
 
 

1. УВОД 

Лична карта школе 
Гимназија "Бранислав Нушић" у Сокобањи основана је решењем Народног одбора општине 

Сокобања од 25. маја 1962. године. Као и многе друге средње школе из малих градова и ова школа је 

променила низ струка и смерова покушавајући да се прилагоди разним реформама као и специфичностима 

средине. Тако је у периоду од оснивања па до данас школа прошла кроз следеће трансформације: 

✓ 1962. године - Гимназија са одељењима природно-математичког и друштвено-језичког смера, 

✓ 1978. године - Образовни школски центар са смеровима у угоститељско-туристичкој, економско-

комерцијалној, здравственој и природно-техничкој струци за занимања од II-IV степена стручности, 

✓ 1990. године - Гимназија са одељењима природно-математичког и друштвено-језичког смера, 

✓ 1993. године - Економско-трговинска школа са образовним профилима: 

- економски техничар 

- туристички техничар 

- трговински техничар 

- трговац 

- конобар 

- кувар 

- гимназија (издвојено одељење Гимназије Књажевац) 

- 2005. године - Средња мешовита школа са истим образовним профилима као и до тада, с тим што 

гимназијско одељење постаје саставни део наше школе.  

- 2010. године - Уместо трговинског техничара уводи се нов образовни профил - финансијски 

администратор (оглед). 

- 2011. године - Гимназија природно-математичког смера замењује се општим смером гимназије.  
- 2012. године – Образовни профил финансијски администратор прелази у редован систем. 

Образовни профили кувари и конобари раде по новом наставном плану и програму. 

- 2014. године – Образовни профил туристички техничар ради по новом наставном плану и програму. 

- 2018. године – Образовни профил туристички техничар мења име у туростичко-хотелијерски 

техничар и препозант је у систему дуланог образовања, као и образовни профили кувар и трговац 

који школа поново уписује након %% година. 

- 2018. године – Образовни профил гимназија – општи смер ради по новом наставном плану и 

програму. 

- 2018/19. године уписани су следећи образовни профили: 

- Гимназија – општи смер 

- Туристичко-хотелијерски техничар 

- Финансијски администратор 

- Кувар/трговац. 

1.1 Полазне основе рада 
При изради Плана рада школе за школску 2018/19. годину полази се од следећих докумената: 

1. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.88/17 и 27/18) 

2. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС” бр. 55/13 и 101/17),  

3. Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у 

гимназији, смер општи ("Сл. гласник РС – Просветни гласник" бр. 5/90...11/16), 

4. Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у 

стручној школи за подручје рада економија, право и администрација - област економија, образовни профил 

економски техничар ("Сл. гласник РС – Просветни гласник" бр. 3/96, 3/97, 14/97, 12/02, 5/03, 11/06, 11/13, 

14/13, 15/15),  

5. Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у 

трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам - област 

трговина, образовни профил трговац у трогодишњем трајању („Сл. гласник РС- Просветни гласник“, бр. 

16/13 и 4/18) 

6. Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у 

стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам, образовни профил туристички 

техничар ("Сл. гласник РС – Просветни гласник" бр.8/14 и 2/18), 

7. Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у 

стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам, образовни профил туристичко-

хотелијерски техничар ("Сл. гласник РС – Просветни гласник" бр. 6/18), 
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8. Правилника о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада трговина, 

угоститељство и туризам – образовни профили кувар и конобар (“Сл. Гласник РС – Просветни гласник” 

бр.10/12, 1/13, 17/13 и 1/15), 

9. Правилника о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада 

економија, право и администрација – образовни профил финансијски администратор (“Сл. Гласник РС – 

Просветни гласник” бр.10/12, 1/13, 15/15), 

10. Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника ("Просветни гласник РС" број 5/12), 

11. Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовања у стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника (“Сл. гласник РС”, бр. 81/17 и 48/18), 

12. Стандарда квалитета рада установе (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 14/18),  

13. Правилник о вредновању квалитета рада установа (“Сл. гласник РС”, бр. 9/12), 

14. Правилника о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних 

сарадника (“сСлужбени гласник РС - Просветни гласник“ број 2/92...2/2000), 

15. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

средњег образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 72/15, 84/15, 73/16 и 45/18), 

16. Норматива простора, опреме и наставних средстава у гимназији и стручној школи, 

17. Правилника о степену и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у гимназијама (“Просветни гласник” број 5/13) и стручним школама (“Просветни гласник”, број 

5/91...21/15), 

18. Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама, 

19. Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2018/19.. годину, 

20. Правилника о систематизацији радних места, 

21. Статута школе,  

22. Школског програма, 

23. Школског развојног плана за период од школске 2018/19. до 2021/22. године, 

24. Извештаја о раду школе у претходној школској години и извештаја о самовредновању. 

1.2 Материјално–технички услови рада 

1.2.1 Школски простор 
Школа ради у источном делу зграде Гимназије, а други део зграде користи Основна школа. Од 

школске 2016/17. године часови редовне наставе се одвијају у једној смени, тако да се ваннаставне 

активности могу организовати у поподневним часовима. 

У јуну 2017. године је започета а децембра 2017. и завршена прва фаза реконструкције и адаптација 

школске зграде, котларнице и грејне мреже средствима које је обезбедила Канцеларија за управљање 

јавним улагањима. Школа има на располагању 12 учионица, 3 специјализоване учионице које се користе 

при подели одељења на групе и 6 кабинета. Кабинети који се користе:  

● кабинет за хемију и биологију, 

● кабинет за физику, 

● кабинет за рачунарство и информатику, 

● кабинет за савремену пословну кореспонденцију (биро за обуку), 
● рачунарски кабинет, 

● школску кухињу. 

Поред тога, школа поседује и библиотеку са читаоницом, канцеларије директора, секретара, шефа 

рачуноводства и стручног сарадника - психолога, просторију за консултације са ванредним ученицима и 

разговор са родитељима, као и објекат за извођење практичне наставе који се налази на трибинама 

отвореног терена за кошарку. 

Структура простора и опреме кабинета је у складу са нормативима и углавном су опремљени 

одговарајућим наставним средствима. Наставници ове кабинете, као и просторије за припремање наставе 

редовно користе за реализацију наставе. Врши се континуирана набавка потребних наставних средстава. 

Опрема у кухињи је стара и делимично ван функције. 

У школском дворишту се налази школска спортска сала, површине од око 1350 м
2
. Хала служи за 

извођење наставе физичког васпитања, школских секција, рекреације наставника а у послеподневним 

часовима и викендом користе је спортски клубови са територије општине Сокобања за своје тренинге. 

Током распуста, одлуком Школског одбора на коју је дала сагласност Скупштина општине Сокобања 

школска хала се издаје. Поред школе налазе се градски отворени терени за кошарку и фудбал, који се по 

потреби користе за наставу физичког васпитања. 

Након реконструкције и адаптације, услови рада у школи су значајно бољи него раније. 
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Циљ радова је подизање енергетске ефикасности објекта према стандардима Европске уније. 

Средствима локалне самоуправе обезбеђена је замена котлова. 

Систем школског видео надзора је у потпуности функционалан у школи и спортској хали, а 

делимично у дворишту, јер је оштећен у реконструкцији школе. 

1.2.2 Опрема 
Намештај у учионицама и кабинетима је у  претходних неколико година (2010, 2016. и 2017.) у 

потпуности обновљен, тако да су све учионице опремљене савременим намештајем. Набављене су и беле 

табле (10 комада), тако да у свим учионицама где је то могуће постоје зелена и бела табла. Набављено је 8 

лап-топ рачунара, који се пре свега користе за унос податакау  електронски дневник, 1 штампач, 1 десктоп 

рачунар, наставничке столице за све учионице Такође, купљени су и нови столови за наставничку 

канцеларију и ормани за канцеларије секретара школе, шефа рачуноводства и школског психолога. 

У овој школској години планира се набавка школског намештаја и опреме и за остале учионице и 

канцеларије.  

Континуирано се обнавља књижни фонд у библиотеци. У школској 2017/18. години набављено је 652 

књига и извршена је ревизија библиотечког фонда.  

Структура рачунарске опреме: 

- 48 рачунара у настави, 

- 4 рачунара за припрему и извођење наставе, 

- 12 лап-топ рачунара, 

- 3 рачунара у администрацији, 

- 2 рачунарa у библиотеци, 

- 1 рачунар у канцеларији психолога, 

- 1 рачунар у наставничкој зборници, 

- 5 штампача (4 ласерска црно бела, 1 у боји и 1 инкџет), 

- 1 апарат за фотокопирање, 

- 3 скенера, 

- 5 видео бима, 

- дигитални фото-апарат, 

- дигитална камера, 

- телевизор, 

- ДВД уређај. 

Школа је у оквиру пројекта „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе“ 

које спроводи Министрство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација и „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС“ повезана на рачунарску мрежу 

АМРЕС.  
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1.3. Кадровски услови рада 

р. бр. Име  и презиме Врста стручне спреме Наставни предмет/радно место 
Проце-
нат анга-

жовања  

П
о

л
о

ж
ен

 

и
сп

и
т 

за
 

л
и

ц
ен

ц
у
 

Е
ф

ек
ти

-

в
н

и
 р

а-
д

н
и

 

ст
аж

 

У
к
у

п
ан

 

р
ад

н
и

 с
та

ж
 

1.  Предраг Миленковић 
проф. српског језика и 

књижевности 
српски језик и књижевност 100% да 18 18 

2.  Јелена Богданић 
проф. српског језика и 

књижевности 
српски језик и књижевност 100% да 15 17 

3.  Милена Денић 
проф. српског језика и 

књижевности 
српски језик и књижевност 66,11% да 5 5 

4.  Драган Младеновић 
проф.енглеског језика 

и књижевности 
енглески језик 100% да 19 35 

5.  Дијана Марјановић 

дипл.  

филолог за енглески 

језик 

енглески језик, медији, 

језик и култура 
100% да 15 15 

6.  
Олга Андријевић (на 

породиљском одсуству) 

проф.француског 

језика и књижевности 
француски језик 100% да 8 8 

7.  
Јелица Милићевић (замена 

радника на одсуству) 
 дипломирани филолог француски језик 100% не 0 0 

8.  

Јована Виријевић (до 

конкурса или преузимања –

на породиљском одсуству и 

одуству ради неге детета) 

проф.француског 

језика и књижевности 
француски језик 22,22% не 4 4 

9.  
Милица Симић (замена 

радника на одсуству) 
туристички техничар француски језик 22,22% не 0 0 

10.  Милан Богдановић 
дипл. класични 

филолог 

латински језик, грађанско 

васпитање 
67,22% 

да 10 10 
библиотекар (замена 

радника на функцији) 
30% 

11.  Слободан Миленковић дипл. механичар  математика 100% да 39 39 

12.  Милан Гавриловић  дипл. математичар математика 100% да 11 11 

13.  
Нена Миловановић (до 

конкурса или преузимања) 

дипл. инжењер 

технолог 
математика 27,78% не 6 7 

14.  Славољуб Стојичић 
диплoмирани инжењер 

електронике 

рачунарство и информа-

тика, пословна информа-

тика, информатика у 

туризму 

100% да 23 34 

15.  Звонко Митић 
диплoмирани инжењер 

електронике 

рачунарство и 

информатика, пословна 

информатика, организатор 

практичне наставе 

50% да 22 22 

16.  Марко Богићевић  
дипл. инг. 

информатике 

рачунарство и 

информатика (замена 

радника на функцији) 

20% не 3 3 

17.  Војкан Здравковић дипл. физичар физика 55% да 12 15 

18.  Мимоза Ђорђевић дипл. хемичар 

хемија, познавање робе, 

образовање за одрживи 

развој 

70% да 15 15 

19.  Глорија Ћирковић дипл. биолог 
биологија, екологија, 

исхрана 
35% да 9 9 

20.  
Тамара Антић (до конкурса 

или преузимања) 
дипл. биолог 

здравствено васпитање, 

биологија, екологија, 

исхрана 

60% да 7 7 

21.  
Милош Анђеловић (до 

конкурса или преузимања) 
проф. историје историја 100% да 4 4 

22.  Бранислав Илић дипл. географ 

географија, туристичка 

географија, грађанско 

васпитање 

100% да 34 34 

23.  
Мирјана Лазић (до конкурса 

или преузимања) 
дипл. социолог 

социологија, социологија 

са правима грађана 
35% 

не 5 5 референт за правне, 

кадровске и 

административне послове 

50% 

24.  
Александра Манојловић 

Коцић 
проф. филозофије филозофија 25% не 5 5 
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25.  
Александра Милетић (до 

конкурса или преузимања) 
дипл. правник 

право, устав и права 

грађана, право у туризму 
35% не 1 - 

26.  Драгана Трифуновић дипл. психолог 

психологија, организатор 

практичне наставе, 

библиотекар 

100% да 28 28 

27.  Небојша Пешић 
проф. музичке 

уметности 
музичка култура 15% да 34 34 

28.  Лела Милосављевић дипл. графичар 
ликовна култура, историја 

уметности 
30% да 10 10 

29.  Дејан Милисављевић 
дипл. педагог физичке 

културе 
физичко васпитање 100% да 16 16 

30.  Саша Живуловић 
проф. физичког 

васпитања 

физичко васпитање 50% 

да 13 13 техн. одржавања информ. 

система и технологија (до 

конкурса или преузимања) 

50% 

31.  Снежана Гојковић дипл. туризмолог 
агенцијско и хотелијерско 

пословање 
100% да 24 24 

32.  Томислав Милосављевић  дипл економиста економска група предмета 100% да 30 30 

33.  Драган Миленовић дипл економиста економска група предмета 100% да 23 36 

34.  Сања Миљковић дипл економиста економска група предмета 100% да 25 27 

35.  Зорица Трајковић дипл економиста економска група предмета 100% да 15 15 

36.  Валентина Ракић дипл економиста економска група предмета 100% да 17 17 

37.  Иван Богдановић дипл економиста економска група предмета 100% да 12 12 

38.  Биљана Младеновић дипл економиста економска група предмета 100% да 10 10 

39.  Ана Ђорђевић дипл економиста економска група предмета 100% да 8 8 

40.  
Катарина Ивановић (до 

конкурса или преузимања) 
дипл економиста економска група предмета 93% да 5 6 

41.  Мила Богојевић 
виши стручни радник у 

угост. - услуживање 

услуживање, 

професионална пракса 
100% да 23 26 

42.  конкурс или преузимање  
услуживање, основе 

услуживања 
39,5% да   

43.  Светлана Матић кувар - специјалиста 
куварство, професионална 

пракса 
100% да 16 16 

44.  Марина Ћирић - Стојковић  
менаџер хотелијерства- 

гастрономија 
куварство 100% да 9 9 

45.  Тијана Богојевић  

струковни економиста 

– на студијском 

програму туризам и 

угоститељство 

куварство 77,89% 

не 1 1 
услуживање – блок настава 9,18% 

46.  Саша Средојевић теолог верска настава 45% не 3 3 

47.  Ана Милићевић  
диплoмирани инжењер 

електротехнике  
директор 100% да 15 15 

48.  Мирјана Софронијевић дипл. правник секретар 100% да 6 6 

49.  Зорица Васковић-Вељковић дипл. економиста 

координатор финансијских 

и рачуноводствених 

послова  

100% да 23 29 

50.  Марија Крстић-Велојић дипл. психолог 
стручни сарадник - 

психолог 
100% да 17 17 

51.  Ранко Михајловић 
руковаоц парних 

котлова 
домар/мајстор одржавања 100% - 22 38 

52.  Драган Миљковић техн. конструктор 

домар/мајстор одржавања, 

лице за бригу о 

безбедности и ппз 

50% 

- 12 30 
техничар инвестиционог / 

техничког одржавања 

уређаја и опреме 

50% 

53.  
Живорад Мијаиловић (до 

конкурса или преузимања) 
бравар-монтер помоћни радник 100% - 2 23 

54.  Невенка Утковић техн. конфекционар помоћни радник 100% - 18 31 

55.  Тамара Лукић  трговац помоћни радник 100% - 14 14 

56.  Слађана Мијајловић екон. техничар помоћни радник 100% - 112 31 

57.  Драган Маленовић  основна школа помоћни радник 100% - 10 10 

58.  
Александар Утковић (до 

конкурса или преузимања) 

техничар за планинско 

газдовање 
помоћни радник 100% - 6 28 

59.  
Мерима Николи (по чл. 187. 

Закона о раду) 

мастер језика и 

књижевности 
наставник енглеског језика 10% не - - 
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1.4.2 Структура радног времена стручних сарадника на 

недељном нивоу: 
    

Презиме и име стручног сарадника 

и радно место 

непосредан 

рад са 

ученицима, 

наставницима 

и 

родитељима 

остали 

послови 
укупно 

проценат 

радног 

времена 

 Трифуновић Драгана 
6 2 8 20% 

 библиотекар 

 
Милан Богдановић - до повратка 

радника са функције 
9 3 12 30% 

 
Крстић Велојић Марија 

30 10 40 100% 
 психолог 

 

              Организатори практичне наставе: 

          1.      Трифуновић Драгана 50% радног времена, 

       Председник синдиката: 

            1. Дејан Милисављевић 10% радног времена 
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1.5. Примарни задаци усвојени за школску 2018/19. годину 
 

На основу извештаја о раду школе за 2017/18. годину, извештаја о самовредновању и Школског  

развојног плана утврђени су следећи приоритети на којима ће се радити у току ове школске године:  

 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ ПОСЛОВА 

формирање тимова за реализацију 

задатака из ШРП-а за ову школску 

годину 

септембар-октобар актив за развојно планирање 

успостављање и настављање сарадње са 

школама у земљи и иностранству и 

учешће у заједничким пројектима 

током школске 

године 

директор, организатор практичне наставе, 

Наставничко веће 

наставак радова на реконструкцији и 

адаптацији школе 

током школске 

године 

директор, локална самоуправа, Канцеларија 

за управљање јавним улагањима 

набавка нове опреме за кухињу 
током школске 

године 

директор, Европска инвестициона банка, 

Министарство ПНТР 

ограђивања школског дворишта 
до краја школске 

године 

директор, финансијска служба, локална 

самоуправа 

пројекат „Зелени поглед“ – формирање 

зеленог крова и еколошке учионице 

током школске 

године 

директор, финансијска служба, локална 

самоуправа 

договор са основном школом о 

прерасподели простора у згради коју 

заједно користимо 

током школске 

године 
директор, секретар, комисија  

набавка књига и наставних средстава за 

поједине предмете (према могућностима) 

током школске 

године 

наставници, директор, шеф рачуноводства, 

библиотекари 

оспособљавање наставника за већу 

примену рачунара у настави 

до краја школске 

године 

директор, психолог, проф. информатике, 

стручна већа 

формирање и одржавање архиве школе континуирано 
директор, стручни сарадници, 

заинтересовани професори 

побољшање веб сајта школе континуирано 
директор, стручни сарадници, 

заинтересовани професори 

издавање школских часописа  континуирано 
директор, стручни сарадници, 

заинтересовани професори 

прикупљање материјала за монографију о 

школи поводом 60 година од оснивања 
континуирано 

директор, стручни сарадници, 

заинтересовани професори 

побољшање уписне политике школе до децембра 2018. 
директор, стручни сарадници, председници 

стручних већа, локална самоуправа 

обележавање Дана школе и Дана 

духовности (Свети Сава) 

септембар-октобар 

и децембар-јануар 

директор, професори српског и страних 

језика, физичког васпитања и ликовне 

уметности, заинтересовани професори 

организација скупа свих школа са 

називом „Бранислав Нушић“ у оквиру 

пројекта „Нушићеви хајдуци“ 

октобар 
директор, актив језика, ТО Сокобања, 

Центар за културу 

организација Сајма предузетништва 

(у сарадњи са Правно-пословном школом 

из Ниша) 

октобар – мај 

директор, организатор практичне наставе, 

наставници економске групе предмета, тим 

за израду пројеката 

организација узајамне посете ученика са 

школом „Лукијан Мушицки“ из Темерина 
октобар – новембар директор, одељењске старешине 

представљање школе основним школама 

у окружењу 
мај 

директор, стручни сарадници, тим за 

промоцију школе 

сарадња са локалним медијима континуирано 
директор, професори српског језика, 

ученици, заинтересовани професори 

неговање народне традиције континуирано 
наставници куварства и услуживања, 

заинтересовани професори, ученици 

јачање Ученичког парламента континуирано 
професор задужен за рад Ученичког 

парламента, ученици 

едукација наставника за спровођење 

инклузивног образовања у редовној 

настави 

јануар 
директор, психолог, тим за инклузивно 

образовање 

подршка наставницима за усклађивање и 

спровођење критеријума оцељивања 
континуирано 

директор, психолог, Тим обезбеђивање 

квалитата и развој школе 

подршка наставницима за већу примену континуирано директор, психолог, Тим за развој 
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метада пројектне наставе и јачања 

међупредметних компетенција 

међупредметних компетенција и 

предузетништво 

едукација наставника за примену метода 

ненасилне комуникације 
континуирано 

директор, психолог, тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

израда документације потребне за 

добијање употребне дозволе за зграду 

коју користи школа 

континуирано 
директор, финансијска служба, локална 

самоуправа 

формирање уџбеничког књижног фонда 

за ученике слабијег социјалног статуса 
континуирано 

директор, библиотекар, психолог, одељењске 

старешине, предметни наставници 
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

2.1 Број редовних ученика по одељењима и разредима  
 

I разред 

- гимназија - општи смер  IV 1  29 

- туристичко-хотелијерски техничар IV 1  23 

- финансијски администратор  IV 1  21 

- кувар/трговац  III 1  25 (13/12) 

Укупно:   4  98 

II разред   

 - гимназија – општи смер   IV 1  21 

 - туристички техничар  IV 1  24 

 - финансијски администратор  IV 1  15 

 - кувар/конобар  III 1  21  

Укупно:   4  81 

III разред 

 - гимназија – општи смер   IV 1  15 

 - туристички техничар  IV 1  18 

 - финансијски администратор  IV 1  26 

 - кувар/конобар  III 1  10 

Укупно:   4  69 

IV разред 

 - гимназија – општи смер  IV 1  25 

 - туристички техничар  IV 1  25 

 - финансијски администратор  IV 1  25 

  Укупно:   3  75 

  УКУПНО:     15  323 

 2.2 Број ванредних ученика по образовним профилима и нивоима стручне спреме 
Ванредни ученици који завршавају разред 

Подручје рада Образовни профил 

Степен 

стручне 

спреме 

I II III IV 

Трговина, угоститељство и туризам 

Трговац III     

Конобар III     

Кувар III 1 1 2  

Трговински техничар IV     

Туристички техничар IV    1 

Економија, право и администрација Економски техничар IV   1 2 

Гимназија Општи смер      

Укупно:  1 1 3 3 

 
Преквалификација и доквалификација 

Подручје рада Образовни профил 

Степен 

стручне 

спреме 

Преквал. Доквалиф. 

Трговина, угоститељство и туризам 

Трговац III   

Конобар III 1  

Кувар III 3  

Трговински техничар IV   

Туристички техничар IV   

Економија, право и администрација Економски техничар IV  2 

Гимназија Општи смер IV   

Укупно:  4 2 
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2.3 Подаци о ученицима 
 

Број ученика у 

одељењу 

Пол 

ученика 

Стање породице Образовање родитеља Путници 

м ж потпуна непотп. нс сс вс всс у 

општ. 

ван 

општ. 

Iг 29 11 18 28 1 0 41 3 13 1 0 

Iф 21 5 16 15 6 15 25 2 0 5 10 

Iт 23 10 13 21 2 4 38 2 2 6 9 

Iк 25
* 

16 9 19 6 22 20 0 2 9 7 

Укупно 98 42 56 85 17 42 126 7 17 21 23 

IIг 21 10 11 17 4 1 30 2 8 2 0 

IIф 15 4 11 10 4 14 11 0 1 3 8 

IIт 24 8 16 19 5 3 39 3 2 6 1 

IIк 21* 16 5 15 6 27 17 0 0 5 8 

Укупно 81 38 43 61 19 45 97 5 11 16 17 

IIIг 15 7 8 8 7 1 10 1 11 4 0 

IIIф 26 9 17 23 3 5 38 4 5 9 2 

IIIт 18 7 11 16 2 2 32 0 2 4 2 

IIIк 10 6 4 5 5 12 7 1 0 2 8 

Укупно 69 29 40 52 17 20 87 6 18 19 12 

IVг 25 10 15 22 3 6 30 3 9 2 0 

IVф 25 9 16 21 4 7 41 1 1 10 8 

IVт 25 9 16 23 2 3 40 2 3 3 6 

Укупно 75 28 47 66 9 16 111 6 13 15 14 

УКУПНО 323 137 186 233 60 123 419 24 59 71 66 
*Један ученик је уписан по препоруци  Министарства, образује се по измењеном образовном 

плану и програму 

2.4. Организационе припреме за почетак школске године 
Израда Годишњег плана рада школе до 13. септембра 2018. године. Усвајање Годишњег плана рада 

школе до 14. септембра 2018. године. 

Израда распореда часова редовне наставе до 1. септембра 2018. године, а потпуног распореда са 

изборним предметима до 15. септембра (после изјашњавања ученика). 

Израда распореда додатне и допунске наставе и слободних ученичких активности до 15. септембра 

2018. године. 

2.5 Ритам радног дана и распоред часова 
Школа ће радити сваког наставног дана од 7.00 до 17. часова. Редовна настава ће се одвијати у 

преподневној смени по следећем распореду: 

редни број часа 
трајање часа  

(45 минута) 

трајање часа 

(30 минута) 

1 08.00 – 08.45 08.00 – 08.30 

2 08.50 – 09.35 08.35 – 09.05 

3 10.00 – 10.45 09.20 – 09.50 

4 10.50 – 11.35 09.55 – 10.25 

5 11.40 – 12.25 10.30 -  11.00 

6 12.30 – 13.15 11.05 – 11.35 

7 13.15 – 14.00 11.40 – 12.10 

Вежбе из предмета куварство у првом и другом разреду одвијаће се наизменично у поподневној 

смени, јер не постоје услови да у школској кухињи истовремено две групе имају вежбе. 

Практична настава за образовне профиле туристички техничар/туристичко-хотелијерски техничар, 

кувар, конобар и трговац планирана је у складу са наставним плановима, предвиђена је распоредом и 

одвијаће се у кабинетима школе и угоститељским, туристичким и трговинским предузећима.  
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Додатни и допунски рад из области (подручја) за које је планиран одвијаће се у поподневним 

часовима и као претчас (7.15-7.55) за ученике који се за њега определе (додатни рад), односно којима је то 

потребно (допунски рад). 

Исто важи и за стваралачке и слободне активности и друштвене активности. За обавезне и 

факултативне ваннаставне активности важиће посебан распоред часова. 

2.6.Распоред блок наставе и професионалне праксе у школској 2018/19. години 

ОДЕЉЕЊЕ Прво полугодиште Друго полугодиште 

I-т 24.9. – 28.9. 

15.4.-19.4. 

27.5.-31.5. 

24.6.-28.6. (пп) 

II-т 
10.9. – 14.9. 

8.10. – 12.10. 

25.3.-29.3. 

6.5.-10.5. 

17.6.-21.6. (пп) 

III-т 
3.9. – 7.9. 

1.10. – 5.10. 

23.4.-27.4. 

20.5.-24.5. 

10.6.-14.6. (пп) 

17.6.-21.6. (пп) 

IV-т 
3.9. – 7.9. 

1.10. – 5.10. 

18.3.-22.3. 

13.5.-17.5. 

I-к - 

6.5.-10.5. 

27.5.-31.5. 

17.6.-21.6. (пп) кувари 

II-к 

10.9. – 14.9. 

1.10. – 5.10. 

13.5.-17.5. 

10.6.-14.6. (пп) 

17.6.-21.6. (пп) 

III-к 
15.10. – 19.10. 

29.10. – 2.11. 

15.4.-19.4 

13.5.-17.5. 

II-ф - 20.5.-24.5. 

III-ф - 
6.5.-10.5. 

27.5.-31.5. 

IV-ф - 

18.3.-22.3. 

15.4-19.4. 

13.5.-17.5. 

2.7 Школски календар значајних активности  
Према календару целокупан образовно-васпитни рад предвиђен наставним плановима и програмима 

остварује се: 

У одељењима гимназије: 

 - у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана; 

 - у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана. 

У стручној школи: 

 - у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних 

наставних седмица, односно 185 наставних дана; 

 - у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне 

седмице, односно 170 наставних дана. 

Због обавезе да током школске године буду равномерно заступљени дани у седмици, односно да 

сваки дан у седмици буде заступљен 37/34/33 пута, у четвртак, 10.1.2019. године, радиће се по распореду за 

понедељак, а у среду, 24.4.2019. године, по распореду за петак. Субота, 17.11.2018. године, биће наставни 

дан по распореду за петак, за сва одељења изузев IV-т и III-т која су у оквиру блок наставе учествовали у 

реализацији манифестације, чиме ће се надокнадити 7.9.2018. године, када се настава није реализовала због 

одржавања Европског шампионата у мажорет плесу. 

У оквиру 37, односно 34 петодневних наставних седмица, школа је у обавези да годишњим планом 

рада равномерно распореди дане  у седмици.  

Екскурзија се изводи за ученике III разреда у периоду од 24. до 29. септембра 2017. године и за 

ученике II разреда у периоду од 24. до 26. септембра. Надокнада часова изгубљених због екскурзије 

одвијаће се по следећем распореду (за ученике III-г, III-т и III-ф и сва одељења другог разреда): 

20.10.2018. – распоред за понедељак,  
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3.11. 2018. – распоред за уторак,  

8.12.2018. – распоред за среду,  

22.12.2018. – распоред за четвртак (само трећи разред), 

12.1.2019. – распоред за петак (само трећи разред). 

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

Прво полугодиште почиње у понедељак 3. септембра 2018. године, а завршава се у четвртак, 31. 

јануара 2019. године.  

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године, a завршава се у петак, 21. јуна 

2019. године.  

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у четвртак, 24. маја 2019. године, а 

за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 31. 

маја 2019. године.  

Друго полугодиште за ученике I и II разреда, односно I, II и III разреда четворогодишњег образовања 

стручних школа, за које је наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе 

према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 9. 

августа 2019. године. 

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

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 31. децембра 2018. године. 

године, завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у петак, 1. фебруара 2019. године, 

а завршава се у четвртак, 14. фебруара 2019. године.  

Пролећни распуст почиње у петак, 26. априла 2019. године, а завршава се у петак, 03. маја 2019. 

године.  

За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и 

ученике првог и другог разреда средњих трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у 

петак, 21. јуна 2019. године, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. 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 празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан 

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

Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.  

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2018. године, Свети Сава 

27. јануара 2019. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату 22. априла 2019. године, Дан победе 9. маја 2019. године, Видовдан 28. јуна 2019. године.  

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у 

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

светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.  

Среда, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних радника. 

 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 ‒ 21. августа 2018. године, на први дан Курбанског бајрама и 4. 

јуна 2019. године, на први дан Рамазанског бајрама;  

3) припадници Јеврејске заједнице – 19. септембра 2018. године, на први дан Јом Кипура;  

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 

25. децембра 2018. године, на први дан Божића;  

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. 

јануара 2019. 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 19. 

априла до 22. априла 2019. године; православни од 26. априла до 29. априла 2019. године). 

Датум рођења Бранислава Нушића, 8. октобар, слави се као Дан школе и обележиће се представом у 

биоскопу Моравица, спортским турнирима за ученике и традиционалним Меморијалним турниром у 

фудбалу „Горан Ђукић“ који се организује у сарадњи са ветеранима Фудбалског клуба „Озрен“. 
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Класификациони периоди: 

први сва одељења 9.11.2018. 

други сва одељења 31.1.2019. 

трећи завршни разреди 

остала одељења 

29.3.2019. 

12.4.2019. 

четврти завршни разред гимназије 

завршни разреди стручних школа 

остала одељења 

24.5.2019. 

31.5.2019. 

21.6.2019. 

Организовање припремне наставе: 

Врста припремног рада Време реализације 

За ученике који полажу разредне испите 

-за матуранте гимназије 

-за матуранте стручних школа 

-за ученике осталих разреда  

 

од 24. до 27. маја 2019. 

од 4. до 6. јуна 2019. 

од 24. до 25. јуна 2019. и 

од 20. до 22. августа 2019. 

За ученике који полажу поправне испите 

за матуранте 

за остале разреде 

 

од 3. до 7. јуна 2019. 

од 24. до 26. јуна 2019. и 

од 20. до 22. августа 2019. 

Припремна настава за полагање матурских и завршних испита организоваће се по посебном 

распореду током априла и маја 2019.   

Организовање испита за редовне ученике: 

Врста испита Време реализације 

Разредни испити  

за матуранте гимназије 28-29. маја 2019. 

за матуранте стручних школа 6-7. јун  2019. 

за ученике осталих разреда 
26. – 27. јуна 2019. 

23. – 31. августа 2019. 

Поправни испити  

за матуранте гимназије 4. – 8. јуна 2019. 

за матуранте стручних школа 11. – 15. јуна 2019. 

за ученике осталих разреда 23. – 31. августа 2019. 

Матурски испити за гимназију 
28. маја – 11. јуна 2019. 

23. – 31. августа 2019. 

Завршни испити за стручне школе 
4. – 18. јуна 2019. 

23. -31. августа 2019. 

Припремна настава, као и разредни испити из предмета за које школа нема услове за 

организовање у оквиру редовне наставе, биће организовани према поебном распореду. 

Организовање испита за ванредне ученике 
Испити за ванредне ученике на преквалификацији и доквалификацији организоваће се сваког месеца 

(осим у јануару, јулу и септембру), а за остале ванредне ученике само у следећим испитним роковима: 

Испитни рокови Пријава испита Време полагања 

Новембарски 1.-9.11.2018. 21.-30.11.2018. 

Фебруарски 1.-8.2.2019. 21.-28.2019. 

Априлски 1.-10.4.2019. 16.-25.4.2019. 

Јунски 3.-10.6.2019. 17.-27.2019. 

Августовски 5.-15.8.2019. 21.-30.8.2019. 
 

 

Упис ученика другог, трећег и четвртог разреда:  

- 28. јуна 2019. године 

- 31. августа 2019. године. 
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Родитељски састанци: 

 

Датум Одељења 

4-6.9.2018.   за све ученике 

20-21.9.2018. за ученике другог и трећег 

разреда 

14-16.11.2018. за све ученике 

2.2.2019. за све ученике 

4-5.4.2019.  за завршне разреде 

18-19.4.2019. за остале разреде 

17-20.6.2019. за завршне разреде 

28.6.2019.  за остале разреде 
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2.8. Годишњи фонд редовне и изборне наставе 

редни 

број 
предмет гимназија 

туристички 

техничар, 

туристичко-

хотелијерски 

техничар 

финансијски 

администратор 

кувар/ 

конобар, 

кувар/трговац  

 

коеф.  

радн. 

времена 

број часова 

недељно  годишње 

1. Српски језик и књижевност 
560 

16 (4, 4, 4, 4) 

378 

12 (3, 3, 3, 3) 

417 

 12 (3, 3, 3, 3) 

226 

7 (3, 2, 2) 
2,78 47 1581 

2. Енглески језик 
384 

11 (2, 2, 4, 3) 

252 

8 (2, 2, 2, 2) 

278 

8 (2, 2, 2, 2) 

132 

4 (2, 2 –) 
1,89 31 1046 

3. Пословни енглески језик   
70 

2 ( - - 2 - ) 

70 

2 ( - 2 - ) 
0,11 4 140 

4. Француски језик 
280 

8 (2, 2, 2, 2) 

378 

12 (3, 3, 3, 3) 
 

64 

2 (-, 2  – ) 
1,22 22 722 

5. Латински језик 
144 

4 (2, 2, – –) 
   0,22 4 144 

6. Математика 
560 

16 (4, 4, 4, 4) 

252 

8 (2, 2, 2, 2) 

417 

12 (3, 3, 3, 3) 

192 

5 (2, 2  1) 
2,44 41 1421 

7. Рачунарство и информатика 

323 

6 +210 

(4,120,1+30,1+60) 

132 

4 (4 – – –) 

148 

4 (4 – – –) 

138 

4 (4 – –) 
1,20 18+210 737 

8. 

Пословна информатика, 

Пословна информатика у 

туризму и угостотељству 

 
126 

4 (– 2, 2  –) 

144 

4 (– 2, 2 –) 

64 

2 (– 2 –) 
0,40 10 334 

9. Физика 
316 

9 (2, 2, 3, 2) 

66 

2 (2 – – –) 
  0,55 11 382 

10. Хемија 
280 

8 (2, 2, 2, 2) 

66 

2 (2 – – –) 
 

34 

1 (1 – –) 
0,55 11 380 

11. Познавање робе    
70 

2 (2 – –) 
0,10 2 70 

12. Биологија 
280 

8  (2, 2, 2, 2) 

66 

2 (2 – – –) 

74 

2 (2 – – –) 
 0,60 12 420 

13. 
Екологија и заштита животне 

средине 
   

32 

1 (– 1 –) 
0,05 1 32 

14. Исхрана    
132 

4 (2, 2 –) 
0,20 4 132 
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15. Здравствена култура    
68 

2 (2 – –) 
0,10 2 68 

16. Географија 
216 

6 (2, 2, 2 –) 

97 

3 (1, 2 – –) 

74 

2 (2 – – –) 

34 

1 (1 – –) 
0,60 12 421 

17. 
Туристичка географија 

Географија културњ 
 

124 

4 (– – 2, 2 ) 
 

92 

3 (– 1, 2) 
0,35 7 156 

18. Историја 
280 

8 (2, 2, 2, 2 ) 

130 

4 (2, 2 – –) 

146 

4 (2, 2 – –) 

130 

4 (2 –, 2) 
1,00 20 686 

19. Филозофија 
168 

5 (– – 2, 3) 
   0,25 5 168 

20. Језик, медији и култура 
37 

1(1- - -) 
    1 37 

21. Образовање за одрживи развој 
37 

1(1- - -) 
    1 37 

22. Социологија 
64 

2 (– – – 2) 
   0,10 2 64 

23. 
Социологија са правима 

грађана 
 

60 

2 (– – – 2) 

62 

2 (– – – 2) 

30 

1 (– – 1) 
0,25 5 152 

24. Право  
64 

2 (– 2 – –) 

142 

4 (– 2, 2 –) 
 0,30 6 208 

25. Устав и права грађана 
32 

1 (– – – 1) 
   0,05 1 32 

26. Психологија 
70 

2 (– 2 – –) 
   0,10 2 70 

27. Психологија у туризму  
62 

2 (– – 2 –) 
 

60 

2 (– – 2) 
0,10 4 122 

28. Физичко васпитање 
280 

8 (2, 2, 2, 2) 

252 

8 (2, 2, 2, 2) 

278 

8 (2, 2 , 2, 2) 

192 

6 (2 2, 2) 
1,60 30 1002 

29. Музичка култура 
72 

2 (1, 1 – –) 

30 

1 (– – – 1) 
  0,15 3 102 

30. Ликовна култура 
72 

2 (1, 1 – –) 
 

35 

1 (– – 1 –) 
 0,15 3 107 

31. Историја уметности  
93 

3 (– – 3, – ) 
  0,15 3 93 
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32. 
Агенцијско–хотелијерско 

пословање 
 

1072+744+570 

34+24+570 (8+120, 

10+12+150, 

8+180, 8+12+120) 

  2,42 34+24 2266 

33. Основи економије  
66 

2 (2 – – –) 
  0,20 2 66 

34. Пословна економија   
216 

6 (2, 2, 2 –) 
 0,40 6 216 

35. Рачуноводство   
725 

21 (5, 4, 6, 6) 
 1,48 21 725 

36. 

Рачуноводство финасијских 

органаизација и буџетских 

корисника 

  
62 

2 (– – – 2) 
 0,10 2 62 

37. Пословна кореспонденција   
128 

4 (– – 4 –) 
  0,20 4 128 

38. Статистика   
196 

6 (– – – 6) 
 0,40 6 196 

39. Маркетинг   
62 

2 (– – – 2) 
 0,20 2 62 

40. 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству, маркетинг у 

туризму 

 
60 

2(– – 2 –) 
  0,10 2 60 

41. 
Смештај у сеоском 

туристичком домаћинству 
 

60 

2 (– – – 2) 
   2 60 

42. 
Основе туризма и 

угоститељства 
 

66 

2 (2 – – –) 
 

68 

2 (2 – –) 
0,20 4 134 

43. 
Економика и организација 

туристичких предузећа 
 

64 

2 (– 2 – –) 
  0,10 2 64 

44. 
Економика туристичких и 

угоститељских предузећа 
   

32 

1 (– 1 –) 
0,05 1 32 

45. Финансијско пословање  
62 

2 (– – 2 –) 

278 

8 (2, 2, 2, 2) 
 0,50 10 340 

46. Предузетништво  
120 

4 (– – – 4) 

124 

4 (– – – 4) 

60 

2 (– – 2) 
0,50 10 304 

47. 
Финансијско рачуноводствена 

обука 
  

636+180 

19+180 (–, 3+30, 

8+60, 8+90) 

 1,10 19 816 
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48. Принципи економије   
183 

5 (3, 2 – –) 
 0,25 5 183 

49. Канцеларијско пословање   
294 

8 (6, 2, – –) 
 0,50 8 294 

50. Ревизија   
62 

2 (– – – 2) 
 0,10 2 62 

51. Национална економија   
70 

2 (–  – 2 –) 
 0,10 2 70 

52. Јавне финансије   
70 

2 (–  – 2 –) 
 0,10 2 70 

53. Туристичке дестинације света  
60 

2 (– – – 2) 
  0,10 2 60 

54. Основи трговине    
105 

3 (3 – – ) 
 3 105 

55. 
Техника продаје и услуге 

купцима 
   

140 

4 (4 – – ) 
 4 140 

56. Пословна комуникација    
70 

2 (2 – – ) 
 2 70 

57. Практична настава    
210+60 

 (6+60, – – ) 
 6 270 

58. 
Куварство - са практичном 

наставом и блок наставом 
   

1092+372+270 

34+12+270 

(12+60, 

12+6+90, 

10+6+120 ) 

2,53 34+12 1734 

59. Националне кухиње    
60 

2 (– – 2) 
0,10 2 60 

60. Основе куварства    
64 

2 (– 2 – ) 
0,10 2 64 

61. Основе посластичарства    
60 

1 (- - 1 ) 
 1 60 

62. 
Услуживање - са практичном 

наставом и блок наставом 
   

384+330+240, 

11+12+240, 

(-, 6+6+150, 

5+6+90) 

1,31 11+12 954 

63. Основе услуживања    
30 

1 (– – 1) 
0,05 1 30 
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64. Свечани пријеми    
90+30 

 ( – –, 3+30 ) 
 3 120 

65. Професионална пракса  
120 

(30,30, 60  –)  
 

150 

(30, 120 –) 
0,31  270 

66. Грађанско васпитање 
107 

3 групе 

65 

2 групе 

73 

2 групе 

66 

2 групе 
0,50 10 344 

67. Верска настава 
73 

2 групе 

126 

3 групе 

108 

3 групе 

34 

1 групе 
0,45 9 377 

Укупно: нед год нед год нед год нед год  нед год 

теорија + вежбе 132 4594 138 3743  166 5767 78 2754  583 19101 

практична настава / / 12 384 / / 12 396  24 780 

блок настава /  / 600 / 180 / 330   1070 
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2.9 Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе  

Разред Предмет 
Број 

група 

Број 

часова по 

групи 

Годишњи 

фонд 

I 

Рачунарство и информатика 

Рачуноводство 

Канцеларијско пословање 

Агенцијско и хотелијерско пословање 

8 

2 

2 

2 

66 - 74 

74 

111 

132 

564 

148 

222 

264 

Укупно: 14 383 - 391 1198 

II 

Рачунарство и информатика 

Агенцијско и хотелијерско пословање – вежбе 

Агенцијско и хотелијерско пословање – практична наст. 

2 

2 

2 

60 

160 

192 

120 

320 

384 

Укупно: 6 412 824 

III 

Рачуноводство 

Пословна кореспонденција 

Финансијско рачуноводствена обука 

Агенцијско и хотелијерско пословање – вежбе 

2 

2 

2 

2 

70 

62 

140 

124 

140 

124 

280 

248 

Укупно: 8 396 792 

IV 

Рачунарство и информатика 

Рачуноводство 

Агенцијско и хотелијерско пословање – вежбе 

Агенцијско и хотелијерско пословање – практична наст. 

Финансијско-рачуноводствена обука 

Статистика 

Предузетништво 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

30 

62 

120 

180 

124 

93 

60/62 

60 

124 

240 

360 

248 

186 

244 

Укупно: 16 731 1462 

СВЕГА: 44 
1922 - 

1930 
4276 

 

2.10. Годишњи фонд часова обавезних ваннаставних активности - за све разреде  

 I II III IV 

додатна настава и припрема ученика за 

такмичења и матурске испите 
36,5 часова пута 35 недеља једнако је 1277,5 часова 

допунска настава и припрема ученика за 

поправне и разредне испите 
46,5 часова пута 35 недеља једнако је 1627,5 часова 

рад у секцијама, спортским, културним и др. 

активностима 
24 часа пута 38 недеља укупно је 912 

друштвено-користан рад до 2 рад. 

дана 

до 2 рад. 

дана 

до 2 рад. 

дана 

до 2 рад. 

дана 

 I II III IV 

2.11. Годишњи фонд часова факултативних ваннаставних активности 
 III разред II разред 

Екскурзије до 5 наставних дана 3 наставна дана 
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2.12 Изборни предмети: 
 

Грађанско васпитање и Верска настава  
Ове школске године ученици првог разреда обавезни су да се изјасне и изаберу један од ова два 

предмета и редовно похађају изборну наставу. Ученици осталих разреда настављају да слушају исти 

предмет као и претходне године, а уколико желе, могу да промене предмет. Успех ученика се оцењује 

описним оценама и не утиче на општи успех. 

Часови ће бити организовани по један недељно, изузев прве две наставне недеље, због изјашњавања 

ученика првог разреда и подела група на наставнике. Ови часови биће надокнађени током првог 

полугодишта. 

предмет 
први разред други разред трећи разред четврти разред 

бр. гр. бр. уч. бр. гр. бр. уч. бр. гр. бр. уч. бр. гр. бр. уч. 

грађанско 

васпитање 
3 45 2 30 2 30 3 47 

верска  

настава 
3 53 3 51 2 39 1 28 
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Изборни предмети према програму образовних профила 

Изборни предмети јављају се у образовним профилима гимназија – општи смер (први разред), финансијски администратор (трећи и четврти 

разред), туристички техничар (други, трећи и четврти разред), кувар-конобар (други разред) и кувар (трећи разред). Ученици су се опредељивали 

за изборне предмета на почетку школске године, настава је организована одмах након формирања група, односно од друге и треће недеље, а 

часови који нису одржани биће надокнађени до краја првог полугодишта. Ученици се оцењују бројчано и оцена улази у просечну оцену и утиче на 

општи успех.  

 

образовни 

профил 
гимназија 

финансијски 

администратор 
туристички техничар 

кувар/конобар 

кувар 

разред 
први 

разред 

трећи 

разред 

четврти 

разред 

други 

разред 

трећи 

разред 

четврти 

разред 

други 

разред 

трећи 

разред 

предмет (норма часова) 

бр

ој 

гр

уп

а 

б

р

о

ј 

у

ч

. 

б

р

о

ј 

г

р

у

п

а 

б

р

о

ј 

у

ч

. 

б

р

о

ј 

г

р

у

п

а 

б

р

о

ј 

у

ч

. 

б

р

о

ј 

г

р

у

п

а 

б

р

о

ј 

у

ч

. 

б

р

о

ј 

г

р

у

п

а 

б

р

о

ј 

у

ч

. 

б

р

о

ј 

г

р

у

п

а 

б

р

о

ј 

у

ч

. 

б

р

о

ј 

г

р

у

п

а 

б

р

о

ј 

у

ч

. 

б

р

о

ј 

г

р

у

п

а 

б

р

о

ј 

у

ч

. 

медији, језик и култура (1) 1 29               

образовање за одрживи развој (1) 1 29               

електронско пословање (2)   1 15             

пословни енглески (2)   1 11             

маркетинг (2)     1 12           

рачуноводство финансијских орг. и 

буџетских корисника (2) 

  
  1 13           

пословни страни језик (2)             1 13   

пословна информатика у туризму и 

угоститељству (2) 

  
    1 12 1 9   1 8   

право у туризму (2)       1 12         

посебни облици туризма (2)         1 9       

туристичке дестинације света (2)           1 10     

смештај у сеоском туристичком 

домаћинству (2) 

  
        1 15     

општа туристичка географија (2)               1 10 

 

2.13 Подела одељења на наставнике 
Табела са поделом одељења и задужења дата је раније у програму.
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3. ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА У ШКОЛИ 

3. 1. План рада наставничког већа 
 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

- разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана 

рада за школску 2017/18. г. 

- утврђивање предлога Годишњег плана рада за школску 

2018/19. г. 

- разматрање извештаја о раду директора у школској 

2017/18. години 

- разматрање извештаја о раду установе у школској 

2017/18. године 

- разматрање извештаја о припремљености школе за 

наредну школску годину. 

- разматрање извештаја о реализацији ШРП-а у школској 

2017/18. г. 

- усвајање распореда часова (измене због изборних 

предмета) 

- избор представника запослених за нови сазив Школског 

одбора 

септембар 

- наставници 

- директор  

- одељењске старешине  

- психолог 

- организовање екскурзије (по потреби) 

- извештај о изведеним екскурзијама  

- извештај о успеху и понашању ученика на крају I 

класификационог периода 

-изрицање васпитно-дисциплинских мера 

октобар - 

новембар 

- директор  

- разредне старешине 

- председници већа 

- психолог 

- предлог плана уписа за следећу школску годину 

- извештај о раду актива за ШРП 

- организовање екскурзије (по потреби) 

децембар 

- директор 

- одељењске старешине 

- психолог 

- предметни наставници 

- актив за ШРП 

- усвајање тема за матурски испит 

- извештај руководиоца стручних већа 

- организација прославе Светог Саве 

-извештај о успеху и дисциплини ученика на крају I 

полугодишта и предлог мера за побољшање 

- изрицање васпитно-дисциплинских мера 

- извештај о реализовању обавезних и факултативних 

активности 

јануар 

-психолог 

-одељењске старешине 4. 

разреда 

-руководиоци стручних 

већа 

- разматрање извештаја о раду директора у првом 

полугодишту школске 2018/19. године 

- разматрање извештаја о раду установе у првом 

полугодишту школске 2018/19. године 

- извештај о прегледу педагошке документације 

- организационе припреме за почетак другог 

полугодишта 

- реализација плана стручног усавршавања 

фебруар 

- психолог 

- предметни наставници 

- директор 

- анализа рада стручних већа 

- анализа реализације задатака из Годишњег плана рада 

- извештај о успеху и дисциплини ученика на крају III 

класификационог периода 

- изрицање васпитно-дисциплинских мера 

април 

- директор 

- одељењске старешине 

- председници стручних 

већа 

- утврђивање задатака за завршне и матурске испите 

- формирање комисија за испите и организовање испита 

- усвајање плана поправних и разредних испита за 

мај 

- директор 

- испитне комисије 

- одељењске старешине 
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завршне разреде  

- извештај о успеху и дисциплини ученика IV разреда на 

крају школске године 

-доношење одлуке о коришћењу уџбеника и уџбеничке 

литературе за наредну школску годину 

- анализа успеха и понашања ученика на крају II 

полугодишта  

- анализа резултата са такмичења 

- утврђивање резултата поправних и завршних испита  

- доношење одлуке о похваљивању и награђивању 

ученика 

- избор ученика генерације 

- организовање уписа ученика (подела задужења) 

- извештај о раду актива за ШРП 

- извештај о раду Тима за самовредновање 

- анализа рада стручних већа 

- предлог за набавку опреме и наставних средстава 

- подела задужења за израду Годишњег плана рада за 

наредну годину 

јун 

- одељењске старешине 

- директор 

- испитне комисије 

- комисија за упис 

- актив за ШРП 

- тим за самовредновање 

- анализа успеха и дисциплине у школској 2018/19. 

години  

- организовање разредних и поправних испита 

- информисање о упису ученика првог разреда  

- усвајање одлуке о уџбеницима за школску 2019/20. 

годину 

- усвајање распореда часова редовне наставе 

- давање мишљења директору за одређивање одељењских 

старешина 

август 

- испитне комисије 

- директор 

- предметни наставници 

3.2. План рада одељењских већа 
 

Одељењска већа се образују ради разматрања и решавања питања извођења васпитног рада и других 

питања која су од интереса за поједина одељења. Одељењско веће чине професори који предају у једном 

одељењу. Седници одељењског већа присуствују сви предметни наставници, психолог и директор школе. 

Одлуке се доносе већином гласова, а обавезне су за све чланове. 

 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

- израда плана рада одељењског старешине и 

одељењског већа 

- усвајање и усаглашавање распореда писмених 

задатака, контролних и писмених вежби 

септембар - одељењске старешине 

- идентификација ученика са сметњама у учењу 

- утврђивање ученика за додатну и допунску наставу 

- усвајање плана и програма екскурзије (по потреби) 

- сарадња са Стручним тимом за ИО (по потреби) 

октобар 

- одељењске старешине 

- предметни наставници 

- психолог 

- анализа успеха и дисциплине ученика на крају I 

класификационог периода и мере за побољшање 

- дискусија о ученицима чије понашање није у 

складу са школским нормама и изрицање васпитно 

дисциплинских мера 

новембар 

- одељењске старешине 

- предметни наставници 

- психолог 

- утврђивање ученика за такмичења децембар 
- одељењске старешине 

- предметни наставници 

- утврђивање оцена из наставних предмета и 

владања 

- анализа успеха и дисциплине ученика на крају I 

полугодишта 

јануар  

- одељењске старешине 

- предметни наставници 

- психолог 
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- изрицање васпитно-дисциплинских мера 

- извештај о реализованим часовима и часовима 

осталих облика образовно-васпитног рада 

- предлог мера за побољшање успеха и смањење 

изостајања са наставе 

-утврђивање распореда писмених задатака и 

контролних вежби/тестова за друго полугодиште 
фебруар 

- одељењске старешине 

 

- анализа успеха и дисциплине ученика на крају III 

класификационог периода 

- изрицање васпитно-дисциплинских мера 

- дискусија о ученицима који имају одређене 

проблеме у савлађивању наставног програма и 

предлагање мера за побољшање 

- договор о реализацији екскурзије (по потреби) 

- организовање припремне наставе (завршни 

разреди) 

март- април 

- одељењске старешине  

- предметни наставници 

- психолог 

- анализа успеха и дисциплине ученика на крају II 

полугодишта за завршни разред гимназије 

- изрицање васпитно-дисциплинских мера 

-организовање разредних испита и припремне 

наставе  

-организовање матурских и завршних испита 

-предлагање кандидата за ученика генерације 

(завршни разреди) 

мај 
- одељењске старешине 

 

- утврђивање успеха ученика на крају II 

полугодишта 

- предлагање ученика за похваљивање и 

награђивање  

- организовање разредних испита и припремне 

наставе  

јун 

- одељењске старешине  

- предметни наставници 

 

- утврђивање успеха ученика на крају школске 

године 

 

август 
- одељењске старешине  

- предметни наставници 
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3.3. Планови рада стручних већа из области предмета 
У школи се према сродности предмета и специфичности у методици извођења наставе образују 

стручна већа за области предмета. 

Основни задаци ових већа су: 

 - да разматрају резултате наставника по разредима  

  - да пружају помоћ наставницима почетницима 

 - да прате васпитне ефекте у наставном процесу 

- да повезују рад у стручном активу са осталим стручним телима и поштују одлуке које доноси  

актив. 

У школској 2018/19. години радиће следећа стручна већа за области предмета: 

 1. природних наука, 

 2. друштвених наука и вештина, 

 3. језика, 

 4. економско-туристичка и угоститељска група предмета. 

3.3.1. Природне науке 
Руководилац: Звонко Митић 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА 

● предлог ментора за приправнике (по потреби) 

● договор о секцијама, допунској и додатној настави  

● предлог чланова за школске тимове  и активе 

● организација прославе Дана школе 

● утврђивање критеријума оцењивања 

септембар 

● планирање угледних/огледних часова 

● предлагање ученика за такмичења 
октобар 

● предлог план уписа за наредну школску годину 

● предлог набавке наставних средсгава 
децембар 

● анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

(предлог мера за побољшање) 

● планирање угледних часова у другом полугодишту 

● реализација ваннаставних активности 

● информисање о плану такмичења 

фебруар 

● информисање актива о посећеним семинарима 

● организација школских и општинских такмичења  
март  

● анализа резултата постигнутих на такмичењу 

● предлагање уџбеника за наредну школску годину 

● упознавање са евентуалним изменама у програмима 

● анализа остварених васпитно-образовних циљева  

јун 

● доношење плана рада актива 

● давање предлога наставничком већу за поделу часова 

● утврђивање коначне листе уџбеника 

● договор о ваннаставним активностима 

● обавештења о евентуалним изменама програма за 

одређене образовне профиле 

● планирање стручног усавршавања 

август 
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3.3.2. Друштвене науке и вештине 
Руководилац: Милош Анђеловић 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА 

● предлог ментора за приправнике (по потреби) 

● договор о секцијама, допунској и додатној настави  

● предлог чланова за школске тимове и активе 

● организација прославе Дана школе 

● утврђивање критеријума оцењивања 

септембар 

● планирање угледних/огледних часова 

● предлагање ученика за такмичења 
октобар 

● предлог план уписа за наредну школску годину 

● предлог набавке наставних средсгава 
децембар 

● анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

(предлог мера за побољшање) 

● планирање угледних часова у другом полугодишту 

● реализација ваннаставних активности 

● информисање о плану такмичења 

фебруар 

● информисање актива о посећеним семинарима 

● организација школских и општинских такмичења  
март  

● анализа резултата постигнутих на такмичењу 

● предлагање уџбеника за наредну школску годину 

● упознавање са евентуалним изменама у програмима 

● анализа остварених васпитно-образовних циљева  

јун 

● доношење плана рада актива 

● давање предлога наставничком већу за поделу часова 

● утврђивање коначне листе уџбеника 

● договор о ваннаставним активностима 

● обавештења о евентуалним изменама програма за 

одређене образовне профиле 

● планирање стручног усавршавања 

август 

3.3.3. Језици 
Руководилац: Јелена Богданић 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА 

● предлог ментора за приправнике (по потреби) 

● договор о секцијама, допунској и додатној настави  

● предлог чланова за школске тимове и активе 

● организација прославе Дана школе 

● утврђивање критеријума оцењивања 

септембар 

● планирање угледних/огледних часова 

● предлагање ученика за такмичења 

● посета Сајму Књига 

октобар 

● предлог план уписа за наредну школску годину 

● предлог набавке наставних средсгава 

● припрема Дана Св. Саве 

децембар 

● анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

(предлог мера за побољшање) 

● планирање угледних часова у другом полугодишту 

● реализација ваннаставних активности 

● информисање о плану такмичења 

фебруар 

● информисање актива о посећеним семинарима март  
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● организација школских и општинских такмичења  

● анализа резултата постигнутих на такмичењу 

● избор ученичких радова 

● преллог за набавку књига за награђивање ученика 

● предлог за допуну књижног фонда школске библиотеке 

● предлагање уџбеника за наредну школску годину 

● упознавање са евентуалним изменама у програмима 

● анализа остварених васпитно-образовних циљева  

јун 

● доношење плана рада актива 

● давање предлога наставничком већу за поделу часова 

● утврђивање коначне листе уџбеника 

● договор о ваннаставним активностима 

● обавештења о евентуалним изменама програма за 

одређене образовне профиле 

● планирање стручног усавршавања 

август 

3.3.4. Економско-туристичка  и угоститељска група предмета 
Руководилац: Драган Миленовић 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА 

● предлог ментора за приправнике  (по потреби) 

● договор о секцијама, допунској и додатној настави 

● предлог чланова за школске тимове и активе 

● утврђивање критеријума оцењивања 

септембар 

● планирање угледних/огледних часова 

● предлагање ученика за такмичења 

● планирање посете Народној банци Србије 

● припреме за организовање Сајма предузетништва 

октобар 

● предлог плана уписа 

● предлог набавке наставни средстава 
децембар 

● анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

(предлог мера за побољшање) 

● планирање угледних часова у другом полугодишту 

● реализација ваннаставних активности 

● информисање о плану такмичења  

● припреме за организовање Сајма предузетништва 

фебруар 

● информисање актива о посећеним семинарима 

● учествовање на такмичењима  

● организовање Сајма предузетништва  

март  

● анализа успеха постигнутим на такмичењима 

● анализа остварених васпитно-образовних циљева 

● предлог уџбеника за наредну школску годину 

● упознавање са евентуалним изменама у програмима 

јун 

● избор руководиоца и доношење плана рада актива 

● давање предлога наставничком већу за поделу часова 

● утврђивање коначне листе уџбеника 

● договор о ваннаставним активностима 

● обавештења о евентуалним изменама програма за 

одређене образовне профиле 

● планирање стручног усавршавања 

август 
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3.4 Педагошки колегијум 
Чланови педагошког колегијума су: 

1. Ана Милићевић, директор 

2. Драгана Трифуновић, координатор актива за развојно планирање  

3. Марија Крстић Велојић, школски психолог и координатор тима за самовредновање 

4. Милош Анђеловић, председник стручног већа друштвених наука и вештина 

5. Јелена Богданић, председник стручног већа језика 

6. Звонко Митић, председник стручног већа природних наука 

7. Драган Миленовић, председник стручног већа економских и угоститељких предмета и 

координатор тима за стручно усавршавање 

8. Иван Богдановић, координатор актива за развој школског програма 

9. Милена Денић, координатор тима за инклузивно образовање 

10. Дијана Марјановић, координатор тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

11. Снежана Гојковић, координатор тима за професионални развој 

12. Биљана Младеновић, координатор тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе 

13. Милан Богдановић, координатор тима за промоцију школе, 

14. Валентина Ракић, координатор тима за пројекте и сарадњу са школама. 

 

Активности Носиоци активности Време 

реализације 

Именовање чланова Педагошког колегијума  

Информисање колегијума о технолошким вишковима и 

потребама 

Разматрање евентуалних проблема везаних за поделу 

часова у оквиру Стручних већа 

Разматрање евентуалних измена у вези са уџбеницима  

Предлагање плана стручног усавршавања запослених за 

текућу школску годину 

Усвајање критеријума за оцењивање 

Директор школе 

Чланови Педагошког колегијума 

 

септембар  

Анализа досадашње уписне политике школе и предлози 

измена 

Доношење ИОП-а (по потреби) 

Директор 

Чланови Педагошког колегијума 

 

октобар 

 

Праћење стручног усавршавања запослених 

Предлагање плана уписа за школску 2019/20.  

Извештавање Педагошког колегијума о предузетим и 

планираним активностима ради повећања безбедности 

ученика и запослених радника школе  

Предлози за унапређење квалитета васпитно-образовног 

рада  

Праћење педагошко- инструктивног рада 

Чланови Педагошког колегијума 

Директор 

децембар  

 

Извештај о стручном усавршавању запослених за протекли 

период текуће школске године 

Информисање о припремама за полагање завршног и 

матурског испита  

Анализа опремљености школе у складу са важећим 

нормативима Извештај о постигнутим резултатима ученика 

са такмичења 

Чланови Педагошког колегијума април - мај 

Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 

2018/19. и предлог плана рада за школску 2019/20. 

Извештај о резултатима уписа за школску 2019/20.  

Разматрање листе изборних предмета према програму 

образовних профила 

Чланови Педагошког колегијума август  
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3. 5. Планови рада стручних актива и тимова 

3.5.1. Стручни актив за развојно планирање 
Стручни актив за развојно планирање у овој школској години чине: 

1. Ана Милићевић, директор, 

2. Драгана Трифуновић, наставник психологије, председник актива 

3. Милан Богдановић, наст. латинског језика,  

4. Мимоза Ђорђевић, наст. хемије,  

5. Сања Миљковић, наст. економске групе предмета 

6. Саша Дамњановић,представник Савета родитеља 

7. Андрија Илић III-ф, представник Ученичког парламента 

8. представник локалне самоуправе.  

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН ПРАЋЕЊА 

1. усвајање плана рада до 15. септембра - вођење евиденције 

2. учествовање у формирању тимова за 

реализацију конкретних задатака за ову 

школску годину 

септембар-октобар 

- вођење евиденције 

3. учествовање у раду тимова  током школске године - вођење евиденције 

4. праћење рада тимова током школске године - вођење евиденције 

5. одржавање састанака актива најмање једном у 

полугодишту 

- вођење евиденције 

6. обавештавање о раду актива: 

Наставничког већа 

Савета родитеља 

Школског одбора 

Школске управе 

- полугодишње 

- полугодишње 

- полугодишње 

- годишње 

- вођење евиденције 

 

3.5.2. Стручни актив за развој школског програма 
Чланови стручног актива за развој школског програма су: 

1. Ана Милићевић, директор 

2. Марија Крстић Велојић, психолог 

3. Иван Богдановић, наст. економске групе предмета, председник актива 

4. Марко Богићевић, наст. рачунарства и информатике, 

5. Звонко Митић, наст. рачунарства и информатике. 

Надлежности стручног актива за развој школског програма су: 

- обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу 

професионалних одлука; 

- процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и 

посебних стандарда знања; 

- учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и 

властите процене своје образовне праксе; 

- утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности 

да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе; 

- прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе; 

- обавља и друге послове по налогу директора. 
АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Усвајање плана рада 

актива 

август- септембар Састанак актива тим ШП 

Унапређење планова 

ваннаставних 

активности и по 

потреби 

имплементација у ШП 

септембар - октобар Увид у реализацију 

ваннаставних 

активности 

Прикупљање планова 

наставника 

тим ШП 

Прикупљање података о 

реализацији програма и 

евентуалним 

септембар - јун Увид у разредне књиге, 

књигу дежурства 

тим ШП 
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одступањима 

Извештавање о 

реализацији школског 

програма у првом 

полугодишту/другом 

полугодишту 

јануар/јун Израда и презентација 

извештаја  

тим ШП 

Прикупљање података 

за израду новог ШП-а 

на основу плана уписа 

фебруар-јун Упознавање са 

предлозима за план 

уписа које су дала 

стручна већа и планом 

уписа које је усвојило 

Наставничко веће 

тим ШП 

Сарадња са другим 

школским активима тј. 

већима, учешће у раду 

педагошког колегијума, 

Инклузивног тима 

септембар - јун Присуствовање 

састанцима и учешће у 

раду већа, тимова, 

Колегијума 

тим ШП 

 

3.5.3. Тим за самовредновање 
Тим за самовредновање у овој школској години чине следећи чланови: 

1. Ана Милићевић, директор 

2. Марија Крстић-Велојић, психолог, координатор тима  

3. Јелица Милићевић, наст. француског језика 

4. Ана Ђорђевић, наст. економске групе предмета 

5. Катарина Ивановић, наст. економске групе предмета 

6. Нена Миловановић, наст. математике 

7. Мирјана Лазић, наст. социологије 

8. Оливера Вучић, представник Савета родитеља 

9. Даница Ристић I-г, представник Ученичког парламента 

10. представник локалне самоуправе. 

 

АКТИВНОСТИ ЦИЉ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1.Избор кључних области 

самовредновања за ову 

школску годину 

Информисање чланова 

тима о досадашњем раду и 

мотивисање чланова за 

активно приступање својим 

задацима 
октобар  

координатор тима 

 

 

чланови тима 
2. Подела задужења и 

припрема материјала 

Упознавање чланова тима са 

процедуром самовредновања 

и укључивање у 

прикупљање података од 

циљне популације 

3. Сакупљање информација и 

обрада података 

Препознавање показатеља 

на којима треба радити 

како би се они побољшали 

октобар – новембар чланови тима 

4. Процена области 

квалитета рада школе на 

основу прикупљених 

података 

Дефинисати области које је 

потребно унапредити и 

поправити, као и области 

које је потребно још 

ојачати 

децембар   чланови тима 

5. Припрема акционог плана 

Осмишљавање конкретних 

активности које је потребно 

спровести у циљу 

побољшавања стања  

април - мај чланови тима 

6.  Реализација акционог 

плана 

Побољшање стања у 

појединим областима 

живота школе 

јун  чланови тима 

7. Достављање извештаја 

Наставничком већу 

Континуирано 

информисање о потребама 
јун - август   координатор тима 
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школе и постигнутим 

резултатима 

 

3.5.4 Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања 
У овој школској години Тим чине: 

1. Ана Милићевић, директор, координатор тима 

2. Марија Крстић-Велојић, психолог 

3. Зорица Трајковић, наст. економске групе предмета 

4. Дејан Милисављевић, наст. физичког васпитања 

5. Мила Богојевић, наст. услуживања 

6. Бранислав Илић, наставник географије 

7. Предраг Миленковић, наст. српског језика и књижевности 

8. Мирјана Софронијевић, секретар школе 

9. Радојица Станимировић,представник Савета родитеља  

10. Вишња Живковић II-г, представник Ученичког парламента 

11. представник локалне самоуправе.  

Тим за заштиту деце/ученика од насиља наставља са радом и у овој школској години у складу са 

Посебним протоколом за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама Министарства просвете Републике Србије. 
Годишњи план рада Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Информисање чланова 

тима о активностима 

планираним  у оквиру 

Програма заштите од 

насиља 

септембар 
координатор тима, 

секретар школе 

Информисање наставника 

и ученика о евентуалним 

изменама правне 

регулативе (Општи и 

Посебни протокол) 

септембар  чланови тима, секретар школе 

Прикупљање података о 

ученицима и уочавање 

потенцијално „ризичних“ 

група 

септембар – новембар  
разредне старешине, психолог, 

чланови тима 

Праћење реализације 

превентивних активности 

из Програма заштите 

ученика од насиља 

септембар – јун  чланови тима 

Спровођење интервентних 

активности, по потреби, 

праћење њихових ефеката 

септембар – јун  чланови тима 

Сарадња са локалним 

институцијама (МУП, Дом 

здравља, Центар за 

социјални рад, Канцеларија 

за младе, Црвени крст) 

септембар – јун  чланови тима 

Достављање извештаја 

Наставничком већу и 

Школској управи (по 

потреби) 

јун координатор тима 
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3.5.5.Тим за инклузивно образовање 
Тим за инклузивно образовање чине: 

1. Ана Милићевић, директор 

2. Марија Крстић-Велојић, психолог 

3. Милена Денић, наст. српског језика и књижевности, координатор тима 

4. Саша Живуловић, наст. физичког васпитања 

5. Светлана Матић, наст. куварства 

6. Марина Ћирић Стојковић, наст. куварства 

7. Славољуб Стојичић, наст. информатике 

8. Марина Пешић, представник Савета родитеља 

9. Ведрана Живковић IV-т, представник Ученичког парламента 

10. представник локалне самоуправе. 

 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН  

ПРАЋЕЊА 

1. Усвајање плана рада 

Стручног тима за ИО Стручни тим за ИО септембар вођење евиденције 

2. Идентификација деце 

из осетљивих група и 

прикупљање података 

Стручни тим за ИО, 

од. старешине, 

наставници 

прво полугодиште вођење евиденције 

3. Осмишљавање мера за 

инклузивно образовање и 

антидискриминаторних мера  
Стручни тим за ИО 

током школске 

године 
вођење евиденције 

4. Сензибилизација 

наставничког кадра и ученика 

(одељенска већа, семинари, 

пројекција филмова)  

Стручни тим за ИО, 

Ученички парламент 
прво полугодиште 

вођење 

документације 

5. Осмишљавање облика 

сарадње родитеља и наставика Стручни тим за ИО 
током школске 

године 
вођење евиденције 

6. Формирање тимова за 

израду индивидуално 

образовног плана (ИОП) 

Стручни тим за ИО, 

директор 

током школске 

године, по потреби 
вођење евиденције 

7. Праћење рада тима за 

израду ИОП-а  
Стручни тим за ИО, 

директор 

током школске 

године 
вођење евиденције 

8. Евалуација ИОП-а Стручни тим за ИО, 

директор 

током школске 

године 
вођење евиденције 

9. Одржавање састанака 

тима за ИО 
Стручни тим за ИО, 

директор 

два пута у току 

полугодишта, по 

потреби чешће 

вођење евиденције 

10. Подношење извештаја 

о раду актива: 

 

Стручни тим за ИО на крају шк. године вођење евиденције 
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План израде инклузивне образовне подршке: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Праћење развоја и напредовања ученика 
септембар, октобар, 

новембар 

предметни 

наставници, 

одељењски 

старешина, 

психолог, тим за ИО 

Прикупљање података 
септембар, октобар, 

новембар 

предметни 

наставници, 

одељењски 

старешина, 

психолог 

Израда педагошког профила током године 

одељењски 

старешина, 

психолог 

Предлог за утврђивање права на ИОП током године Стручни тим за ИО 

Добијање сагласности од родитеља током године Стручни тим за ИО 

Израда ИОП-а током године 
тим за израду ИОП-

а 

Доношење ИОП-а током године 

Стручни тим за ИО, 

Педагошки 

колегијум 

Примена ИОП-а током године 
чланови тима за 

израду ИОП-а 

Вредновање и измена ИОП-а током године 

тим за израду ИОП-

а, Стручни тим за 

ИО 

3.5.6. Тим за стручно усавршавање 
Чланови Тима за стручно усавршавање су: 

1. Марија Крстић Велојић, психолог, 

2. Глорија Ћирковић, наст. биологије 

3. Саша Живуловић, наст. физичког васпитања 

4. Драган Миленовић, наст. економске групе предмета, координатор тима 

5. Александра Манојловић Коцић, наст. филозофије. 

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

1.Израда и усвајање плана 

стручног усавршавања на нивоу 

школе 

септембар чланови тима, наставничко веће 

2.Праћење доношења и 

реализације плана 

угледних/огледних часова 

октобар – јун чланови тима, стручна већа 

3.Организовање и праћење 

различитих облика стручног 

усавршавања у оквиру установе 

октобар – јун чланови тима, директор 

4.Организовање и праћење 

различитих облика стручног 

усавршавања ван установе 

октобар – јун чланови тима, директор 

5.Праћење реализације плана 

стручног усавршавања 

јануар/август чланови тима 

6.Прикупљање података од 

наставника о стручном 

усавршавању (извештај и лични 

план развоја) 

август чланови тима, стручна већа 

7.Израда извештаја о стручном 

усавршавању за протеклу годину 

август чланови тима 
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3.5.7 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
Чланови тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва су: 

1. Ана Милићевић, директор 

2. Марија Крстић-Велојић, психолог 

3. Драган Младеновић, наст. енглеског језика 

4. Дијана Марјановић, наст. енглеског језика, координатор тима 

5. Мимоза Ђорђевић, наст. хемије 

6. Александра Милетић, наст. права 

7. Војкан Здравковић, наст. физике 

8. Слађана Милојковић, представник Савета родитеља 

9. Богдан Вучић I-г, представник Ученичког парламента 

10. представник локалне самоуправе. 

 

Задатак Активност Динамика Носиоци 
Општи послови        -     Формирање тима 

   -      Израда плана рада 

 

септембар; 

август 

руководиоци 

стручних већа, 

тим  

Подстицање 

наставника да 

креирају и изводе 

часове који развијају 

међупредметне 

компетенције 

- Праћење примене нових 

наставних програма 

- Разматрање предлога за 

пројектну наставу на 

међупредметном нивоу и 

праћење њихове примене 

- Примена искустава са семинара 

(израда оперативних планова и  

припрема за часове које 

подразумевају међупредметне 

компетенције, извођење часова) 

током године чланови тима, 

наставници 

Промоција 

предузетништва 
- Организовање предавања, 

радионица, продајне изложбе у 

оквиру Међународних дана 

предузетништва 

- Формирање секције за 

предузетништво у овиру школе 

и мотивисање ученика да се 

укључе у рад секције 

током 

године; мај 

чланови тима, 

наставник 

предузетништва 

Праћење и 

вредновање 

резултата рада тима 

- Анализа спроведених 

активности и учешћа чланова 

тима 

- Писање извештаја 

јун-август чланови тима 

3.5.8 Тим за професионални развој 

Чланови тима за професионални развој су: 
1. Ана Милићевић, директор 

2. Марија Крстић-Велојић, психолог 

3. Милан Богдановић, наст. латинског језика 

4. Снежана Гојковић, наставник туристичке групе предмета, координатор тима 

5. Милош Анђеловић, наст. историје 

6. Тамара Антић, наст. биологије 

7. Александра Павловић, представник Савета родитеља 

8. Христина Манчић IV-ф, представник Ученичког парламента 

9. представник локалне самоуправе. 
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Задатак  Активност Динамика Носиоци 

Општи послови Формирање тима и 

израда програма 

каријерног вођења и 

саветовања ученика и 

упознавање чланова 

тима са истим 

септембар чланови тима 

Помоћ у правилном 

избору занимања 

Испитивање 

способности, склоности 

и интересовања ученика 

Информисање ученика о 

специфичностима 

различитих занимања 

током године психолог, чланови тима 

Помоћ у одабиру 

адекватног смера према 

способностима и 

склоностима ученика 

Идентификовање 

ученика који нису у 

стању да прате одређене 

програмске садржаје 

током године психолог, чланови тима 

Помоћ ученицима да 

развију своје 

потенцијале 

Идентификовање и 

усмеравање обдарених 

ученика 

током године психолог, чланови тима, 

предметни наставници 

Помоћ родитељима да 

што успешније усмере 

развој свог детета  

Сарадња са родитељима током године психолог, чланови тима 

Мотивисање ученика за 

рад и развијање радне 

етике 

Формирање правилних 

ставова према раду 

током године чланови тима, предметни 

наставници 

Подстицање 

одговорности и 

самосталности ученика у 

погледу свог 

професионалног развоја, 

тражења посла 

Упознавање ученика са 

могућностима 

запошљавања у нашој 

средини 

током године чланови тима, предметни 

наставници 

Праћење и вредновање 

резултата рада тима 

Анализа спроведених 

активности и учешћа 

чланова тима и писање 

извештаја 

јун-август чланови тима 

3.5.9 Тим за обезбеђивање квалитета и развоја школе: 
Чланови тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе су: 

1. Ана Милићевић, директор 

2. Милан Гавриловић, наст. математике 

3. Биљана Младеновић, наст. економске групе предмета, координатор тима 

4. Драган Миленовић, наст. економске групе предмета 

5. Томислав Милосављевић, наст. економске групе предмета 

6. Валентина Ракић, наст. економске групе предмета 

7. Слађана Савић, представник Савета родитеља 

8. Нађа Стевановић IV-г, представник Ученичког парламента 

9. представник локалне самоуправе. 

 

Задатак Активности Динамика  Носиоци 

Општи послови Израда плана рада и подела 

задужења. 

Праћење прописа из области 

економије, јавног сектора 

Остваривање координације и 

корелације са другим стручним 

већима, тимовима и Ученичким 

парламентом 

септембар, 

током године 

 

 

 

 

 

 

чланови тима 

 

 

 

чланови тимова, 

Ученички 

парламент 

 



Годишњи план рада за школску 2018/19. годину 

44 

 

Писање извештаја о раду тима август чланови тима 

Обезбеђивање и 

унапређивање 

квалитета образовно-

васпитног рада 

установе 

Анализа извештаја о 

самовредновању 

 

октобар 

 

чланови тима, тим 

за самовредновање 

Анализа постигнућа ученика на 

крају школске 2017/18. 

 

октобар 

 

чланови тима, 

директор 

 

Рад на стандардима квалитета 

рада установе са тимом за 

самовредновање школе 

 

октобар-

новембар 

чланови тима, 

директор 

Праћење остваривања 

школског програма 

Праћење примене нових 

наставних програма 

током године чланови тима, 

актив за развој 

ШП-а 

Провера остваривања школског 

програма 

класификациони 

периоди 

чланови тима, 

актив за развој 

ШП-а 

Разматрање предлога за 

пројектну наставу и праћење 

њихове примене 

током године чланови тима, 

стручна већа 

Развој компетенција Анализа извештаја о стручном 

усавршавању 

фебруар, август чланови тима, тим 

за стручно 

усавршавање 

Израда и допуна предлога 

професионалног развоја 

запослених 

фебруар, август чланови тима, тим 

за стручно 

усавршавање 

Вредновање резултата 

рада наставника, 

васпитача и стручног 

сарадника 

Посете часова, пројектних 

активности 

током године чланови тима 

Анализа постигнућа ученика на 

крају првог и другог 

полугодишта и извештавање 

Наставничког већа о томе  

Предлагање мера за побољшање 

и праћење њиховог спровођења 

јануар- фебруар 

август 

чланови тима, 

директор 

Анализа постигнућа ученика на 

матурским испитима 

јун,август чланови тима, 

директор 

 

3.5.10. Тим за промоцију школе  
Тим за промоцију школе чине: 

1. Милан Богдановић, наст. латинског језика, координатор тима, 

2. Милан Гавриловић, наст. математике 

3. Јелена Богданић, наст. српског језика и књижевности 

4. Биљана Младеновић, нас. економске групе предмета 

5. Снежана Гојковић, наст. туристичке групе предмета 

6. Валентина Ракић, наст. економске групе предмета 

7. Ана Ђорђевић, наст. економске групе предмета 

8. Иван Богдановић, наст. економске групе предмета 

9. Лела Милосављевић, наст. ликовне културе. 

 

Програм школског маркетинга: 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Израда плана промоције школе септембар чланови тима 

Наградни конкурски – 

мотивисање ученика и 

наставника за учешће 

током године  чланови тима 

Наградно путовање за ученике током године чланови тима 
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Осмишљавање и организовање 

активности за ученике осмог 

разреда  (радионице, књижевне 

вечери и сл.) 

друго полугодиште чланови тима, Уч. парламент 

Промовисање школских 

активности путем школског 

сајта, Фејсбук странице школе, 

локалних медија 

током године чланови тима, ученици 

Припрема плана обиласка 

основних школа и промотивног 

материјала 

април чланови тима 

Представљање на родитељским 

састанцима у осмом разреду 

ОШ „М. Михаило“ 

април – мај чланови тима, директор 

Обилазак основних школа у 

окружењу, учествовање на 

сајмовима образовања 

април – мај чланови тима 

Организовање Дана отворених 

врата за ученике осмог разреда 

мај чланови тима 

Сарадња са партнерима у 

локалној заједници (ОТКС, 

хотели и сл.) 

током године чланови тима, наст. практичне 

наставе 

Сарадња са ИС Петница током године чланови тима, предметни 

наставници 

Сарадња са факултетима и 

високим школама из окружења 

(Универзитет Сингидунум, 

Висока пословна школа 

Лесковац и др. ) 

током године чланови тима 
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3.5.11 Тим за пројекте и сарадњу са школама 
Тим за пројекте чине: 

1. Ана Милићевић, директор 

2. Драгана Трифуновић, организатор практичне наставе 

3. Валентина Ракић, наст. економске групе предмета, координатор тима 

4. Биљана Младеновић, наст. економске групе предмета 

5. Милан Гавриловић, наст. математике 

6. Дијана Марјановић, наст. енглеског језика 

7. Јелена Богданић, наст. српског језика и књижевности. 

 
Задатак Активност Динамика Носиоци 

активности 

Општи послови - Формирање тима 

- Израда плана рада 

- Израда извештаја о раду 

 

септембар 

 

тим 

Сарадња са школама у 

земљи 

- Успостављање критеријума за избор 

школа 

- Избор школа 

- Остваривање контакта са школама  

- Осмишљавање врсте и обима сарадње 

- Израда плана 

- Реализација 

- Анализа  

континуирано тим,  

директор,  

секретар,  

шеф 

рачуноводства, 

НВ 

Сарадња са школама у 

иностранству 

- Праћење сајтова за проналажење 

партнерских школа у иностранству 

- Остваривање контакта са школама  

- Осмишљавање врсте и обима сарадње 

- Израда плана 

- Реализација 

- Анализа 

континуирано тим,  

директор,  

секретар,  

шеф 

рачуноводства, 

НВ 

Израда и реализовање 

различитих пројеката 

- Израда пројеката са којима ће се 

конкурисати за средства код 

потенцијалних инвеститора 

(Министарства, амбасаде, невладине 

организације...) 

- Праћење расписаних конкурса за 

финансирање пројеката 

- Конкурисање 

- Реализација 

- Анализа 

континуирано тим,  

директор,  

секретар,  

шеф 

рачуноводства, 

НВ 

 

3.6. Планови рада стручних сарадника 

3.6.1 План рада библиотекара 

Области рада и програмски садржаји Време 

I Планирање и програмирање образовно-васпитог рада 
- израђивање годишњег плана рада и месечних планова, 

- планирање рада са ученицима у школској библиотеци. 

 

септембар 

II Праћење и вредновање образовно-васпитног рада  
- учешће у изради Годишњег плана рада школе, Школског програма и Плана 

самовредновања рада школе, 

- праћење наставних планова и (кроз садрању са наставницима) усаглашавање наставних 

садржаја више предмета ради лакшег организовања часова тематске наставе и школских 

пројеката, 

- одабирање и припремање литературе и друге грађе за обележавање важних дана у вези са 

књигом, читањем и библиотеком, 

- вођење библиотечког пословања (инвентарисање књига), 

- учешће у реализацији и праћење реализације активности предвиђених ШРП-ом школе, 

- праћење и вредновање реализације школских пројеката, 

- упознавање са радом школских библиотекара у свету и коришћење нових сазнања и 

 

септембар 

 

током 

године 

 

 

 

 

током 

године 
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достигнућа за побољшање сопственог рада и рада школе 

- учествовање у изради и реализацији пројеката. 

III Рад са наставницима 
- сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, 

- договор о коришћењу ресурса библиотеке у процесу наставе у складу са Школским 

програмом, 

- сарадња са наставницима српског језика на промоцији читања,  

- припрема заједничких активности са наставницима поводом обележавања важних дана у 

вези са Школом, књигом, читањем и библиотеком, 

-организација књижевних вечери и гостовања књижевника,  

- организација одласка на Сајам књига, 

- информисање наставника о важним догађајима за образовно-васпитни рад, 

- подстицање наставника на коришћење стручне литературе и различитих извора 

информација, 

- информисање наставника о садржајима електронских извора информација у вези са 

професионалним развојем у сарадњи са школским психологом, 

- приказивање појединих књига и часописа и електронских извора информација, 

- сарадња са разредним старешинама око редовног раздуживања књига које су задужили 

ученици. 

 

септембар 

 

 

током 

године 

 

 

октобар 

 

 

 

 

 

април, мај, 

јун 

IV Рад са ученицима 
- издавање и замена књига, 

- упознавање ученика са радом библиотеке (часови одељењске заједнице), 

- помоћ ученицима при избору књига и упућивање у читање књижевних дела, 

- развијање позитивног односа према читању и важности разумевања текста - упознавање 

ученика са научно популарном и стручном литературом, 

- навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, 

- припремање ученика за самостално коришћење разних извора информација и помоћ 

ученицима у припреми и обради задате теме из различитих предмета (употреба лексикона, 

енциклопедија, речника...), 

- упознавање ученика са садржајем  и организација одласка на Сајам књига, 

- обележавање важних дана у вези са књигом, језиком, читањем и библиотеком  

- упознавање ученика са УДК распоредом грађе у библиотеци, 

- обучавање ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста 

информација - развијање информационе писмености, рад у школској библиотеци (заједнички 

часови са наставницима), 

- промовисање књиге и читања, обележавање Међународног дана библиотеке, 

- обележавање Светског дана књиге и ауторских права 23.априла. 

-пружање помоћи ученицима при изради школског часописа  

-организација одласка у Аматерско „СБ“ позориште у Сокобањи 

- организација посета позориштима у Алексинцу, Нишу и Крушевцу 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

током 

године 

октобар 

 

 

 

 

 

април 

 

 

током 

године 

V Рад са родитељима, односно старатељима 
- учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким 

интересовањима и потребама ученика, ради развијања читалачких и других навика ученика и 

формирању личних и породичних библиотека, 

- сарадња са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика 

 

током 

године 

 

 

VI Рад са директором и стручним сарадницима 
- сарадња са стручним већима наставника, психологом и директором школе у вези са 

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

школске библиотеке, 

- учешће у припремању прилога и изради интернет презентације школе, 

- сарадња са директором око обезбеђивања програма за вођење аутоматизованог 

библиотечког пословања, 

-организација продајне изложбе књига у школској библиотеци 

- припремање и организовање активности поводом обележавања важних дана у вези са 

Школом, књигом, читањем и библиотекама, 

- присуство стручним већима и Наставничком већу - информисање о набавци нове стручне 

литературе и постојању електронских извора информација важних за рад наставника/школе, 

- учествовање у припремању и организовању обележавања Дана школе и других 

манифестација. 

 

током 

године 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

септембар, 

октобар 
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VII Рад у стручним органима и тимовима 
- рад у Стручном активу за развојно планирање,  

- рад у Тиму за самовредновање, 

- рад у Тиму за израду Годишњег плана рада, 

- рад у Тиму за праћење и развој Школског програма, 

- присуство одељенским и стручним већима и Наставничком већу, сарадња са наставницима 

на планирању и организовању стручног усавршавања на нивоу школе. 

 

током 

године 

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 
- сарадња са Школском управом Зајечар ради организовања стручних скупова за школске 

библиотекаре, 

- сарадња са Библиотеком града Зајечар ради помоћи у организовању рада школске 

библиотеке, 

- сарадња са Народном библиотеком „Стеван Сремац“ у Сокобањи ради обележавања  

важних дана у вези са књигом, читањем и библиотеком, 

- сарадња са градском библиотеком по питању међубиблиотечке позајмице, 

- упис ђака у градску библиотеку, 

- сарадња са основном школом у општини ради организовање скупа библиотекара, 

наставника и ученика ради промоције рада школских библиотека поводом обележавања 

Месеца школских библиотека и Месеца књига, 

- сарадња са школским и градским библиотекама у другим градовима 

- рад у Друштву школских библиотекара Србије. 

 

 

током 

године 

октобар, 

новембар 

током 

године 

 

децембар 

 

октобар 

током 

године 

IX Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
- праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци, 

- вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа и 

вредновање рада школске библиотеке,  

- стручно усавршавање – организовање и реализација стручних семинара и стручних скупова 

Друштва школских библиотекара Србије, 

- похађање стручних семинара и скупова, 

- стручно усавршавање на нивоу школе, излагање на Наставничком већу на теме из области 

рада библиотеке. 

 

током 

године 

 

3.6.2 План рада психолога 
 

ОБЛАСТ РАДА НЕДЕЉНИ 

ФОНД 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада, 

односно васпитно-образовног рада 
3 132 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног, односно 

васпитно-образовног рада 
3 132 

3. Рад са наставницима 4 176 

4. Рад са ученицима 13 572 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 4 176 

6. Рад са директором, стручним сарадником, педагошким 

асистентом и пратиоцем детета, односно ученика 
2 88 

7. Рад у стручним органима и тимовима 8 352 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе 
1 44 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање 
2 88 

УКУПНО 40 1760 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ, ОДНОСНО ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 
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● Учествовање у изради  Годишњег плана 

рада школе 

● Израда плана и програма рада школског 

психолога (глобални и оперативни) 

● Учествовање у организовању и праћењу 

реализације активности предвиђених  Развојним 

планом школе  

● Учествовање у изради плана 

самовредновања и вредновања рада школе 

● Учествовање у изради плана рада Тима 

за инклузивно образовање, као и  

индивидуалних образовних планова по потреби 

● Учествовање у изради плана Тима за 

заштиту ученика од насиља, Тима за стручно 

усавршавање, Тима за развој школског 

програма 

● Сарадња са наставницима при изради 

плана рада одељењске заједнице 

● Израда плана посете часовима 

август-септембар 

септембар- 

месечно 

 

септембар-јун 

 

 

септембар 

 

септембар-јун 

 

 

септембар 

 

 

септембар 

 

септембар – 

јануар 

-директор, тим за израду ГПР 

-тим за ШРП 

 

 

 

 

 

-тим за самовредновање рада 

школе 

 

-ИО тим; тим за израду ИОП-

а 

 

-тим за заштиту ученика од 

насиља; тим за стручно 

усавршавање; тим за развој 

школског прогрма 

-наставници 

 

-директор 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

● Праћење реализације програма у оквиру 

свих образовних профила  

● Праћење примене мера 

индивидуализације  

● Праћење постигнућа ученика 

● Учествовање у истраживању која се 

спроводе у оквиру самовредновања рада школе 

током године 

 

током године 

 

класификац.  

периоди 

фебруар-март 

-директор; предметни 

наставници 

-ИО тим; ИОП тим 

 

-од. старешине 

 

-тим за самовредновање рада 

школе 
РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

● Праћење рада наставника и рад на 

унапређивању наставе   кроз посету часова и 

саветодавно-инструктивни рад 

● Пружање стручне помоћи наставницима 

при унапређењу месечних и дневних планова 

● Рад са приправницима, увођење у рад и 

праћење рада 

● Сарадња са наставницима у укључивању 

ученика у допунски рад и формирању група 

● Учествовање у избору садржаја 

ваннаставних облика рада 

● Подршка у наставницима у обављању 

послова  одељењског старешине (реализација 

садржаја васпитног рада са ученицима, помоћ у 

решавању конфликата у одељењу и  других 

ситуационих проблема, сарадња са родитељима, 

спровођење појачаног васпитног рада) 

● Пружање подршке и помоћи 

наставницима у раду са родитељима 

● Пружање подршке наставницима за рад 

са ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка (израда педагошког 

профила ученика, израда ИОП-а), тј. рад са 

ученицима из свих осетљивих група 

● Подршка наставницима у 

конструктивном решавању сукоба 

● Припрема и одржавање радионица и 

дискусионих група за заинтересоване 

током године 

 

 

током године 

-директор, Педагошки 

колегијум, 

од.старешина 

 

 

-ментор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-предметни наставници 

 

-директор 

 

 

-од. старешина, директор 

-ИО тим; од старешина 
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наставнике (Умеће комуникације)  

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

● Прикупљање података о ученицима 

првог разреда (породични статус, образовни 

развој) 

● Учешће у идентификовању деце којој је 

потребна подршка психолога у процесу 

васпитања и образовања 

● Праћење процеса адаптације (први 

разред)  и индививидуални рад са ученицима у 

циљу решавања проблема адаптације 

● Формирање досијеа ученика 

● Психолошко тестирање ученика 

(професионална оријентација, Петница, 

ученици са тешкоћама у учењу) 

● Саветодавни рад са ученицима (тешкоће 

у учењу, развојне, емоционалне и социјалне 

тешкоће, проблеми понашања, у циљу 

професионалног опредељења) 

● Учествовање у појачаном васпитном 

раду за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи 

● Праћење напредовања ученика 

● Идентификација и подстицање даровите 

деце 

● Припрема и реализација предавања из 

психологије и менталне хигијене(Како учити, 

Дрога- шта треба да знаш, Ненасилна 

комуникација) 

● Помоћ ученицима у припреми 

пријемних испита 

● Учешће у раду Ученичког парламента 

● Усмеравање ученика у укључивање у 

разноврсне ваншколске активности 

● Представљање школе ученицима 

основних школа 

● Менторски рад са ученицима ромске 

националности у циљу подршке у завршетку 

школовања 

септембар, 

октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

-од. старешина;  

П-П служба основне школе 

-од.старешина; 

наставници 

-од.старешина; 

наставници 

-од.старешина; 

наставници, тим за заштиту 

ученика од насиља 

-од.старешина; 

наставници 

-наставници 

 

 

 

 

-од.старешина; 

наставници 

 

- од. старешина; наставници 

 

 

 

 

 

 

Тим за промоцију школе 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

● Прикупљање података од родитеља који 

су од значаја за упознавање детета 

● Саветодавни рад са родитељима чија 

деца имају сметње у учењу, развоју и понашању 

● Сарадња са родитељима чија деца врше 

повреду правила у понашању у школи и којима 

је одређен појачани васпитни рад 

● Сарадња са родитељима деце којој је 

потребна додатна подршка (увођење мера 

индивидуализације, ИОП)  

● Подршка у јачању родитељских 

васпитних компетенција у индивидуалном и 

групном контакту (родитељски састанци) 

● Сарадња са Саветом родитеља 

● Оснаживање родитеља да препознају 

посебне способности детета и подрже његов 

развој 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

-од.старешина; 

наставници 

-од.старешина; 

наставници 

-од.старешина; 

наставници;директор 

 

-од.старешина; 

наставници; ИО тим 

 

-од.старешина; 

наставници 

 

-директор 

-од.старешина; 

наставници 
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РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

● Сарадња са директором у припреми 

школских докумената (Годишњи план рада, 

Школски програм, Развојни план школе, 

Извештај о самовредновању) 

●  Сарадња са директором у раду свих 

тимова 

● Сарадња са директором у циљу 

ефикасности образовно-васпитног рада школе 

(подела одељењских старешинстава, избор 

наставника ментора и друго) 

● Сарадња са директором у планирању 

стручног усавршавања наставника и ст. 

сарадника 

● Сарадња са директором по питању 

приговора и жалби ученика и њихових 

родитеља на оцену из предмета или  владања 

● Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма за увођење у посао 

наставника 

● Размена, планирање и усаглашавање 

заједничких послова са другим стручним 

сарадницима у школи 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

током године 

-тимови за израду ГПР, 

Школског програма, 

Развојног плана школе, 

самовредновање; секретар 

школе 

-Педагошки колегијум; 

стручна већа 

-тим за стручно усавршавање 

 

-од. старешина, комисија 

-чланови комисије 

 

-библиотекар, координатор 

практичне наставе 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

● Учествовање у раду Наставничког већа, 

одељењских већа, Педагошког колегијума, 

Савета родитеља 

● Учествовање у раду свих тимова у 

школи   

 

током године 

-директор, координатори 

актива и тимова 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА, 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

● Сарадња са представницима 

Министарства просвете (ШУ Зајечар) 

● Сарадња са Домом здравља, Центром за 

социјални рад, Полицијском станицом 

Сокобања 

● Сарадња са невладиним организацијама 

(Црвени крст, Зајечарска иницијатива) 

● Сарадња са стручном службом ОШ  

● Учествовање у раду стручних удружења 

током године -директор  

 

-директор 

 

-Ученички парламент 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE, ПРИПРЕМА ЗА РАД  И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

● Вођење евиденције о сопственом раду 

(дневна евиденција о раду, досије о 

индивидуалном раду са ученицима) 

● Вођење евиденције о изведеним 

истраживањима, психолошким тестирањима, 

посећеним активностима и часовима 

● Стручно усавршавање – акредитовани 

семинари, интерно  

током године 

 

-директор 

 

 

 

 

 

-тим за стручно усавршавање 
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3.6.3 План рада организатора практичне наставе 
 

Активност Сарадници 
Време 

реализације 

Планирање рада организатора ПН наставници ПН 
септембар 

током године 

Израда извештаја о раду у претходној школској 

години 
наставници ПН август - септембар 

Учешће у изради Годишњег плана рада за 

школску 2018/19. годину 

тим за израду ГПР-а, 

директор, стручна већа, 

психолог 

август - септембар 

Учешће у изради Извештаја о реализацији ГПР-

а за школску 2017/18. годину 
директор септембар  

Организација и обезбеђивање услова за 

реализацију практичне наставе ван школе 

директор, наставници 

практичне наставе 
током године 

Израда уговора за реализацију ПН 
директор, секретар, 

наставници ПН 

септембар, током 

године 

Израда уговора за дуално образовање (школа-

послодавац и послодавац-ученик) 

наставници ПН, 

одељењске старешине 
септембар 

Учешће у припреми седница НВ директор, тимови током године 

Планирање и израда распореда блок наставе и 

професионалне праксе 
директор, наставници ПН септембар  

Организација реализације блок наставе у 

привреди 
директор, наставници ПН током године 

Организација санитарних прегледа за ученике и 

наставнике  
Завод за заштиту здравља октобар, април 

Праћење реализације практичне наставе у 

школским радионицама 
директор, наставници ПН током године 

Посета предузећима у којима ученици реализују 

практичну наставу и старање о испуњавању 

уговорних обавеза 

директор, наставници ПН током године 

Учествовање у раду стручног већа за 

економску, туристичку и угоститељску групу 

предмета  

директор, СВ за 

економску, туристичку и 

угоститељску групу 

предмета 

током године 

Учешће у реализацији пројеката у школи 
директор, школски 

тимови 
током године 

Обезбеђивање замене наставника по потреби 
дежурни и остали 

наставници 
током године 

Сарадња са друштвеном средином директор током године 

Организовање практичне наставе за ванредне 

ученике 

директор, наставник 

задужен за ванредне 

ученика 

током године 

Учешће у раду стручних органа  
директор, председници 

стручних органа 
током године 

Учешће у планирању уписа за наредну школску 

годину 
директор, Стручна већа прво полугодиште 

Учешће у успостављању и реализовању сарадње 

са школама у Србији и иностранству 

директор, Стручна већа, 

заинтересовани 

наставници 

током године 

Утврђивање потреба и набавка материјала и 

опреме за извођење ПН у школи 
директор, наставници ПН током године 

Учешће у организовању прославе Дана школе, 

школске славе и других прослава у школи 

директор, наставници ПН, 

запослени, ученици  

октобар 

јануар  

по потреби у току 

године 

Такмичења ученика 
директор, наставници, 

ученици 
током године 
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Учешће у припремама презентације школе 

ученицима основних школа 

директор, психолог, 

наставници  
април, мај 

Припреме за наредну школску годину директор, психолог  август  

Учествовање у подели предмета на наставнике  

директор, СВ 

економских, туристичких 

и угоститељских 

предмета 

август - септембар 
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4. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА И УПРАВЉАЊА 

ШКОЛЕ 

4.1. Школски одбор 
Школски одбор као орган управљања школом, доноси Статут школе, Годишњи програм рада школе, 

одлучује о пословању школе, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, одлучује о коришћењу 

средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање, расписује конкурс за именовање директора, даје 

мишљење, одлучује као другостепени орган у школи по питањима утврђеним законом. 

4.1.1 План рада Школског одбора 
АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА 

● разматрање и усвајање извештаја о реализацији Годишњег плана рада 

школе за школску 2017/18. годину 

● разматрање и усвајање извештаја о раду директора у школској 2017/18. 

години 

● разматрање и усвајање извештаја о раду установе у школској 2017/18. 

години 

● разматрање и усвајање извештаја о успеху и дисциплини ученика у 

школској 2017/18. години 

● разматрање и усвајање извештаја о стручном усавршавању у школској 

2017/18. години 

● разматрање и усвајање извештаја о реализацији ШРП-а у школској 

2017/18. години 

● разматрање и усвајање извештаја о припремљености школе за школску 

2018/19. годину 

● именовање чланова Актива за развојно планирање за школску 2018/19. 

годину 

● разматрање и усвајање Плана стручног усавршавања запослених у 

школској 2018/19. 

● разматрање и доношење Годишњег плана рада школе за школску 

2018/19. годину 

септембар 

● избор председника и заменика председника новог сазива Школског 

одбора 

● утврђивање предлога финансијског плана за 2018/19. годину  

● разматрање успеха ученика после првог класификационог периода и 

предлагање одговарајућих мера  

новембар 

● разматрање текућих послова и рада школе, по потреби 

● доношење плана уписа за наредну школску годину 

● усвајање финансијског плана за 2018/19. годину 

децембар 

● разматрање и усвајање извештаја о попису имовине школе јануар 

● разматрање успеха ученика у првом полугодишту и предлагање мера за 

побољшање услова рада школе ради остваривања циљева рада школе 

● разматрање евентуалних приговора ученика у дисциплинском 

поступку у другом степену 

● разматрање и усвајање извештаја о пословању и годишњем обрачуну 

● разматрање и усвајање извештаја о раду директора школе за прво 

полугодиште 

● разматрање и усвајање извештаја о раду установе за прво полугодиште 

фебруар 

● разматрање успеха ученика после трећег класификационог периода и 

предлагање одговарајућих мера  

● разматрање текућих послова и рада школе, по потреби 

април 

● разматрање и усвајање извештаја о самовредновању у школској 

2018/19. години 

● именовање комисије за израду Годишњег плана рада за школску 

2018/19. године 

● именовање комисије за бодовање запослених  

мај - јун 

  

 Школски одбор ће разматрати и друга питања из свог домена по потреби. 
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4.1.2 Помоћна тела - комисије Школског одбора 
Школски одбор именује комисије као своја помоћна тела за обављање одређених послова из своје 

надлежности и то: нормативна делатност, радни односи, и др. 

Остале комисије из своје надлежности Школски одбор није именовао већ непосредно врши задатке 

комисије. 

4.2. Директор школе 
По закону директор је лице које руководи школом у складу са Статутом и другим општим актима 

школе и представља лице са посебним овлашћењима и одговорношћу. Директор одговара за законитост и 

рад школе. Директор сазива и руководи седницама васпитно-образовног већа школе по службеној 

дужности и учествује у раду Школског одбора без права одлучивања. Осим послова утврђених законом 

директор школе организује образовно-васпитни рад, остварује педагошко-инструктивни увид и надзор у 

образовно-васпитни рад наставника, стручних сарадника и сарадника у настави и предузима мере за 

унапређење њиховог рада, сазива и руководи седницама образовно-васпитног већа, усмерава и усклађује 

рад свих стручних органа у школи и остварује сарадњу са органима и организацијама у средини у којој 

школа ради. 

Директор школе најмање једном годишње подноси Школском одбору извештај о остваривању 

Годишњег програма рада, оствареном педагошко-инструктивном увиду и надзору и предузетим мерама за 

унапређивање образовно-васпитног рада у школи. 

План рада директора школе 
АКТИВНОСТ ДИНАМИКА 

● израда месечног плана рада и вођење дневника рада 

● организациони послови за почетак школске године 

● израда извештаја о припремљености школе за почетак нове школске године 

● израда Годишњег плана рада школе 

● израда извештаја о раду у претходној школској години 

● израда извештаја о раду установе у претходној школској години 

● израда извештаја о реализацији Годишњег плана рада за претходну школску годину 

● организовање и реализација екскурзијa III разреда 

● активности у вези са Школским развојним планом 

● сарадња са локалном самоуправом  

● сарадња са Школском управом 

● припрема и учешће у раду Наставничког већа и других стручних већа школе 

● разматрање захтева ученика за промену образовних профила 

● сарадња са наставницима, родитељима и ученицима 

● израда плана стручног усавршавања радника  

● конкурисање код Министарства просвете и науке са пројектима за календарску 2018. 

годину 

септембар 

● израда месечног плана рада и вођење дневника рада 

● активности у вези са Школским развојним планом 

● сарадња са локалном самоуправом  

● сарадња са Школском управом 

● педагошко-инструктивни рад (посета часовима и другим облицима васпитно-

образовног рада) 

● преглед дневника и друге педагошке документације 

● припрема и учешће у  раду Наставничког већа и других стручних већа школе 

● припрема прославе Дана школе 

● организација посете Сајму књига 

● сарадња са наставницима, родитељима и ученицима 

октобар 

● израда месечног плана рада и вођење дневника рада 

● активности у вези са Школским развојним планом 

● планирање плана уписа на наредну школску годину 

● сарадња са локалном самоуправом  

● сарадња са Школском управом 

● педагошко-инструктивни рад (посета часовима и другим облицима васпитно-

образовног рада) 

● преглед дневника и друге педагошке документације 

● анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода 

● припрема и учешће у раду Наставничког већа и других стручних већа школе 

● сарадња са наставницима, родитељима и ученицима 

новембар 

● израда месечног плана рада и вођење дневника рада 

● активности у вези са Школским развојним планом 

децембар 
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● сарадња са локалном самоуправом  

● сарадња са Школском управом 

● педагошко-инструктивни рад (посета часовима и другим облицима васпитно-

образовног рада) 

● преглед дневника и друге педагошке документације 

● припрема и учешће у раду Наставничког већа и других стручних већа школе 

● припрема плана уписа за наредну школску годину 

● припрема финансијског плана за наредну годину 

● сарадња са наставницима, родитељима и ученицима 

● организовање пописа 

● израда месечног плана рада и вођење дневника рада  

● анализа успеха и дисциплине на крају другог класификационог периода 

● активности у вези са Школским развојним планом 

● сарадња са локалном самоуправом  

● сарадња са Школском управом 

● организација екскурзије за наредну школску годину 

● педагошко-инструктивни рад (посета часовима и другим облицима васпитно-

образовног рада) 

● израда извештаја о раду у првом полугодишту 

● преглед дневника и друге педагошке документације 

● предлог мера за побољшање успеха и дисциплине у школи 

● припрема и учешће у раду Наставничког већа и других стручних већа школе 

● организација прославе Дана духовности – Светог Саве 

● сарадња са наставницима, родитељима и ученицима 

● корекција плана стручног усавршавања радника у складу са финансијским планом  

● организација такмичења у школи 

јануар - 

фебруар 

● израда месечног плана рада и вођење дневника рада 

● активности у вези са Школским развојним планом 

● сарадња са локалном самоуправом  

● сарадња са Школском управом 

● педагошко-инструктивни рад (посета часовима и другим облицима васпитно-

образовног рада) 

● преглед дневника и друге педагошке документације 

● припрема и учешће у раду Наставничког већа и других стручних већа школе 

● сарадња са наставницима, родитељима и ученицима 

● организација такмичења у школи 

март 

● израда месечног плана рада и вођење дневника рада 

● активности у вези са Школским развојним планом 

● сарадња са локалном самоуправом  

● сарадња са Школском управом 

● педагошко-инструктивни рад (посета часовима и другим облицима васпитно-

образовног рада) 

● преглед дневника и друге педагошке документације 

● припрема и учешће у раду Наставничког већа и других стручних већа школе 

● организација представљања школе основним школама у окружењу  

● анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода 

● организација екскурзије 

● сарадња са наставницима, родитељима и ученицима 

● организација такмичења у школи 

април 

● израда месечног плана рада и вођење дневника рада 

● активности у вези са Школским развојним планом 

● сарадња са локалном самоуправом  

● сарадња са Школском управом 

● педагошко-инструктивни рад (посета часовима и другим облицима васпитно-

образовног рада) 

● преглед дневника и друге педагошке документације 

● припрема и учешће у раду Наставничког већа и других стручних већа школе 

● организација екскурзије 

● организација представљања школе основним школама у окружењу 

● организација матурских и завршних испита 

● организација матурантске параде 

● рад на набавци награда за одличне ученике и најбоље матуранте 

● сарадња са наставницима, родитељима и ученицима 

 

мај 
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● израда месечног плана рада и вођење дневника рада 

● активности у вези са Школским развојним планом 

● сарадња са локалном самоуправом  

● сарадња са Школском управом 

● преглед дневника и друге педагошке документације 

● припрема и учешће у раду Наставничког већа и других стручних већа школе 

● организација екскурзије 

● организација матурских и завршних испита 

● организација поправних и разредних испита 

● организација уписа у нову школску годину 

● припреме за почетак нове школске године 

● додела диплома и награда матурантима и организација матурске вечери 

● сарадња са наставницима, родитељима и ученицима 

јун - јул 

● израда плана рада за наредну школску годину 

● израда месечног плана рада и вођење дневника рада 

● сарадња са локалном самоуправом  

● припрема и учешће у раду Наставничког већа и других стручних већа школе 

● организација екскурзије 

● организација матурских и завршних испита 

● организација поправних и разредних испита 

● организација уписа у нову школску годину 

● припреме за почетак нове школске године 

● израда извештаја 

август 

Поред наведених послова директор ће обављати и друге послове прописане законом. 

Комисије из надлежности директора: 
1. Комисија за попис инвентара 

Комисија за попис инвентара извршиће попис целокупне имовине према свом плану који сачини 

непосредно пре пописа, а у складу са Правилником о попису (инвентарисању). Са пописом се мора 

отпочети најкасније до 15. децембра и исти завршити до 31. јануара наредне године. 

2. Комисија за упис ученика 

Ову комисију именује орган управљања школе у току јуна и августа и евентуално у току накнадног 

уписног рока у септембру. Она поступа у складу са Конкурсом за упис ученика и политиком уписа и 

мандат јој траје једну школску годину. 

3. Комисија за преглед дневника и главних књига 

Комисија врши преглед дневника и главних књига по њиховом сређивању од стране разредних 

старешина и упозорава на грешке и пропусте у вођењу прописане евиденције ради њиховог исправљања. 

Комисија ради јуна, августа и септембра. 

4. Комисија за културну и јавну делатност 

Комисија ће се бавити организовањем прослава 8. октобра - Дана школе, 8. новембра – Дана 

просветних радника и 27. јануара - Свети Сава (Дан духовности), као и организовањем других културних 

догађаја. Ова комисија ће се бавити и издавањем ђачког листа. 

 5. Комисија за израду Годишњег плана рада: 

 Ова комисија припрема и израђује Годишњи план рада који обухвата целокупни живот и рад школе за 

једну школску годину. 

 Годишњи план рада се израђује у јуну, августу и септембру месецу за наредну школску годину на 

основу упутства Школске управе, плана уписа ученика и појединачних планова органа, служби и 

појединаца. 

4.3. Савет родитеља 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

● конституисање Савета родитеља, избор председника и заменика 

председника Савета родитеља 

● разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за 

школску 2017/18. годину 

● разматрање извештаја о раду директора у школској 2017/18. години 

● разматрање извештаја о раду установе у школској 2017/18. години 

● разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика у школској 2017/18. 

години 

● разматрање извештаја о реализацији ШРП-а у школској 2017/18. години 

● разматрање извештаја о припремљености школе за школску 2018/19. годину 

Септембар 



Годишњи план рада за школску 2018/19. годину 

58 

 

● разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2018/19. 

годину 

● избор представника родитеља ученика за Актив за развојно планирање, тим 

за самовредновање рада школе, тим за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања,тим за инклузивно образовање, тим за професионални развој, 

тим, тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, тим за 

међупредметну компетенцију и предузетништво 

● избор представника Савета родитеља за нови сазив Школског одбора  

● осигурање ученика  

● усвајање извештаја о изведеним екскурзијама Октобар 

● успех, дисциплина и безбедност ученика 

● давање сагласности на програм екскурзија 

● текућа питања и предлози 

Новембар 

● успех, дисциплина и безбедност ученика 

● разматрање извештаја о раду директора школе за прво полугодиште 

● разматрање извештаја о раду установе за прво полугодиште 

● учествовање у процесу избора агенције за извођење екскурзија и 

одређивање висини дневнице за екскурзија 

●  текућа питања и предлози 

Фебруар 

● успех, дисциплина и безбедност ученика  

● учестововање у поступку избора списка уџбеника и других наставних 

средстава 

● разматрање извештаја о самовредновању у школској 2018/19. години 

 

Мај, Јун 

 

4.4 Секретар школе 
Секретар школе обавља следеће послове: 

- прати и проучава законске и остале прописе и са њима упознаје запосление и надлежне органе у 

Школи, 

- врши послове нормативне делатности, 

- врши управно-правне послове и послове из радног односа, 

- врши кадровско-персоналне и извештајне послове, 

- учествује у припремању седница органа школе и даје им правна мишљења у вези са обављањем 

послова из њихове надлежности и израђује предлоге одлука и закључака које доносе ти органи и директор 

Школе, 

-даје правна мишљења запосленима у вези са обављањем њихових послова и остваривања права и 

обавеза из рада и по основу рада, 

- обавља архивске послове, 

- ради и сарађује са ученицима и родитељима,  

- ради и сарађује са стручним и другим органима Школе, 

- обавља послове уписа и исписа ученика, 

- издаје дупликате јавних исправа, 

- учествује у планирању рада и сарадњи са друштвеном средином из делатности Школе, 

- учествује у изради процедура увођења система квалитета и одговоран је заједно са директором за 

њихову примену, 

- учествује у изради процедура система интерне контроле и заједно са директором је одговоран за 

њихову примену, 

- учествује у припреми конкурсне документације и раду комисија за јавне набавке,ако те послове не 

ради друго лице, 

- стручно се усавршава, 

- обавља и друге послове по потреби. 

4.5. Дипломирани економиста за финансијко-рачуноводствене послове 
Шеф рачуноводства обавља следеће послове: 

- прати и проучава законске прописе из своје области и помаже приликом израде општих аката из те 

области, 

- води и контролише књиговодствено-рачуноводствене послове, ликвидатор је и контролише 

формалну и рачунску исправност, 
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- прима документацију финансијске и материјалне природе, 

- израђује налоге за књижење, књижи синтетику и аналитику, контира и контролише, закључује 

књиговодствене картице, 

- са директором саставља периодичне и годишње рачуне,  

- ради финансијски план прихода и расхода са директором, саставља извештаје и информације, 

- контактира са повериоцима и врши усклађивање потраживања и обавеза, 

- ради са пописним комисијама у оквиру законских прописа, 

-сарађује са одговарајућим службама и органима из домена материјално-финансијских послова, 

- врши обрачун и исплату зарада запослениа и накнада са доприносиима,  

- обавља и друге послове из свог домена који нису стављени другом запослениу у надлежност, а у 

складу са законским прописима, 

- рукује новчаним средствима, документима и вредносним папирима, 

- саставља благајнички дневник, врши исплату путних трошкова са дневницама и друге врсте 

трошкова, ако те послове не обавља друго лице. 
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5. ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА УЧЕНИЦИМА 

5.1 Програм рада Ученичког парламента 
На основу Закона о основама система образовања и васпитања, чл. 98., у школи је формиран 

ученички парламент ради: 

а) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и 

директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном 

плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и 

организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње; 

б) разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника; 

в) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање. 

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Парламент се бира сваке школске 

године и има председника. Програм рада Ученичког парламента биће додат после формирања парламента и 

његовог доношења. 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Одржавање редовних седница Уч. 

парламента (са изостанком ванредних 

седница) 

септембар - јун 

чланови УП-а, 

координатор рада 

парламента 

Конституисање Парламента и избор 

представника за Школски одбор 
септембар 

чланови УП-а, 

координатор рада 

парламента 

Предлагање представника за стручне 

активе и тимове 
септембар 

чланови УП-а, 

координатор рада 

парламента 

Разматрање предлога Годишњег плана 

рада школе за школску 2018/19. годину 
септембар 

координатор рада 

парламента 

Учествовање у организацији прославе 

Дана школе и Св. Саве 

септембар, октобар, 

јануар 
чланови УП-а 

Обележавање пригодних датума ( Дан 

европских језика, Дан пешачења, Дан 

толеранције) 

септембар-децембар чланови УП-а 

Обележавање 1. децембра (Светски дан 

борбе против СИДЕ) и едукација 

ученика поводом истог 

новембар-децембар 

чланови УП-а и 

активисти Црвеног 

крста 

Организовање добровољног давања 

крви  
децембар/фебруар 

чланови УП-а, 

активисти Црвеног 

крста 

Организовање спортских турнира, у 

кошарци, фудбалу и одбојци 
октобар- мај чланови УП-а,  

Мере за побољшање успеха и 

дисциплине, разматрање односа и 

сарадње ученика и наставника 

септембар - јун 
психолог, 

директор 

Организовање трибина (унапређење 

здравља, професионална оријентација 

и каријера) 

октобар 
чланови УП-а, 

психолог 

Организовање и учествовање на 

Матурантском плесу 
мај 

чланови УП-а, проф. 

физичког васпитања 

Организовање матурске вечери мај 
ученици завршних 

разреда 

Учешће у организацији 

„Међународних дана ученичког 

предузетништва“ 

април - мај 
Тим за пројекте и 

сарадњу школе 

Учествовање у пројекту 

„Средњошколци за средњошколце“ 

Уније средњошколаца Србије 

април - мај чланови УП-а 
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Мотивисање ученика да се више 

ангажују у ваннаставним активностима 
октобар; фебруар 

чланови УП-а, 

психолог, 

наставници 

Присуствовање седницама Школског 

одбора и Савета родитеља, 

Педагошког колегијума 

септембар - јун 
изабрани 

представници УП-а 

Давање мишљења и предлога 

Наставничком већу, Школском одбору 

и Савету родитеља у циљу побољшања 

живота ученика 

септембар - јун 
изабрани 

представници УП-а 

Учествовање на конкурсима за 

пројекте који се односе на унапређење 

живота ученика  

септембар - јун чланови УП-а 

 

5.2. Програм рада одељењског старешине 
Одељењске старешине у школској 2018/2019. години 

Одељ. Одељењски старешина Одељ. Одељењски старешина 

I-т Зорица Трајковић II-т Биљана Младеновић 

I-ф Иван Богдановић II-ф Предраг Миленковић 

I-г Милан Гавриловић II-г Дијана Марјановић 

I-к Милена Денић II-к Саша Живуловић 

III-т Нена Миловановић IV-т Дејан Милисављевић 

III-ф Валентина Ракић IV-ф Звонко Митић 

III-г Бранислав Илић IV-г Мимоза Ђорђевић 

III-к Мила Богојевић   

 

У раду са ученицима одељењски старешина своју улогу васпитача остварује подстицањем 

индивидуалног развоја ученика и унапређењем одељењског колектива. Задатке и садржаје у раду са 

ученицима одељењски старешина остварује на часовима одељењског старешине, одељењске заједнице, у 

различитим слободним активностима. 

План и програм рада одељењског старешине ће се прилагођавати конкретним ситуацијама и проблемима 

како се буду јављали у одељењу. 

 Разред: први 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

СЕПТЕМБАР Пријем и помоћ у 

адаптацији ученика 

час ОС(одељењског 

старешине), 

разговори са ученицима 

психолог, 

родитељи 

Упознавање ученика са 

предметима, предметним 

наставницима, календаром, 

начином рада и правилима 

понашања 

час ОС предметни 

наставници 

Избор руководства 

одељењске заједнице 

час ОС ученици 

Родитељски састанак родитељски састанак директор, 

психолог 

Прикупљање релевантних 

података о ученицима 

приложена 

документација, 

разговор са ученицима, 

родитељима 

психолог 

Доношење плана писмених 

задатака, контролних 

вежби за прво полугодиште 

седница одељењског већа наставници 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  
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ОКТОБАР Разговор са ученицима о 

правима и обавезама 

(Правилник о 

дисциплинској и 

материјалној одговорности 

ученика), корацима у 

пријављивању случајева 

насиља (Протокол) 

час ОС тим за заштиту 

ученика од насиља 

Организација допунске и 

додатне наставе 

седница одељењског већа наставници 

Методе и технике 

успешног учења 

час ОС психолог 

Анализа изостанака и 

владања 

час ОС, 

разговори са ученицима, 

родитељима 

родитељи,  

психолог 

НОВЕМБАР Анализа успеха и владања 

на крају 1. 

класификационог периода 

и предлози за побољшање 

успеха 

час  ОС ученици 

Родитељски састанак 

 ( успех и владање на крају 

1. класификационог 

периода) 

родитељски састанак родитељи 

Проблеми понашања, 

разговор о штетности 

дувана,алкохола и 

наркотика 

час ОС психолог 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ДЕЦЕМБАР Рад са ученицима који 

показују слаб успех, 

предлог мера 

час ОС, 

разговори са ученицима 

наставници, 

психолог 

Рад са предметним 

наставницима у циљу 

побољшања успеха 

ученика, пружања додатне 

подршке ученицима по 

потреби 

разговори са 

наставницима 

наставници 

Рад са ученицима који 

имају породичне, 

материјалне, социјалне или 

здравствене проблеме 

разговори са ученицима, 

родитељима, 

час ОС 

родитељи, 

психолог 

Подстицање ученика да 

похађају допунску наставу 

и остале ваннаставне 

активности 

час ОС наставници 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ЈАНУАР Анализа изостанака и 

понашања ученика 

час ОС, 

разговори са ученицима и 

родитељима 

психолог 

Учешће у организацији 

прославе Дана Св. Саве 

час ОС тим за организацију 

пославе 

Рад са ученицима који 

имају породичне, 

материјалне, социјалне или 

здравствене проблеме 

разговори са ученицима, 

родитељима, 

час ОС 

родитељи, 

психолог 
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 Анализа успеха и 

дисциплине ученика на 

крају првог полугодишта 

час ОС  

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ФЕБРУАР Подела ђачких књижица родитељски састанак родитељи 

Анализа изостанака и 

понашања ученика 

час ОС ученици, 

родитељи 

Мере за интензивирање 

допунске наставе 

час ОС ученици, 

наставници 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

МАРТ Међуљудски односи у 

одељењу 

час ОС ученици 

Уређење школског 

простора 

час ОС ученици 

Анализа изостанака и 

дисциплине у одељењу 

час ОС психолог 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

АПРИЛ Анализа успеха и 

дисциплине на крају 3. 

класификационог периода 

час ОС ученици, 

психолог 

Родитељски састанак (3. 

кл.период) 

родитељски састанак родитељи 

Мере за интензивирање 

допунске наставе 

час ОС ученици, 

наставници 

Сарадња са родитељима 

ради побољшања успеха и 

дисциплине ученика  

разговори са родитељима родитељи, 

психолог, 

наставници 

Припреме за организовање 

екскурзије за наредну 

школску годину 

наст. веће, 

родитељски састанак 

директор, 

од. старешине првих 

разреда 

Предности и мане 

Интернета, заштита од 

дигиталног насиља 

час ОС наст. информатике, 

психолог 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

МАЈ Разговор о проблемима 

ученика у школи и ван ње 

час ОС, 

разговори са ученицима 

ученици, 

родитељи 

Организовање вршњачке 

помоћи у учењу 

час ОС ученици 

Сарадња са родитељима разговори родитељи 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ЈУН Анализа успеха пред крај 

школске године 

час ОС  

Организовање разредних и 

поправних испита 

израда плана наставници, 

директор 

Подела сведочанстава и 

ђачких књижица, упис 

ученика у наредни разред 

родитељски састанци, 

рад са ученицима 

родитељи, 

ученици 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

АВГУСТ Организовање разредних и 

поправних испита 

израда плана директор, 

наставници 

Подела сведочанстава за 

ученике који су полагали 

рад са ученицима ученици 
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поправне испите и упис у 

наредни разред 

Анализа успеха на крају 

школске године 

седница од. већа наставници 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

  

 Разред: други 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

СЕПТЕМБАР Упознавање ученика са 

предметима, предметним 

наставницима, календаром, 

начином рада и правилима 

понашања 

час ОС предметни 

наставници 

Избор руководства 

одељењске заједнице 

час ОС ученици 

Родитељски састанак родитељски састанак директор, 

психолог 

Доношење плана писмених 

задатака, контролних 

вежби за прво полугодиште 

седница одељењског већа наставници 

Договор о предстојећој 

екскурзији (уколико се 

реализује) 

час ОС, 

родитељски састанак 

директор 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ОКТОБАР Разговор са ученицима о 

правима и обавезама 

(Правилник о 

дисциплинској и 

материјалној одговорности 

ученика), корацима у 

пријављивању случајева 

насиља (Протокол) 

час ОС тим за заштиту 

ученика од насиља 

Организација допунске и 

додатне наставе 

седница одељењског већа наставници 

Како унапредити 

међуљудске односе у 

одељењу 

час ОС психолог 

Анализа изостанака и 

владања 

час ОС, 

разговори са ученицима, 

родитељима 

родитељи,  

психолог 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

НОВЕМБАР Анализа успеха и владања 

на крају 1. 

класификационог периода 

и предлози за побољшање 

успеха 

час  ОС ученици 

Родитељски састанак 

 ( успех и владање на крају 

1. класификационог 

периода) 

родитељски састанак родитељи 

Однос ученика према раду 

и учењу 

час ОС ученици 
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Проблеми понашања, 

разговор о штетности 

дувана,алкохола и 

наркотика 

час ОС психолог 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ДЕЦЕМБАР Рад са ученицима који 

показују слаб успех, 

предлог мера 

час ОС, 

разговори са ученицима 

наставници, 

психолог 

Рад са предметним 

наставницима у циљу 

побољшања успеха 

ученика, пружања додатне 

подршке ученицима по 

потреби 

разговори са 

наставницима 

наставници 

Рад са ученицима који 

имају породичне, 

материјалне, социјалне или 

здравствене проблеме 

разговори са ученицима, 

родитељима, 

час ОС 

родитељи, 

психолог 

Подстицање ученика да 

похађају допунску наставу 

и остале ваннаставне 

активности 

час ОС наставници 

Радни дан и радне навике 

ученика 

час ОС психолог 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ЈАНУАР Анализа изостанака и 

понашања ученика 

час ОС, 

разговори са ученицима и 

родитељима 

психолог 

Учешће у организацији 

прославе Дана Св. Саве 

час ОС тим за организацију 

пославе 

Рад са ученицима који 

имају породичне, 

материјалне, социјалне или 

здравствене проблеме 

разговори са ученицима, 

родитељима, 

час ОС 

родитељи, 

психолог 

 Анализа успеха и 

дисциплине ученика на 

крају првог полугодишта 

час ОС  

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ФЕБРУАР Подела ђачких књижица родитељски састанак родитељи 

Анализа изостанака и 

понашања ученика 

час ОС ученици, 

родитељи 

Мере за интензивирање 

допунске наставе 

час ОС ученици, 

наставници 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

МАРТ Праћење и решавање 

евентуалних проблема у 

одељењу 

час ОС ученици 

Уређење школског 

простора 

час ОС, 

индивидуални разговори 

са ученицима и 

родитељима 

ученици, 

родитељи, 

психолог 

Анализа изостанака и 

дисциплине у одељењу 

час ОС психолог 

Рад на педагошкој индивидуални рад  



Годишњи план рада за школску 2018/19. годину 

66 

 

документацији 

АПРИЛ Анализа успеха и 

дисциплине на крају 3. 

класификационог периода 

час ОС ученици, 

психолог 

Родитељски састанак (3. 

кл.период) 

родитељски састанак родитељи 

Мере за интензивирање 

допунске наставе 

час ОС ученици, 

наставници 

Сарадња са родитељима 

ради побољшања успеха и 

дисциплине ученика  

разговори са родитељима родитељи, 

психолог, 

наставници 

Припреме за организовање 

екскурзије за наредну 

школску годину 

наст. веће, 

родитељски састанак 

директор, 

од. старешине  

Предности и мане 

Интернета, заштита од 

дигиталног насиља 

час ОС наст. информатике, 

психолог 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

МАЈ Разговор о проблемима 

ученика у школи и ван ње 

час ОС, 

разговори са ученицима 

ученици, 

родитељи 

Организовање вршњачке 

помоћи у учењу 

час ОС ученици 

Сарадња са родитељима разговори родитељи 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ЈУН Анализа успеха пред крај 

школске године 

час ОС  

Организовање разредних и 

поправних испита 

израда плана наставници, 

директор 

Подела сведочанстава и 

ђачких књижица, упис 

ученика у наредни разред 

родитељски састанци, 

рад са ученицима 

родитељи, 

ученици 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

АВГУСТ Организовање разредних и 

поправних испита 

израда плана директор, 

наставници 

Подела сведочанстава за 

ученике који су полагали 

поправне испите и упис у 

наредни разред 

рад са ученицима ученици 

Анализа успеха на крају 

школске године 

седница од. већа наставници 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

 Разред: трећи 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

СЕПТЕМБАР Упознавање ученика са 

предметима, предметним 

наставницима, календаром, 

начином рада и правилима 

понашања 

час ОС предметни 

наставници 

Формирање одељењске 

заједнице, избор 

председника, секретара и 

благајника, избор 

час ОС ученици 
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представника за Ученички 

парламент 

Родитељски састанак родитељски састанак директор, 

психолог 

Доношење плана писмених 

задатака, контролних 

вежби за прво полугодиште 

седница одељењског већа наставници 

Договор о предстојећој 

екскурзији (уколико се 

реализује) 

час ОС, 

родитељски састанак 

директор 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ОКТОБАР Анализа изведене 

екскурзије 

час ОС ученици 

Разговор са ученицима о 

правима и обавезама 

(Правилник о 

дисциплинској и 

материјалној одговорности 

ученика), корацима у 

пријављивању случајева 

насиља (Протокол) 

час ОС тим за заштиту 

ученика од насиља 

Организација допунске и 

додатне наставе 

седница одељењског већа наставници 

Како унапредити живот у 

школи 

час ОС ученици 

Анализа изостанака и 

владања 

час ОС, 

разговори са ученицима, 

родитељима 

родитељи,  

психолог 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

НОВЕМБАР Анализа успеха и владања 

на крају 1. 

класификационог периода 

и предлози за побољшање 

успеха 

час  ОС ученици 

Родитељски састанак 

 ( успех и владање на крају 

1. класификационог 

периода) 

родитељски састанак родитељи 

Однос ученика према раду 

и учењу 

час ОС ученици 

Како се изборити са 

негативним осећањима 

(туга, бес,страх) 

час ОС психолог 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ДЕЦЕМБАР Рад са ученицима који 

показују слаб успех, 

предлог мера 

час ОС, 

разговори са ученицима 

наставници, 

психолог 

Рад са предметним 

наставницима у циљу 

побољшања успеха 

ученика, пружања додатне 

подршке ученицима по 

потреби 

разговори са 

наставницима 

наставници 

Рад са ученицима који 

имају породичне, 

разговори са ученицима, 

родитељима, 

родитељи, 

психолог 
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материјалне, социјалне или 

здравствене проблеме 

час ОС 

Организовање хуманитарне 

акције  

час ОС ученици 

Подстицање ученика да 

похађају допунску наставу 

и остале ваннаставне 

активности 

час ОС наставници 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ЈАНУАР Анализа изостанака и 

понашања ученика 

час ОС, 

разговори са ученицима и 

родитељима 

психолог 

Учешће у организацији 

прославе Дана Св. Саве 

час ОС тим за организацију 

пославе 

Рад са ученицима који 

имају породичне, 

материјалне, социјалне или 

здравствене проблеме 

разговори са ученицима, 

родитељима, 

час ОС 

родитељи, 

психолог 

 Анализа успеха и 

дисциплине ученика на 

крају првог полугодишта 

час ОС  

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ФЕБРУАР Подела ђачких књижица родитељски састанак родитељи 

Анализа изостанака и 

понашања ученика 

час ОС ученици, 

родитељи 

Мере за интензивирање 

допунске наставе 

час ОС ученици, 

наставници 

Планирање екскурзије за 

наредну школску годину 

час ОС ученици 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

МАРТ Праћење и решавање 

евентуалних проблема у 

одељењу 

час ОС 

индивидуални разговори 

са ученицима и 

родитељима 

ученици,  

родитељи, 

психолог 

Уређење школског 

простора 

час ОС, 

 

ученици 

Како решавати конфлике час ОС психолог 

Анализа изостанака и 

дисциплине у одељењу 

час ОС психолог 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

АПРИЛ Анализа успеха и 

дисциплине на крају 3. 

класификационог периода 

час ОС ученици, 

психолог 

Родитељски састанак (3. 

кл.период) 

родитељски састанак родитељи 

Мере за интензивирање 

допунске наставе 

час ОС ученици, 

наставници 

Организовање вршњачке 

помоћи у учењу 

час ОС ученици 

Сарадња са родитељима 

ради побољшања успеха и 

дисциплине ученика  

разговори са родитељима родитељи, 

психолог, 

наставници 

Припреме за организовање 

екскурзије за наредну 

наст. веће, 

родитељски састанак 

директор, 

од. старешине  
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школску годину 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

МАЈ Разговор о проблемима 

ученика у школи и ван ње 

час ОС, 

разговори са ученицима 

ученици, 

родитељи 

Организовање вршњачке 

помоћи у учењу 

час ОС ученици 

Видим себе у свету 

пословних људи 

час ОС тим за каријерно 

вођење 

Сарадња са родитељима разговори родитељи 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ЈУН Анализа успеха пред крај 

школске године 

час ОС ученици 

Шта нам се допада, а шта 

бисмо радо променили у 

нашој школи 

час ОС ученици 

Организовање разредних и 

поправних испита 

израда плана наставници, 

директор 

Подела сведочанстава и 

ђачких књижица, упис 

ученика у наредни разред 

родитељски састанци, 

рад са ученицима 

родитељи, 

ученици 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

АВГУСТ Организовање разредних и 

поправних испита 

израда плана директор, 

наставници 

Подела сведочанстава за 

ученике који су полагали 

поправне испите и упис у 

наредни разред 

рад са ученицима ученици 

Анализа успеха на крају 

школске године 

седница од. већа наставници 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

 Разред: четврти 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

СЕПТЕМБАР Упознавање ученика са 

предметима, предметним 

наставницима, календаром, 

начином рада и правилима 

понашања 

час ОС предметни 

наставници 

Формирање одељењске 

заједнице, избор 

председника, секретара и 

благајника, избор 

представника за Ученички 

парламент 

час ОС ученици 

Родитељски састанак родитељски састанак директор, 

психолог 

Доношење плана писмених 

задатака, контролних 

вежби за прво полугодиште 

седница одељењског већа наставници 

Договор о предстојећој 

екскурзији (уколико се 

реализује) 

час ОС, 

родитељски састанак 

директор 

Рад на педагошкој индивидуални рад  
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документацији 

ОКТОБАР Анализа изведене 

екскурзије 

час ОС ученици 

Разговор са ученицима о 

правима и обавезама 

(Правилник о 

дисциплинској и 

материјалној одговорности 

ученика), корацима у 

пријављивању случајева 

насиља (Протокол) 

час ОС тим за заштиту 

ученика од насиља 

Организација допунске и 

додатне наставе 

седница одељењског већа наставници 

Планирање професионалне 

буућности 

час ОС ученици 

Анализа изостанака и 

владања 

час ОС, 

разговори са ученицима, 

родитељима 

родитељи,  

психолог 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

НОВЕМБАР Анализа успеха и владања 

на крају 1. 

класификационог периода 

и предлози за побољшање 

успеха 

час  ОС ученици 

Родитељски састанак 

 ( успех и владање на крају 

1. класификационог 

периода) 

родитељски састанак родитељи 

Информисање ученика о 

могућностима даљег 

школовања 

час ОС ученици, 

психолог 

Планирање породице час ОС психолог 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ДЕЦЕМБАР Рад са ученицима који 

показују слаб успех, 

предлог мера 

час ОС, 

разговори са ученицима 

наставници, 

психолог 

Рад са предметним 

наставницима у циљу 

побољшања успеха 

ученика, пружања додатне 

подршке ученицима по 

потреби 

разговори са 

наставницима 

наставници 

Рад са ученицима који 

имају породичне, 

материјалне, социјалне или 

здравствене проблеме 

разговори са ученицима, 

родитељима, 

час ОС 

родитељи, 

психолог 

Безбедност у саобраћају  час ОС представници МУП-

а 

Подстицање ученика да 

похађају допунску наставу 

и остале ваннаставне 

активности 

час ОС наставници 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ЈАНУАР Анализа изостанака и 

понашања ученика 

час ОС, 

разговори са ученицима и 

психолог 
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родитељима 

Учешће у организацији 

прославе Дана Св. Саве 

час ОС тим за организацију 

пославе 

Рад са ученицима који 

имају породичне, 

материјалне, социјалне или 

здравствене проблеме 

разговори са ученицима, 

родитељима, 

час ОС 

родитељи, 

психолог 

 Анализа успеха и 

дисциплине ученика на 

крају првог полугодишта 

час ОС  

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ФЕБРУАР Подела ђачких књижица родитељски састанак родитељи 

Анализа изостанака и 

понашања ученика 

час ОС ученици, 

родитељи 

Мере за интензивирање 

допунске наставе 

час ОС ученици, 

наставници 

Значај добровољног давања 

крви 

час ОС представници  

ЦК-а, 

лекар 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

МАРТ Праћење и решавање 

евентуалних проблема у 

одељењу 

час ОС 

индивидуални разговори 

са ученицима и 

родитељима 

ученици,  

родитељи, 

психолог 

Избор тема за матурске 

испите 

час ОС, 

 

ученици 

Помоћ у професионалној 

оријентацији ученика 

час ОС, 

разговори са ученицима, 

родитељима 

психолог 

Анализа изостанака и 

дисциплине у одељењу 

час ОС психолог 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

АПРИЛ Анализа успеха и 

дисциплине на крају 3. 

класификационог периода 

час ОС ученици, 

психолог 

Родитељски састанак (3. 

кл.период) 

родитељски састанак родитељи 

Упознаање ученика са 

израдом и начином 

извођења матурског испита 

час ОС психолог 

Припреме за организовање 

матурске вечери 

наст. веће, 

час ОС 

директор, 

ученици 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

МАЈ Организација и спровођење 

разредних и матурских 

испита 

од. веће директор, 

испитна комисија 

Предлози за похваљивање 

и награђивање ученика 

час ОС 

седница ОВ-а 

ученици, 

наставници 

Договор о обележавању 

завршетка школовања 

час ОС ученици 

Одржавање припремне 

наставе 

према плану наставници 

Састављање извештаја и 

анализа успеха и 

седница ОВ-а наставници 
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дисциплине на крају 

наставне године 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

ЈУН Реализација матурских 

испита 

према плану именована комисија 

Организовање поправних 

испита 

према плану именована комисија 

Утврђивање успеха на 

матурским испитима 

седница испитног обора чланови испитног 

одбора 

Свечана додела диплома  подела диплома директор 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

АВГУСТ Организовање разредних и 

поправних испита 

израда плана директор 

Реализација матурских 

испита 

према плану именована комисија 

Анализа успеха на крају 

школске године 

седница од. већа наставници 

Рад на педагошкој 

документацији 

индивидуални рад  

 

5.3. План рада одељењске заједнице 

месец тема разред 

септембар - Доношење програма и правила рада  

- Избор руководства одељењске заједнице 

- Култура опхођења и понашања 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

 

октобар - Методе успешног учења 

- Да ли учимо за оцену или знање – како 

повећати мотивисаност за рад 

- Организовање спортских турнира и 

обележавање Дана школе 

- Уређење школског простора 

I 

II, III, IV 

 

I, II, III, IV 

 

I, II, III, IV 

новембар - Моја школа – жеље и очекивања 

- Ко сам ја – самопроцена 

- Упознавање света рада 

- Злоупотреба психоактивних супстанци 

I, II 

I, II 

III, IV 

I, II, III, IV 

децембар - Брига о репродуктивном здрављу 

- Обележавање Дана борбе против СИДА-е 

- Промене у адолесценцији 

- Како боље организовати време  

- Шта после завршене средње школе 

- Организација хуманитарне акције за 

материјално угрожене ученике 

I, II, III, IV 

I 

II 

III 

IV 

I, II, III, IV 

јануар - Организација прославе Дана духовности -  

Св. Сава 

- Како се заштити од електронског насиља 

- Грађење односа поверења у одељењу 

- Малолетничка деликвенција 

- О моралу и идеалима 

I, II, III, IV 

 

I, II 

I 

II, III 

III, IV 

фебруар - Уређење радног простора  

- Трговина људима 

- Како да чувамо своје здравље 

- Значај добровољног давања крви 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III 

IV 

март - Како решавати конфликте 

- Како побољшати односе у одељењу 

II, III 

I, II 
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- Матурски испит – информисање ученика 

- О толеранцији и солидарности 

IV 

I, II, III, IV 

април - Организација спортских турнира 

- Предности и мане Интернета – заштита од 

насиља 

- Безбедност у саобраћају 

- Планирање каријерне будућности 

I, II 

I, II 

 

III,IV 

III,IV 

мај - Предрасуде и како их савладати 

- Припрема Матурантског плеса и прославе 

завршетка школе 

- Шта ми се допада у школи и шта бих 

променио (анкета) 

I, II, III 

IV 

 

I, II, III 

јун - Кад бих ја био одељењски старешина 

(анкета) 

I, II, III 

 

Ово је предлог тема за одељењску заједницу, а одељењске старешине одређују избор и динамику. 

6. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

Годишњи програми и планови рада наставника чине саставни део Годишњег плана рада школе и дају 

се као његов прилог. 

 

7. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

7.1 Слободне активности ученика 
Секције у школској 2018/2019. години: 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ НОСИОЦИ 

Драмска секција Милена Денић, Дијана Марјановић 

Ликовна секција Лела Милосављевић 

Спортска секција 1 Дејан Милисављевић 

Спортска секција 2 Саша Живуловић 

Библиотечко-новинарска секција Милан Богдановић, Драгана Трифуновић,  

Рачунарско-информатичка секција Звонко Митић 

Шаховска секција Томислав Милосављевић, Војкан Здравковић 

Секција за куварство и услуживање 
Мила Богојевић, Светлана Матић, Тијана Богојевић, 

Марина Ћирић – Стојковић 

 

7.1.1. Драмска секција 
Задужени наставници: Милена Денић, Дијана Марјановић 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септе

мбар 

октоб

ар 

1. Формирање секције  

2. Доношење плана рада 

3. Предлагање драмских текстова 

4. Ужи избор текстова 

5. Рад на тексту 

6. Рад на тексту 

7. Рад на тексту 

8. Аудиција 

● Рад у групи 

 

Наставник и 

ученици 

новем

бар 

 

децем

бар 
 

9. Аудиција 

10. Подела улога 

11. Одлазак у позориште 

12. Анализа одгледане представе 

13. Проба, рад на тексту 

14. Проба, рад на тексту 

15. Проба, рад на тексу 

16. Проба, предлози за изграсњу ликова 

● р

а

д

 

у

 

г

и 

Наставник и 

ученици 
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Јануа

р 

 

фебру

ар 

17. Проба, предлози за изградњу ликова 

18. Организација сцене 

19. Организација сцене 

20. Проба, вежбе ритма и темпа 

21. Проба, вежбе ритма и темпа 

22. Проба, вежбе покрета и гестова 

23. Проба,вежбе покрета и гестова 

24. Проба,вежбе покрета и гестова 

● рад у групи 
Наставник и 

ученици 

Март 

април 

25. Проба, постављање комплетне сцене 

26. Проба, постављање комплетне сцене 

27. Проба, постављање комплетне сцене 

28. Проба, костими 

29. Проба, акценат и паузе 

30. Генерална проба 

31. Премијера 

● рад у групи 
Наставник и 

ученици 

Мај 

јуни 

32. Проба 

33. Наступ у школи 

34. Одлазак у позориште 

35. Анализа одгледане представе 

36. Анализа рада драмске секције 

● рад у групи 
Наставник и 

ученици 

 

7.1.2. Ликовна екција  
Задужени наставник: Лела Милосављевић 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

● стваралачко мишљење кроз цртачке законитости (однос величина, 

компоновање у одговарајући формат, вредност линије). Мртва 

природа са једноставним облицима. 

септембар - октобар 

● даљи рад на усавршавању цртежа 

● портрет - осветљеност линије 

● компоновање одређеног простора (линеарна перспектива 

новембар - децембар 

● анализа дела старих мајстора 

● графичке технике 
јануар - фебруар 

● сликарске технике  

● анализа поступака - акварел, темпера, уље, ал фреско, ал секо, 

мозаик, витраж 

март 

● сликање акварел - темпера април 

● вајање: глина, гипс, бронза, камен, дрво, нови материјали мај 

 

7.1.3. Спортска секција 1(одбојка и тенис) 
Задужени наставник: Дејан Милисављевић 

АКТИВНОСТИ (одбојка) 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

● развој брзине, снаге и издржљивости 

● индивидуална техника: вођење лопте, додавање, бацање 

● колективна техника: блокаде 

октобар 

● одржавање физичке спремности 

● индивидуална техника: пивотирање, фиктирање, постављање и 

држање играча 

● колективна техника: зонска одбрана 

новембар 

● одржавање физичке способности 

● индивидуална техника: усавршавање вођења и додавања у покрету, 

игра 

● колективна техника: активна одбрана 

децембар 

● одржавање физичке способности 

● индивидуална техника: усавршавање бацања (скок-шут) 

● колективна техника: пресинг (одбрана на својој половини) 

јануар 

● одржавање физичке способности фебруар 
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● индивидуална техника: сарадња играча (бек-крило, крило центар) 

● колективна техника: контранапад 

● одржавање физичке способности 

● индивидуална техника: држање играча без лопте, игра тест играча 

● колективна техника: пресинг 

март 

● одржавање физичке способности 

● индивидуална техника: хватање одбијених лопти са преласком у 

контранапад, увежбавање одређених варијација 

● колективна техника: напад против зонске одбране 

април 

● одржавање физичке кондиције 

● индивидуална техника: усавршавање бацања, сарадња играча у 

одбрани 

● колективна техника: одбрана против пресинга 

● одржавање физичке способности 

● усавршавање колективне технике и тактике 

мај-јун 

тенис  
Задужени наставник: Дејан Милисављевић 

 
● Пријављивање ученика за школску 

секцију 

● Селекција ученика за школску секцију 

● Основна кретања у тенису 

● Увежбавање форхенда са Т линије 

● Увежбавање бехенда са Т линије 

● Мали тенис 

● Мали тенис дијагонале Ф+Б 

● Мали тенис паралеле  Ф+Б 

● Осмице на малом тенису 

● Мали тенис на поене 

● Увежбавање форхенда са основне линије 

● Увежбавање бехенда са основне линије 

● Бочно кретање по основној линији 

● Форхенд и бехенд са основне линије 

● Увежбавање форхенд волеја 

● Увежбавање бехенд волеја 

● Форхенд и бехенд волеј наизменично I и 

II  волеј 

● Увежбавање ударца са основне линије 

● Увежбавање размене ударца са 

основне(пар) 

● Увежбавање форхенд слајс ударца 

● Увежбавање бехенд слајс ударца 

● Сервис- раван увежбавање  

● Увежбавање слајс сервиса 

● Увежбавање кик сервиса 

● Дрилови 

● Игра 

● Дрилови, игра 

 

7.1.4. Спортска секција 2 (кошарка и фудбал) 
Задужени наставник: Саша Живуловић 

АКТИВНОСТИ (кошарка) 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

● кошаркашки став 

● увежбавање кошаркашког става и кретања 

● техника примања лопти 

● техника додавања лопти 

● техника пријема и додавања лопти у различитим варијантама 

септембар 
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● техника вођења лопти 

● увежбавање технике вођења лопти у различитим правцима 

● техника пивотирања 

● заустављање са финтирањем 

● финтирање са преласком у напад 

● комбиновање технике: заустављање са финтирањем и финтирање са 

преласком у напад 

● контра-напад 

● игра на један кош (баскет) 

● игра 

октобар 

● финтирање - увежбавање 

● усавршавање технике вођења, додавања и пивотирања 

● техника бацања 

● техника бацања -усавршавање 

● кошаркашки двокорак левом и десном  

● кошаркашки двокорак левом и десном (усавршавање 

● усавршавање елемената кроз игру 

новембар 

● техника хватања и додавања дугих лопти 

● бацање на кош са краће дистанце 

● бацање са различитих дистанци 

● техника игре у нападу - сарадња игром 

● техника хватања одбијених лопти са преласком у контра-напад 

децембар 

● техника хватања одбијених лопти са преласком у контра-напад 

● контра-напад са два и више играча 

● постављање играча у одбрани и кретање 

● индивидуална техника у одбрани 

јануар 

● индивидуална техника у одбрани, чување играча, ометање, одузимање 

лопте 

● пресинг са преласком у контра-напад 

● увежбавање колективне игре у одбрани, зонска одбрана 

● игре у нападу, блокаде 

● игра 

фебруар 

● семинар за кошаркашке судије 

● усавршавање индивидуалне технике у одбрани 

● усавршавање колективне игре у одбрани 

● корелација индивидуалне и колективне игре у одбрани 

● игра 

март 

● усавршавање индивидуалне и колективне технике - такмичење 

● игра 2X15 минута 

● игра 

● увежбавање колективне игре у одбрани, зонска одбрана 2-3 

април 

● увежбавање колективне игре у одбрани, зонска одбрана 3-2 

● увежбавање колективне игре у одбрани, пресинг 

● индивидуална техника у одбрани: чување играча, ометање, одузимање и 

пресецање лопти 

● игра 

мај 

● увежбавање напада, колективна игра 

● такмичење у шутирању тројки 

● такмичење у паровима (баскет) 

● игра 

● игра 2X15 минута 

јун 
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7.1.5. Фудбалска секција  
Задужени наставник: Саша Живуловић 

1. ФУДБАЛ.Додавање унутрашњом страном 

стопала 

2. Додавање лопте унутрашњном страном 

стопала 

3. Додавање спољном страном стопала 

4. Додавање спољном страном стопала 

5. Додавање пуним ристом и шут 

6. Додавање пуним ристом и шут 

7. Игра средине 

8. Игра на два гола 

9. Елементи додавања 

10. Убацивање лопте у игру корнер 

11. Праволинијско вођење лопте 

12. Криволинијско вођење лопте 

13. Вођење лопте - комбиновано 

14. Примање лопте ђоном 

15. Примање лопте унутрашњном страном 

стопала 

16. Примање лопте унутрашњом страном 

17. Одузимање лопте 

18. Основно одузимање лопт 

19. Чеоно уклизавање 

20. Дриблинг са лоптом 

21. Варање (дриблинзи) 

22. Убацивање лопте у игру из аута 

23. Техника голмана хватање ниских и 

полувисоких лопти 

24. Хватање високих лопти и боксовање 

25. Бацање на ниске лопте 

26. Дегажирање голмана 

27. Правила игре за мали фудбал 

28. Штафетне игре за мали фудбал 

29. Штафетне игре са лоптом 

30. Ситуационе игре "мали фудбал" 

31. Такмичење 5+1 

32. Игра на два гола 

 

7.1.6. Рачунарско-информатичка секција  
  Задужени наставник: Звонко Митић 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

● Појам језика, природни и вештачки језици, асемблер виши 

програмски језици и објектно оријентисани програмски језици 

● Алгоритам. Интуитивна дефиниција. Начин задавања (дијаграм 

тока) 

● Алгоритамске структуре 

● Развојно окружење програмског језика Delphi 

септембар 4 

● Типови података у Delphi-jу и класе 

● Компоненте Label, Edit, command button 

● Линеарна алгоритамска структура 

● Програми са линеарном алгоритамском структуром  

октобар 4 

● Једноструко гранање 

● Програми са једноструким гранањем 

● Компоненте Check box, Radio button, Radio group, List box, 

Combo box 

● Вишеструко гранање 

новембар 4 

● Програми са једноструким и вишеструким гранањем 

● Бројачка петља 

● Програми са бројачком петљом 

● Програми са бројачком петљом и гранањем 

децембар 4 

● Општа петља 

● Програми са општом петљом  

● Програми са општом петљом и гранањем 

● Програми са општом петљом и гранањем 

јануар-фебруар 4 

● Низови и компонента String grid 

● Програми са једнодимензионим низовима 

● Програми са дводимензионим низовима 

● Програми са дводимензионим низовима 

март 4 

● Методе 

● Фиктивни и стварни параметри и пренос параметара 

● Решавање задатака са функцијама и процедурама 

● Решавање задатака са функцијама и процедурама 

април 4 

● Решавање задатака мај-јун 7 
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7.1.7. Шаховска секција 

Задужени наставници: Томислав Милосављевић, Војкан Здравковић 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Окупљање заинтересованих ученика 

-Историјат шаховске игре 

-Основне фазе шаховске партије 

септембар 

-Пешачке завршнице 

-Теорија 

-Подела отварања 

-Турнир 

октобар 

-Завршнице лаких фигура 

-Откривени шах 

-Отворене игре 

новембар 

-Топовске завршнице 

-Слободни пешак 

-Слаба и јака поља 

-Затворене игре 

децембар 

-Полуотворене игре 

-Светосавски турнир 
јануар 

-Усмеравање 

-Одвлачење 

-Преоптерећеност фигура 

-Полуотворене игре 

фебруар 

-Дамске завршнице 

-Турнир 

-Двојни удар 

-Неправилна отварања 

март  

-Везивање 

-Разбијање одбране 

-Турнир 

април 

-Ослобађање простора 

-Партије великих мајстора 

-Блокада 

-Дејство кроз фигуре (рендген) 

мај 

-Пешачки продор 

-Међупотез 

-Турнир 

јун 

 

7.1.8. Секција за куварство и услуживање 

Задужени наставници: Мила Богојевић, Светлана Матић, Тијана Богојевић, Марина Ћирић - 

Стојковић 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација школских свечаности (Дан школе, Дан 

Светог Саве,  Дан просветних радника, прослава Нове 

године) 

током године 

Учешће у организовању свечаности у локалној заједници 

( Дан вртића, Дан општине) 

током године 

Прослава 8. марта у ресторанима и хотелима март 

Прослава другарске вечери у основној школи јун 

Такмичење у изради славског колача (Дани хлеба у 

Алексинцу, Пекарски дани у Пироту) 

септембар , октобар 

Учешће у припреми кетеринга и коктела у оквиру 

„Европских дана предузетништва“ 

мај 

Учешће у манифестацији „Изађи ми на теглу“ септембар 

Представљање обр. профила кувар и конобар у оквиру 

промоције школе 

мај 
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7.1.9. Библиотечко – новинарска секција  
Задужени наставници: Милан Богдановић и Драгана Трифуновић 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

- доношење плана рада  

- спровођење избора чланова и формирање секције 

- упознавање са програмом рада, просторијама библиотеке и библиотекарима 

септембар 

- упознавање ученика са правилима коришћења књижног фонда, начином рада 

библиотеке, основним библиотечким пословима и распоредом књига 

- упознавање ученика са фондом енциклопедија, речника, приручника, часописа и 

начином њиховог коришћења 

- учешће у прослави Дана школе 

октобар 

- оспособљавање ученика за издавање књига 

- посета школској библиотеци Основне школе и градској библиотеци и упознавање 

са њиховим начином рада 

новембар 

- израда паноа (зидних новина) децембар 

- учешће у обележавању дана Светог Саве јануар - фебруар 

- обележавање Дана књиге 

- организовање књижевних вечери и сусрета са писцима или песницима 

март - април 

- додељивање награде „Највреднији читалац“ 

- успостављање сарадње са школским и градским библиотекама у другим 

градовима 

- учествовање у пројектима  

мај-јун 

- извештај о раду секције август 

- уређивање простора школске библиотеке  

- информисање корисника библиотеке о новим насловима 

- развијање правилног односа према књизи  

- прикупљање књига за школску библиотеку кроз разне акције 

- рад на сређивању књижног фонда 

- пружање помоћи корисницима библиотеке при избору књига 

- прикупљање прилога за школски сајт, страницу и часопис 

- уређивање званичне школске странице на Фејсбуку и интернет портала 

- сарадња са ликовном и литерарном секцијом 

- праћење литерарних конкурса и учешће на њима 

континуирано 

 

7.2. Екскурзије 

7.2.1. Екскурзија ученика трећег разреда 
Шестодневну екскурзију на релацији Сокобања  – Братислава – Беч – Праг – Дрезден – Будимпешта - 

Сокобања извешће ученици трећег разреда СШ „Бранислав Нушић“ у Сокобањи. 

Полазак је 24.9.2018. године у 5:00 сати испред школе. Повратак је 29.9.2018. године у вечерњим 

сатима. Изгубљени дани биће надокнађени наставним суботама по посебном распореду.  

Екскурзија се изводи за ученике четири одељења, укупан број ученика 54. 

Туристичка агенција: „Vip tours & service DOO“ Ниш. 

Организатор екскурзије: СШ „Бранислав Нушић“ Сокобања. 

Стручни вођа пута: Ана Милићевић 

Руководиоци екскурзије – одељењске старешине:  

− Бранислав Илић - III-г  

− Нена Миловановић - III-т 

− Валентина Ракић - III-ф  

Објективни циљ екскурзије јесте упознавање и идентификација географских, културно-историјских и 

економских објеката. 

Наменски циљ и задатак екскурзије јесте повезивање стеченог занања са искуством у пракси. 

 

Образовно-васпитни циљеви екскурзије 

● савлађивање дела наставног плана и програма из српског језика и књижевности, географије, 

историје, ликовне и музичке уметности, историје уметности и биологије непосредним 

упознавањем садржаја предмета, појава и односа у природи и друштвеној средини,  

● упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа из области економије, туризма и 

угоститељства, 
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● остваривањем циљева из области моралног, емоционалног, професионалног, социјалног, 

естетичког и физичког васпитања. 

 Стручни циљ: 

● Смер туристички техничар 

- демонстрирање практичног знања о извођењу туристичког аранжмана,  

- упознавање образаца које штампа туристичка агенција и демонстрирање практичног 

знања, технологије рада са туристичком упутницом и са туристичким чеком, 

- демонстрирање практичног знања извршења послова и радних задатака из домена 

рецепцијске службе и службе за рад на спратовима хотела, 

- демонстрирање практичног знања о карактеристикама туристичког путовања.  

● Смер финансијски администратор 

- демонстрирање практичног знања из области економије предузећа: средства предузећа, 

трошкови предузећа, 

- упознавање са информационим подсистемима: производња, набавка, продаја, транспорт и 

скадиштење, 

- демонстрирање практичних знања из области примене савремене компјутерске технологије 

у раду финансијско-рачуноводствене службе хотелских предузећа. 

● Смер кувар-конобар 

- демонстрирање практичног знања из области услуживања код других народа 

- упознавање са различитим јелима и оброцима специфичним за припрему у другим 

земљама  

● Смер гимназије 

- упознавање културно-историјских знаменитости градова Братиславе, Беча, Прага, 

Дрездена и Будимпеште 

  - упознавање културе и обичаја других земаља. 

 Културни циљ: обилазак културно-историјских споменика на маршути екскурзије.  

 Географски циљ: идентификација урбаног простора и природног амбијента на маршути екскурзије.  

 Креативни циљ: шетња, спорт, разонода, забава на индивидуалном и колективном плану. 

 Коначни циљ: проширивање и продубљивање знања стечених у разним областима васпитно-

образовног рада и повезивање теоријских знања са практичним искуствима, развијање способности ученика 

за посматрање и уочавање одређених појава у природи и друштву. 

 
Задаци екскурзије 

● проучавање феномена и објеката у природи и уочавање узрочно-последичних односа у 

конкретним природним и друштвеним условима, 

● стицање нових сазнања, 

● упознавање са процесом рада, 

● развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика, 

● подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја, 

● упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве, 

● развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима, 

● изграђивање естетских и културних потреба и навика као и позитивних социјалних односа 

међу ученицима и професорима. 

 
  Садржаји екскурзије: дати су у оквиру програма обилазака по данима. 

 
1. дан: Сокобања – Братислава (794 км) 

Полазак аутобуса у 5,00 из Сокобање. Путовање кроз Србију и Мађарску до Словачке. У 

поподневним часовима долазак у Братиславу. Разгледање града: стара тврђава изнад града, катедрала, 

мостови, палата Грасалкович, централни градски трг. Смештај у хотел. Вечера. Ноћење. 

       2. дан: Братислава – Беч (79 км) - Братислава 
Доручак. Полазак за Беч. Панорамско разгледање Беча, Ринг, Опера, Хофбург, Трг Марије Терезије, 

Парламент, Ратаус, Хундертвасерова кућа (обилазак), Универзитет, Бург театар, катедрала Св. 

Стефана, Кунстхаус, Белведере. Обилазак историјског центра Беча и шетња до Штефанове катедрале. 

Слободно време (улица Кернтнер). Повратак за Братиславу. Вечера. Ноћење. 

       3. дан: Братислава – Беч (79 км) – Праг (333 км) 
Доручак. Полазак за Беч. Посета Природњачком музеју, Музеју историје иметности и дворцу 

Шенбрун. Након тога, полазак за Праг. По доласку у Праг – тржни центар Ескалибур. Смештај у 

хотел. Вечера. Ноћење. 
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4. дан: Праг - Дрезден (149 км) - Праг 
Доручак. Полазак за Дрезден. Разгледање града, Опера Земпер, Палата Цвингер, Богородична 

протестанска црква, Дворска римокатоличка црква, Државни музеј. Слободно време за тржни центар 

Примарк. Полазак за Праг. Долазак у хотел. Вечера. Вожња бродом на реци Влтави. Ноћење.  

5. дан: Праг  – Братислава (328 км) 
  Доручак. Разгледање града:Карлов мост, Староградски трг са чувеним сатом „Орлој“, обилазак 

Прашког гета – јеврејска четврт са неколико синагога, Вацлавске намјести, Народни музеј, Барутни 

торањ, обилазак Прашког дворца на Храдчанима, катедрале Св.Вита са капелом Св. Венцеслава, 

гробницама чешких краљева, старе краљевске палате, Владиславове дворане, базилике Св. Ђорђа и 

златне улице.  Полазак за Братиславу. Смештај у хотел. Вечера. Ноћење. 

6. дан: Братислава – Будимпешта (201 км) – Сокобања (603 км) 
  Доручак. Полазак за Будимпешту. Панорамско разгледање града, Трг хероја, Андраши булевар-опера, 

Парламент, Црква Св. Матеје, Рибарски бастион, Цитадела, Рибарске куле, Будимски двор, брдо 

Гелерт, Будимпештански мостови, шетња улицом Ваци. Слободно време у тржном центру Кампона. 

Полазак за Сокобању. Долазак у касним вечерњим сатима. 

 

Програм укључује: улазнице за Белведере, Шенбрун, Природњачки музеј и Музеј историје уметности у 

Бечу, улазнице за Храдчане, вожњу бродом на Влтави и локалног водича у Бечу и Прагу. 

  
 Планирани обухват ученика је 41. 
 

ФИНАНСИЈСКА КОНСТРУКЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ 

 Цена по ученику је 31.690,00 динара са ПДВ-ом. Плаћа се у 7 месечних рата (април - октобар 

2018. године). Гратис за ученике 1/15, попуст за другог близанца у пару 50%. Број гратиса се рачуна 

пропорционално броју плативих ученика (могуће је да не буде цео број). Уколико неки од парова близанаца 

не искористи попуст за близанце, исти ће искористити остали учесници екскурзије. 

 Наставници пратиоци и стручни вођа екскурзије добијају дневнице у складу са Правилником о 

организовању екскурзија и одлуком Савета родитеља. Дневнице за лекара обезбеђује туристичка агенција.  

7.2.2. Екскурзија ученика другог разреда 
Тродневну екскурзију на релацији Источна Србија - Војводина  извешће ученици трећег разреда СШ 

„Бранислав Нушић“ у Сокобањи. 

Полазак је 24.9.2018. године у 5:00 сати испред школе. Повратак је 26.9.2018. године у вечерњим 

сатима. Изгубљени дани биће надокнађени наставним суботама по посебном распореду.  

Екскурзија се изводи за ученике четири одељења, укупан број ученика 60. 

Туристичка агенција: „ХАЛО Травел“ Ниш. 

Организатор екскурзије: СШ „Бранислав Нушић“ Сокобања. 

Стручни вођа пута: Предраг Миленковић 

Руководиоци екскурзије – одељењске старешине:  

− Дијана Марјановић - II-г  

− Биљана Младеновић - II-т 

− Предраг Миленковић - II-ф  

− Саша Живуловић - II-к  

Објективни циљ екскурзије јесте упознавање и идентификација географских, културно-историјских и 

економских објеката. 

Наменски циљ и задатак екскурзије јесте повезивање стеченог занања са искуством у пракси. 

 

Образовно-васпитни циљеви екскурзије 

● савлађивање дела наставног плана и програма из српског језика и књижевности, географије, 

историје, ликовне и музичке уметности, историје уметности и биологије непосредним 

упознавањем садржаја предмета, појава и односа у природи и друштвеној средини,  

● упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа из области економије, туризма и 

угоститељства, 

● остваривањем циљева из области моралног, емоционалног, професионалног, социјалног, 

естетичког и физичког васпитања. 

Задаци екскурзије 
● проучавање феномена и објеката у природи и уочавање узрочно-последичних односа у 

конкретним природним и друштвеним условима, 

● стицање нових сазнања, 
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● упознавање са процесом рада, 

● развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика, 

● подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја, 

● упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве, 

● развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима, 

● изграђивање естетских и културних потреба и навика као и позитивних социјалних односа 

међу ученицима и професорима. 

 

➢ Програм екскурзије: 
 

1. дан: Полазак из Сокобање у 5.00 сати испред школе. Трансфер групе преко насеља Ртањ (панорама 

планине Ртањ и старог Рудника) поред археолошког налазишта Felix Romuliana, Гамзиградске бање и 

Зајечара до Неготина. Обилазак манастира Буково, Музеја Хајдук Вељка Петровића, Родне кућа 

Стевана Мокрањца, Цркве Рождества Пресвете Богородице (гроба Хајдук Вељка Петровића) и Музеја 

Крајине. Трансфер групе до Кладова. Обилазак Старе чаршије са паузом за ручак. Обилазак 

хидроелектране Ђердап 1. Трансфер групе дунавском магистралом (панорамско разгледање: Трајанов 

мост, Текија, Трајанова табла, Cazanele Mici, Доњи Милановац) до Лепенског вира. Обилазак 

археолошког налазишта. Трансфер групе преко Добре, Голубачког Града и Великог Градишта 

(панорамско разгледање) до Сребрног Језера. Смештај у одговарајућем објекту (одмаралишту) на 

Сребрном Језеру. Вечера. Ноћење. 
2. дан: Доручак у 8.00. Напуштање одговарајућег објекта (одмаралишта). Трансфер групе преко Ковина 

до Царске баре. Обилазак резервата туристичким бродом. Трансфер групе до – Зрењанина. Обилазак 

Пиваре. Обилазак центра града са паузом за ручак. Трансфер групе до Новог Сада. Смештај у хотелу са 

4 звездице. Вечера. Дискотека (факултативно). Ноћење. 
3. дан: Доручак у 8.00. Обилазак  Старог Градског језгра. Трансфер групе до Петроварадинске тврђаве. 

Обилазак тврђаве. Трансфер групе до Сремских Карловаца. Обилазак центра града са уласком у 

Гимназију. Пауза за ручак и слободно време. Повратак за Сокобању. Долазак у Сокобању у касним 

вечерњим сатима. 
 

➢ Планирани број ученика: Четири одељења, планирани број ученика је 60. 

 

➢ Трајање екскурзије: Три дана, два ноћења 

 

➢ Датум и време поласка:  24. септембар 2018. године у  5,00 сати испред зграде школе, улица 

Митрополита Михаила 5, Сокобања.  

 

➢ Датум и време повратка:   26. септембар 2018. године, до 22,00 сата испред школе, улица 

Митрополита Михаила 5, Сокобања.  

 

ФИНАНСИЈСКА КОНСТРУКЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ 

 Цена по ученику је 9.820,00 динара са ПДВ-ом. Плаћа се у 7 месечних рата (април - октобар 2018. 

године). Гратис за ученике 1/14. Број гратиса се рачуна пропорционално броју плативих ученика (могуће је 

да не буде цео број). 

 Наставници пратиоци и стручни вођа екскурзије добијају дневнице у складу са Правилником о 

организовању екскурзија и одлуком Савета родитеља. Дневнице за лекара обезбеђује туристичка агенција.  
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8. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

8.1. Програм унапређивања образовно-васпитног рада 
 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

Примена иновативних облика рада 

кроз огледне и угледне часове 

Писање припрема, држање 

угледног/огледног часа 

психолог, 

тим за развојно планирање 

Припрема, разрада и реализација часа 

применом нових наставних облика 

рада из појединих предмета 

Писање припрема, анализа часа психолог, стручна већа 

Оријентација на индивидуализацију 

наставе 

Сарадња са предметним 

наставницима, помоћ у припреми 

часова, анализа часова 

психолог 

Усклађивање наставних садржаја 

теоријске и практичне наставе 

Упоређивање садржаја модула и 

временско усклађивање у 

плановима наставника 

предметни наставници, 

психолог 

Адекватна употреба аудиовизуелних 

и техничких наставних средстава 

Обука наставника за коришћење 

ИК технологије 

наст. информатике 

Развијање сарадничких односа на 

релацији наставник - ученик 

Организовање заједничких 

ваннаставних активности, 

праћење интересовања ученика и 

њихових потреба 

психолог, 

од. старешине 

Анализа изостајања ученика и 

предвиђање мера за њихово 

смањивање 

Праћење, анализа, извештај психолог, од. старешине 

Стручно усавршавање наставника у 

циљу побољшања компетенција 

Организовање планираног 

стручног усавршавања у школи, 

акредитованих обука посете 

стручним скуповима 

директор, 

тим за професионални 

развој 

 

Теме из програма биће разматране на стручним већима, као и кроз индивидуални рад са 

наставницима у оквиру стручно-педагошког рада. 

8.2. Програм личног, социјалног и професионалног развоја ученика 
Програм личног, социјалног и професионалног развоја ученика ове школске године реализоваће се 

кроз остваривање посебних програма и то: 

- програм каријерног вођења и саветовања, 

- програм културних активности школе, 

- програм здравствене превенције, 

- програм додатне подршке ученицима, 

- програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, 

- еколошки програми, 

- програм школског спорта. 



Годишњи план рада за школску 2018/19. годину 

84 

 

8.2.1.Програм професионалног развоја ученика 
Циљ: подстицање професионалног развоја ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну 

слику о својим способностима, особинама и личности и својим интересовањима како би што успешније 

планирао свој професионални развој. 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

● Формирање школског тима за каријерно вођење и 

саветовање и израда акционог плана 
септембар директор 

● Праћење, препознавање индивидуалних карактеристика 

личности ученика значајних за усмеравање њиховог 

професионалног развоја (на основу досадашњег рада и успеха, 

контакта са родитељима, предметним наставницима и самим 

ученицима)  

● Анкета из области професионалне оријентације – 

степен мотивисаности ученика за изабрано занимање и разлози 

избора занимања  

септембар - 

новембар 

одељењске 

старешине 1. 

разреда, 

предметни 

наставници, 

психолог 

● Упознавање ученика првих разреда са захтевима и 

карактеристикама изабраног занимања (одељенске заједнице) 

● Повезивање стечених знања са праксом - посете 

одређеним установама и радним организацијама у оквиру 

практичне наставе 

октобар 

од. старешине, 

тим за 

професионални 

развој 

● Упознавање подручја рада и занимања - указивање на 

добре и лоше стране сваког занимања (рад у оквиру одељењске 

заједнице)  

новембар 

од. старешине, 

тим за 

професионални 

развој 

● Тестирање ученика– Тест професионалног опредељења 

и анализа резултата (ТПО) и ПИЕ тест личности 
децембар психолог 

● Индивидуални разговори са психологом и по потреби 

упућивање на разговор са стручним лицима у НСЗ 
током године психолог 

● Сарадња са широм друштвеном средином: 

организовање гостовања студената одређених 

факултета 

- гостовање представника одређених професија за 

које су ученици заинтересовани  

друго 

полугодиште 

тим за 

професионални 

развој 

● Израда паноа на тему професионалне оријентације 

(часови грађанског васпитања) 

● Идентификовање талентованих ученика и њихово даље 

усмеравање 

фебруар 

наставници гр. 

васпитања 

тим за 

професионални 

развој 

● Радионице самопроцене и самоупознавања са 

ученицима трећег разреда (часови грађанског васпитања) 
фебруар-март 

наст. 

грађанског, 

тим за 

професионални 

развој 

● Сарадња са родитељима – формирање реалне слике о 

професионалној будућности ученика (рад у групама) 

● Посета Сајму образовања у Београду 

● Формирање Каријерног кутка 

март 

тим за 

професионални 

развој 

● Организација и подршка у презентацији високих 

струковних школа и факултета  
фебруар - мај 

тим за 

професионални 

развој 

● Информисање ученика основних школа о занимањима 

за које образује наша школа 
мај 

тим за 

промоцију 
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школе 

● Прикупљање података о успешности ученика приликом 

уписа на факултете 
август 

тим за 

професионални 

развој 

8.2.2 Програм културних активности школе 
 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

1. Обележавање Дана школе октобар тим за организацију прославе Дана 

школе 

2. Посета Сајму књига у Београду октобар библиотекари 

3. Обележавање Дана Св. Саве јануар тим за организацију прославе Дана 

Св. Саве 

4. Посета Сајму образовања у 

Београду 

март психолог, 

од. старешине  

5. Посета Сајму науке у Београду децембар предметни наставници 

6. Обележавање Светског дана 

књиге у сарадњи са Народном 

библиотеком „Стеван Сремац“ 

23.април библиотекари, 

наст. српског језика и књижевности 

7. Матурантски плес мај психолог, 

наст. физичког васпитања, 

Уч. парламент 

8. Дани франкофоније – такмичење у 

певању франкофоне песме 

мај наст. француског језика 

9. Учествовање у такмичењу у лепом 

рецитовању ученика основних и 

средњих школа 

април - мај наст. српског језика и књижевности 

10. Организовање књижевних вечери 

у школи  

новембар - мај наст. српског језика и књижевности, 

библиотекар 

11. Учествовање на Међународној 

ликовној колонији Кратово, 

Македонија  

мај наст. ликовне културе 

12. Посета представама Аматерског 

позоришта „Сокобања“ 

током године психолог, 

од. старешине 

13. Учествовање у обележавању Дана 

Сокобање 

јун наст. српског језика и књижевности, 

нас. туристичке групе предмета 

14. Посета позоришним представама,  

биоскопским пројекцијама и сличним 

манифестацијама (Алексинац, Ниш, 

Крушевац, Београд) 

током године психолог, 

библиотекари, 

наст.српског језика и књижевности 

15.  Посета музејима и археолошким 

локалитетима (Зајечар, Феликс 

Ромулиана) у оквиру пројектне наставе  

април, мај  наставници историје, латинског 

језика, ликовне културе 

8.2.3 Програм заштите ученика од насиља и злостављања 
 

Програм заштите деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања сачињен је на основу 

посебног протокола и правилника о поступању у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама. Програмом су дефинисане и разрађене превентивне и интервентне 

активности чији је основни циљ превенција и сузбијање свих видова насиља у школској средини. 

Општи циљ програма: Учинити школску средину што безбеднијим и подстицајнијим местом за сву децу и 

ученике. 
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Превентивне активности 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1. Информисање запослених о улогама и 

одговорностима у примени процедура и 

поступака (руководства, чланова тима, дежурних 

наставника, одељењских старешина, предметних 

наставника, осталих запослених) 

септембар координатор Тима 

2. Упознавање ученика и родитеља са Протоколом 

о заштити ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања и Протоколом о поступању у 

случајевима насиља, злостављања и 

занемаривања 

септембар координатор Тима 

3. Израда распореда дежурства наставника септембар директор 

4. Контрола простора школе и средине око школе 

(зграда, дворише школе) у циљу повећања 

степена безбедности  

септембар  и током 

године 

континуирано 

лице за безбедност и 

ПП заштиту; 

директор 

5. Ажурирање паноа за наставнике и ученике – 

шема интервентних активности 

октобар чланови Тима 

6. Припрема паноа - кућни ред, правила понашања октобар-новембар чланови Тима, 

наст. грађанског 

васпитања 

7. Припрема паноа – Како се понашати на 

интернету (превенција дигиталног насиља) 

децембар Ученицчки парламен, 

наст. информатике 

психолог 

8. Коришћење садржаја грађанског васпитања у 

превенцији насилништва – радионице за ученике 

(Конструктивно решавање сукоба, Друштвене 

мреже – могућности и ризици, Реаговање у 

случајевима насиља) 

током године наставници 

грађанског 

васпитања 

чланови Тима 

9. Предавања за ученике у сарадњи са МУП-ом  

- (Превенција алкохолизма и злоупотреба опојних 

дрога, Превенција трговине децом, Спречавање 

електронског насиља и злоупотребе друштвених 

мрежа, Вршњачко насиље) 

током године координатор Тима 

представници МУП-а 

10. Активирање ученика из ризичних група да се 

укључе у ваннаставне активности 

током године чланови Тима  

одељењске 

старешине 

11. Сарадња са институцијама и организацијама 

(Центар за социјални рад, Дом здравља, МУП, 

невладине организације) 

током године чланови Тима 

директор 

12. Сарадња са другим школама током године чланови Тима 

стручна већа 

13. Школска спортска такмичења / спортски дани октобар - април наст. физичког 

васпитања 

Уч. парламент 

14. Организовање хуманитарних акција током године Уч. парламент 

чланови Тима 

 

Интервентне активности 
(процедуре и поступци интервенције у заштити деце од насиља) 

Задаци у области интервенције: 

- Усклађена и доследна применаутврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља 

- сарадња са релевантним службама 

- континуирано евидентирање случајева насиља 

- праћење и вредновањеврста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере 

- подршка деци која трпе насиље 

- рад са децом која врше насиље 
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- оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање 

Да би интервенција у заштити деце/ученика била планирана и реализована на најбољи начин, 

неопходно је узети у обзир следеће критеријуме: 

❖ да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље; 

❖ где се дешава – да ли се дешава у школи или ван ње; 

❖ ко су учесници/актери насиља, злостављања и занемаривања; 

❖ облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања. 

 

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

и процедуре који су детаљније разрађени у Посебном протоколу за заштиту деце/ученика од насиља. 

 Кораци у интервенцији: 

1. Откривање насиља 

2. Прекидање, заустављање насиља 

3. Смиривање ситуације 

4. Консултације унутар установе ради процене ризика и израде плана заштите за све ученике 

5. Реализовање договорених активности и мера заштите 

6. Праћење ефеката предузетих мера 

Праћење: 

Водити евиденцију и о својим активностима, обавештавати Наставничко веће на крају сваког 

класификационог периода а по потреби и чешће.   

 

8.2.4. Програм здравствене превенције 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар и март Здравствени преглед 

ученика угоститељске 

струке 

Организовани 

одлазак на 

санитарни преглед 

одељењске старешине 

март - април Систематски прегледи 

ученика 1. и 3. разреда 

Организовани 

одлазак ученика на 

санитарни преглед 

одељењске старешине 

друго полугодиште Контролни 

стоматолошки прегледи 

ученика свих разреда 

Организовани 

одлазак ученика код 

школског зубара 

одељењске старешине, 

психолог 

октобар - новембар Идентификовање ученика 

са проблемима 

адаптације, неуротичним 

сметњама и сл. 

Праћење, разговор одељењске старешине, 

психолог 

током године Психолошко-саветодавни 

рад са ученицима и 

родитељима 

Разговор психолог 

друго полугодиште Часови на тему 

наркоманије, 

алкохолизма и 

малолетничке 

деликвенције 

часови психологије, 

од. заједнице, 

грађанског 

васпитања  

психолог, наст.  

психологије, грађанског 

васпитања 

током године Израда паноа који 

промовишу здраве 

стилове живота 

часови грађанског 

васпитања (сви 

разреди) 

наст. грађанског 

васпитања 

друго полугодиште Трибина на тему 

Репродуктивно здравље 

младих 

Предавање за 

заинтересоване 

ученике 

лекари Дома здравља 

прва недеља децембра Обележавање 1. децембра 

– Дана борбе против 

АИДС-а 

радионица, филм Уч. парламент, 

активисти Црвеног 

крста 

април Обележавање 7. априла – 

Светског дана здравља 

израда паноа наст. грађанског 

васпитања, Уч. 



Годишњи план рада за школску 2018/19. годину 

88 

 

парламент 

друго полугодиште  Упознавање ученика и 

родитеља са развојним 

периодом у коме се 

налазе 

презентација на 

часовима 

психологије и 

родитељским 

састанцима 

наст. психологије, 

психолог 

током године Друге активности у 

договору и координацији 

са Уч. парламентом 

разноврсне 

активности 

Уч. парламент, 

психолог 

8.2.5. Програм додатне подршке ученицима 
АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1. Организовање учионица за ученике са физичким и 

моторичким сметњама  

- тако да се дете лакше креће и обавља своје 

задатке, 

- да има бољи приступ табли 

- фиксна учионица у приземљу. 

септембар - октобар Тим за ИО, 

од. старешина 

2. Прилагођавање распореда часова ученицима са 

посебним потребама 

септембар - 

фебруар 

психолог, од. 

старешина 

3. Упознавање наставника са наставним стратегијама 

и техникама оцењивања које је пожељно користити 

у раду са децом којој је потребна додатна подршка 

октобар психолог 

4. Праћење примене препоручених наставних 

стратегија и техника оцењивања 

октобар - јун Тим за ИО, 

психолог 

5. Организовање додатне наставе по потреби октобар - јун предметни наставник 

6. Вршњачко учење – едуковање ученика који ће 

помоћи вршњацима да надокнаде пропуштено 

знање  

октобар - јун психолог, 

од. старешина, 

предметни наставник 

7. Укључивање у ваннаставне активности – секције октобар - јун психолог, 

од. старешина 

8. Обезбеђивање прибора и литературе деци из 

материјално угрожених група 

септембар - октобар од. старешина,  

психолог 

9. Редовно праћење резултата систематских прегледа фебруар - април од. старешина 

10. Обавештавање одељењског већа септембар - јун од. старешина 

8.2.6. Програм заштите и унапређивања животне средине 
АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

сарадња са локалним удружењима која се баве екологијом током године од. старешине 

предавање: Екологија и туризам март 

наст. биологије, 

туристичке групе 

предмета 

ДКР -одржавање школског простора, активности 

пошумљавања, озелењавања, чишћења и  уређења  
март - април од. старешине 

обележавање Дана планете Земље 22. април 

наст. биологије, 

грађанског 

васпитања 

учествовање у акцији „Очистимо наш град“ јун од. старешине 

сакупљање секундарних сировина током године од. старешине 

тематски радови у оквиру ликовне секције током године 
наст. ликовне 

културе 

учешће ученика на конкурсима са темама из екологије током године проф. српског језика 

 

8.2.7. План школског спорта 
АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

   1.Учешће у акцији „Дан пешачења у Србији“ септембар наст. физичког 

васпитања, од. 
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старешине 

 2. Спортски турнири (фудбал, кошарка, одбојка) у 

оквиру обележавања Дана школе и Св. Саве 

октобар наст. физичког 

васпитања 

 3. Спортски дан - крос у организацији Црвеног крста  септембар наст. физичког 

васпитања, од. 

старешине 

  4. Организација и учешће на такмичењима (кошарка, 

одбојка, фудбал, стони тенис, пливање) 

децембар-

април 

наст. физичког 

  5. Спортски дан – шетња до Озрена април наст. физичко 

васпитања, 

од. старешине 

  6. Матурантски плес мај наст. физичког 

васпитања, психолог 

  7. Крос РТС-а мај наст. физичког 

васпитања 
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9. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Годишњи план усавршавања наставника и стручних сарадника 
Годишњи план стручног усавршавања је начињен на основу анализе података преузетих из личних 

планова стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, као и развојног плана школе за 

трогодишњи период, односно резултата самовредновања. Детаљнији планови, са конкретизацијом тема, као 

и евиденција, налазиће се у евиденцији стручних већа, личним плановима наставника, евиденцији 

педагошко-психолошке службе, директора школе. 

9.1 Стручно усавршавање у установи 
ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 
НИВО ВРЕМЕ ЕВИДЕНЦИЈА 

1.Угледни/огледни  

часови  
Стручна већа 

током године, у плану је 

да  свако стручно веће 

организује по један 

угледи/огледни час у 

току полугодишта 

свеска евиденције 

стручног 

усавршавања 

2.Узајамна посета 

часовима, уз дискусију и 

анализу 

Стручна већа 

најмање једна посета 

часу у току године за 

сваког наставника  

свеска евиденције 

стручног 

усавршавања, 

дневник 

3.Радионица са 

наставницима (Умеће 

комуникације) 

Наставничко веће у току 2. полугодишта 

свеска евиденције 

стручног 

усавршавања 

евиденција 

психолога 

4.Предавања у 

организација ШУ Зајечар 
Стручна већа зимски распуст 

свеска евиденције 

стручног 

усавршавања 

списак наставника 

4. Стручна предавања у 

оквиру стручних већа 
Стручна већа, током године 

свеска евиденције 

стручног 

усавршавања 

записници 

5. Приказ књиге, 

стручног чланка, 

приручника, филма, сајта 

Стручна већа током године 

свеска евиденције 

стручног 

усавршавања 

записници 

6. Информатичка обука 

наставника (примена 

интернета у настави) 

Стручна већа, 

Наставничко веће 
током године 

свеска евиденције 

стручног 

усавршавања 

записници 

7.Организација и учешће 

на Међународним данима 

ученичког 

предузетништва  

Стручна већа, 

Наставничко веће 
март-јун 

записници, 

евиденција, 

фотографије 

7. Студијско путовање – 

посета сајмовима књига, 

туризма, образовања, 

науке (презентација, 

дискусија) 

Стручна већа, 

Наставничко веће 
октобар, март 

свеска евиденције 

стручног 

усавршавања 

записници 

8. Истраживање – у 

оквиру самовредновања 
Наставничко веће током године 

свеска евиденције 

стручног 

усавршавања, 

записници, 

извештај о 

самовредновању 

10.Менторски рад (према Стручна већа током године евиденција о раду 
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броју приправника) ментора и 

приправника 

 9.2 Стручно усавршавање ван установе 

ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

НАЗИВ/ТЕМА НИВО ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Одобрени програми 

стручног усавршавања 

Каријерно вођење – од 

школе до посла; 

Пројектна настава; 

Проблемски и 

истраживачки 

оријентисана настава; 

Вештине за 

адолесценцију – 

превенција ризичног 

понашања младих 

наставничко веће током године 

Одобрени програми 

стручног усавршавања  

Е-семинар по избору 

(Бесплатна витуелна 

учионица; Модели 

комуникације у он-лајн 

окружењу; Водич за час 

одељењског старешине; 

Веб-алати у настави 

биологије; Деца са 

сметњама у развоју и 

препоруке за рад са 

њима; Основе 

информатичке 

безбедности)  

наставничко веће прво и друго 

полугодиште 

Одобрени програми 

стручног усавршавања 

Семинари из области 

стручних компетенција 

општеобразовних 

предмета 

наставници 

општеобразовних 

предмета 

 

током године 

Одобрени програми 

стручног усавршавања за 

стручне школе (К1) 

Ефикасно планирање и 

креирање наставе вежби 

и блок наставе 

оријентисане на исходе 

учења; 

Дигитални маркетинг у 

економији, 

угоститељству и 

туризму; 

Ученичке компаније 

 

стручно веће економске  

групе предмета 

током године 

Јануарски  дани 

просветних радника 

Математика, српски 

језик и књижевност, 

физика, хемија, 

географија  

предметни наставници јануар - фебруар  

Учешће на стручним 

скуповима, 

конференицјама, 

саборима, сајму 

виртуелних предузећа 

К1-К4 републички током године 

Учешће у раду заједнице 

економских школа 

Учешће у раду заједнице 

економских школа 

републички током године 

 

Називи конкретних садржаја налазе се у личним плановима усавршавања наставника, записницима 

Стручних већа, евиденцији психолошке службе. План стручног усавршавања је оквиран, програми ће се 

остваривати у складу са финансијским могућностима школе. 
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10. ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

10.1. Сарадња са родитељима  
 

Сарадња са родитељима се остварује кроз следеће активности:  

-  родитељске састанке,  

-  индивидуалне контакте одељењског старешине и предметних наставника са родитељима,  

-  сарадњу родитеља са психолошком службом,  

-  рад Савета родитеља.  

План рада у области ове сарадње: 

1. Заједнички рад на подизању ефикасности ученика у учењу и раду 

2. Сарадња у реализацији појединих активности 

3. Укључивање родитеља у остваривање друштвено-корисног рада и професионалне оријентације 

4. Сарадња у ефикаснијем отклањању изостајања ученика са часова и решавање других проблема 

5. Рад на подизању педагошко-психолошког образовања родитеља  

6. Превентивни рад на спречавању болести зависности 

7. Сензибилисање родитеља за укључивање деце са посебним потребама у образовање. 

 

Остале теме обрађиваће се на родитељским састанцима по потреби. 

Зависно од потребе разредни старешина може да закаже и ванредне родитељске састанке. Разредни 

старешина заказује групне разговоре са родитељима ученика код којих се јављају тешкоће у напредовању 

ради налажења најбољих решења. Помоћ у раду разредном старешини пружају Савет родитеља и психолог 

школе. 

Родитељски састанци 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ 

септембар  

4-6.9.2018. 

 

 

 

 

 

 

20-21.9.2018. (други и трећи 

разред) 

Упознавање са правилима понашања у школи, 

Правилником о дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика, Протоколом о поступању у 

случајевима насиља, злостављања и занемаривања, 

Избор представника за Савет родитеља, 

Изјашњавање за изборни предмет (први разред) 

Упознавање са списком уџбеника. 

 

Информисање родитеља о предстојећој екскурзији  

 

новембар 

од 14. до 16.11.2018. 

Извештај о успеху и дисциплини на крају првог 

класификационог периода, 

Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине. 

фебруар 

2.2.2019. 

Извештај о успеху и дисциплини на крају првог 

полугодишта, 

Анализа ефеката мера за побољшање успеха и 

дисциплине ученика и предлози. 

април 

4-5.4.2019. (за завршне разреде) 

18-19.4.2019. (за остале разреде) 

Извештај о успеху и дисциплини на крају трећег 

класификационог периода. 

Анализа ефеката мера за побољшање успеха и 

дисциплине ученика и предлози. 

јун 

17-20.6.2019. (завршни разреди) 

28.6.2019. (остали разреди) 

Уручивање диплома 

Уручивање сведочанстава 

Зависно од потребе разредни старешина може да закаже и ванредне родитељске састанке. Разредни 

старешина заказује групне разговоре са родитељима ученика код којих се јављају тешкоће у напредовању 

ради налажења најбољих решења. Помоћ у раду разредном старешини пружају Савет родитеља и психолог 

школе. 
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Индивидуални састанци са родитељима 
Сваки наставник је дужан да одреди час пријема родитеља. Распоред индивидуалних састанака 

одељењских старешина и предметних наставника са родитељима биће истакнут на огласној табли. 

 

10.2. Сарадња са друштвеном средином 
 

ИНСТИТУЦИЈ

А СА КОЈОМ 

САРАЂУЈЕ 

САДРЖАЈ 

САРАДЊЕ 
ОБЛИК САРАДЊЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

Градска управа 

Сва питања 

везана за 

образовање на 

локалном 

нивоу 

Састанци, извештај 
током школске 

године 
директор 

Дом здравља 

Сокобања 

Здравствена 

превенција 

Систематски прегледи, 

санитарни прегледи, 

предавања на тему очувања 

здравља 

током школске 

године 

одељењске 

старешине, 

координатор 

практичне 

наставе, 

психолог 

Полицијска 

станица 

Сокобања 

Едуковање 

ученика; 

безбедност 

ученика 

Предавања (безбедност у 

саобраћају, злоупотреба 

психоактивних супстанци); 

дежурство школског 

полицајца 

током школске 

године 

одељењске 

старешине, 

психолог, 

директор 

Центар за 

социјални рад 

Унапређење  

социјалне 

заштите 

ученика 

Израда плана заштите, 

сарадња у вези са 

ученицима којима је 

потребна социјална заштита 

током школске 

године 

одељењске 

старешине, 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља 

РТВ „Сокобања“ 
Промоција 

школе 
Посете, разговори 

током школске 

године 

директор, 

чланови Тима 

за развојно 

планирање 

Народна 

библиотека 

„Стеван Сремац“ 

Обогаћивање 

садржава 

ваннаставних 

активности 

Организовање и присуствно 

књижевним вечерима, 

промоцијама књига 

током школске 

године 
библиотекар 

Удружење 

„Свети Сава“ 

Обогаћивање 

садржава 

ваннаставних 

активности 

Организовање 

„Светосавских дана“ 
јануар 

директор, 

библиотекар, 

наст. српског 

језика 

ОШ 

„Митрополит 

Михаило“ 

Сва питања 

везана за 

образовање на 

локалном 

нивоу 

Усклађивање распореда 

часова; организација 

спортских и културних 

активности (пролећни и 

јесењи крос, Савиндан); 

промоција средње школе 

током школске 

године 

директор, 

наст. 

физичког 

васпитања, 

тим за 

организацију 

прославе 

Савиндана, 

тим за 

промоцију 

школе 

ОТКС Сокобања 

Обогаћивање 

садржава 

ваннаставних 

Учешће и помоћ у 

организацији 

- „Маратона жеља“, 

током године 

нас. 

туристичке 

групе 
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активности - Матурантског плеса  

и осталих 

манифестација 

предмета, Уч. 

парламент, 

психолог 

Црвени крст 

Сокобања 

Обогаћивање 

садржава 

ваннаставних 

активности 

Трка за срећније детињство; 

Дан борбе против СИДЕ; 

Акција добровољног давања 

крви 

новембар; 

децембар; 

фебруар 

Уч. 

парламент, 

психолог 

НВО 

Организовање 

трибина, 

семинара, 

радионица, 

заједничке 

пројектне 

активности 

Учешће ученика на 

трибинама, семинарима, 

радионицама 

током школске 

године 

психолог, 

Уч. парламент 

Факултети и 

струковне школе 

у Србији 

Информисање 

ученика о 

условима 

уписа и 

студирања 

Презентације факултета и 

струковних школа 
фебруар - мај психолог 

„Соко Терме“ 

Реализација 

ваннаставних 

активности –

пливачка 

секција 

Термини за тренинг на 

базену 
новембар - мај 

наст. 

физичког 

васпитања 

Предузећа, 

фирме, банке у 

којима се 

реализује 

практична 

настава 

Унапређивање 

практичне и 

теоријске 

наставе 

часови практичне наставе, 

блок-настава, 

професионална пракса 

током школске 

године 

предметни 

наставници, 

координатор 

практичне 

наставе 

 

10.3 План сарадње са другим школама и манифестације 

10.3.1 Манифестација „Међународни дани ученичког предузетништва - Сокобања 

2019. године“ 
Циљ пројекта: промоција и оснаживање предузетништва младих и унапређење туристичких 

капацитета Сокобање. 

Носиоци пројекта: Средња школа „Бранислав Нушић“ из Сокобање и Правно-пословна школа из 

Ниша 

Време реализације:  мај 2019. године 

Сарадници у пројекту: Општина Сокобања, Организација за туризам Сокобања, Немачка 

организација за техничку сарадњу – ГИЗ 

Опис: Манифестација је предвиђена као сајам ученичких компанија (виртуелних или реалних) које 

су победници конкурса на тему развоја туризма Сокобање, а коју дефинишу две школе и на коју могу да се 

јаве све средње школе са територије Републике Србије. Такође, учесници су и школе домаћини као и 

победници прошлогодишње манифестације. 

 10.3.2 манифестација „Нушићеви хајдуци“ 
Циљ пројекта: Успостављање сарадње са школама са школама са територије Републике Србије и 

Републике Српске које носе назив по нашем прослављеном комедиографу, подизање свести ученика о 

значају писане речи, неговање наслеђа, укључивање ученика наше школе у организовање туристичких 

манифестација. 

Носиоци пројекта: Средња школа „Бранислав Нушић“ из Сокобање, Фондација „Нушић“ и 

Туристичка организација Сокобање. 

Време реализације:  12-14. октобар 2018. године 

Сарадници у пројекту: Општина Сокобања, Центар за културу општине Сокобања, Хотел 

„Моравица“ 
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Опис:. Осим наше школе, све остале су основне школе, и за њих је предвиђен такмичарски део у 

извођењу представа  из драма Бранислав Нушића и фото конкурс. Наша школа изводи представу 

добродошлице и даје организациону помоћ при реализацији. 

 

10.3.3 Сарадња са Средњом школом „Лукијан Мушицки“ из Темерина 
Циљ пројекта: Успостављање сарадње и размена искустава, повезивање ученика првог и другог 

разреда гимназије са својим вршњацима, упознавање културних, природних и других ресурса Србије 

Носиоци пројекта: директор, одељењске старешине првог и другог разреда гимназијских одељења. 

Време реализације: новембар 2018, мај 2019. године. 

Опис: Ученици првог и другог разреда одељења гимназије из Сокобање провели би три дана у 

Темерину. Били би смештени код својих вршњака. Програм одређује школа домаћин. У узвратној посети 

ученици би слушали наставу са вршњацима у нашој школи. биће им направљен програм који би 

подразумевао обилазак Сокобање и околине, радионице на тему коју изаберу ученици у сардањи са 

школским психологом и сличне активности прилагођене узрасту ученика. Уколико желе, могу да учествују 

на манифестацији „Међународни дани ученичког предузетништва“. 

 

10.3.4 Сарадња са Средњом економском школом из Крања - Словенија 
Циљ пројекта: Успостављање сарадње и размена искустава, учешће у заједничком пројекту, пријем 

и посета школи у Крању 

Носиоци пројекта Средња школа „Бранислав Нушић“ из Сокобање и Правно-пословна школа из 

Ниша 

Време реализације: март – мај 2019. године. 

Опис: У оквиру заједничког пројекта, ученици наше школе би угостили своје вршњаке из Словеније. 

Биле би организоване трибине или предавања, обилазак Сокобање и сличне активности. Наши ученици би 

били гости школе у Крању по договру. 

 

11. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

Програм школског маркетинга спровешће Тим за промоцију школе у складу са својим програмом 

рада. 
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12. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Праћење остваривања Годишњег плана рада школе за школску 2018/19. годину вршиће директор 

школе, Наставничко веће, стручни активи школе, сваки у свом делокругу рада, Школски одбор и комисије. 

Реализацију Годишњег плана рада школе пратиће органи и стручне службе ван школе којима је она 

одговорна за свој рад и према којима има обавезу информисања о раду и постигнутим резултатима у 

оквиру реализације годишњег програма рада школе. 

Овај план усвојен је на седници Школског одбора од 14.9.2018. године.  

 

 Дел. бр. 012-1075/1 председник  Школског одбора 

 14.9.2018. године Mилан Гавриловић 
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