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1. УВОД 

1.1. Општи подаци о школи 
 

 

Назив школе Трговачка школа 

Поштански број и место 11000 Београд 

Адреса Хиландарска бр.1 

Телефони 011/3225-894; 011/3224-115; 011/3222-264 

e-mail info@trgovackaskola.edu.rs 

Адреса сајта www.trgovackaskola.edu.rs 

Матични број школе 07061625 

ПИБ 100054599 

Име и презиме директора школе Мира Лекић 
 

 

1.2. Историјат школе 

 

Почеци ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ у Београду сежу у годину 1843, када је у Београду основана Трговачка 

београдска школа (решењем Отечества вароши Београда бр. 524 од 30. 9. 1843) и, паралелно с њом, Послено- 

трговачко училиште које је почело са радом 1. oктобра 1843. године. Ова дворазредна трговачка школа, са 

Манојлом Соларом као учитељем, устројенијем од 24. новембра 1844. године постала је једина школа за 

трговину, све до 1856. године. 3. јуна 1858. године организована је у четворогодишњу трговачку школу са 

првим директором Нигрисом, бившим директором Трговачке школе у Бечу. Рад ове школе трајао је до 1865. 

године, када она прераста у Реалку трговинског смера (1856–1873). Међутим, постепеним укидањем трговачких 

предмета у Реалци, школа је престала да постоји, а потребе за овим кадровима све су више нарастале, тако да је 

Чех Вишек поново отворио приватну трговачку школу (1881–1892). Држава је преузела старање над овом 

школом 1892. године, реорганизовала ју је у Државну трговачку школу (1892–1900). Овај назив је 1901. године 

преименован у Српску краљевску државну трговачку академију, која је са рангом вишим од обичне средње 

школе, веома успешно школовала образовне профиле све до почетка Првог светског рата, 1914. године. И под 

окупацијом, Трговачка академија је наставила да постоји, окупљајући ученике уз помоћ српске и француске 

владе у Ексу (Прованса, Француска). Школа је тамо радила од 1916. до 1919. године да би се по ослобођењу 

поново преселила у Београд. Од 1919. године Школа је преименована у Државну трговачку академију и као 

таква школује високостручне кадрове током целог међуратног периода, а наставља са радом и под окупацијом. 

Посебно поглавље у развоју данашње ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ представља такође, оснивање и рад 

Београдске трговачке омладине 1882. године (БТО). БТО је званично основана 1868. године. Материјално 

издржавање школе обављало се захваљујући бројним дародавцима из редова богатих трговаца Београда. 

Захваљујући једној од њих, Евгенији Кики, рођеној Наумовић, по тестаменту из 1932. године, на углу улице 

Цетињске и Хиландарске, започета је градња Дома БТО, позната палата „КИКИ”, у којој је данас смештена 

Трговачка школа. 

Настављајући традицију Државне трговачке академије, као и Трговачке школе БТО, Трговачка школа 

је основана 1945. године као Нижа трговачка школа, да би од почeтка педесетих година постојала као Школа 

ученика у трговини. Децембра 1957. године школа добија назив Трговачка школа „Јездимир Ловић” (име 

народног хероја, бившег ученика Трговинске школе БТО, погинулог 1943. године). 

Од 1961. године, према одлуци Трговинске коморе града, школа се поделила на два центра: Центар 

прехрамбених струка у трговини и Центар непрехрамбених струка у трговини. Септембра 1963. године ови 

центри су се поново удружили у Трговински школски центар „Јездимир Ловић”. Од школске 1994/1995. године 

Трговинска школа „Јездимир Ловић” мења назив у Трговачка школа. 

mailto:info@trgovackaskola.edu.rs
http://www.trgovackaskola.edu.rs/
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Одлуком Наставничког већа Трговачка школа је 1. 10. 2003. године установила Дан школе и обележила 

га први пут. 
 
 

 
 

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 
 

Годишњи план рада школе донет је у складу са школским календаром, развојним планом и 

Школским програмом. Уколико у току школске године дође до промене неког дела Годишњег плана 

рада, Школа ће донети измену Годишњег плана рада у одговарајућем делу. 

 

Годишњи план рада Школе, сачињен је на основу: 

 

1. Закона о основама система образовања и васпитања; 

2. Закон о средњем образовању и васпитању; 

3. Закон о дуалном образовању 

4. Правилника школе 

5. Протокола у школи 

6. Интерних и општих аката школе 

7. Решења о верификацији образовних профила и различитих програма 

8. Уговора о реализацији практичне наставе; уговора о учењу кроз рад 

9. Извештаја о раду школе за претходну годину 

10. Извештаја о реализацији завршних, матурских и специјалистичких испита 

11. Извештаја о самовредновању 

12. Извештаја о реализацији развојног плана 

13. Општег педагошког и дидактичког упутства за стручне школе. 

 

2.1. Циљеви и исходи образовања и кључни задаци организације рада 

 

У току школске 2021/2022. године планирана је реализација следећих циљева: 

1. Реализација наставног плана и програма 
2. Образовна постигнућа ученика – оспособљавање за занимање 
3. Подршка ученицима за лични раст и развој 
4. Праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата 
5. Процена индивидуалног рада и напредовања сваког ученика 
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У оквиру наведеног постиже се: 

 

 Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за 

рад и занимање стварањем стручних компетенција у складу са захтевима занимања, развојем 

савремене науке, економије, технике и технологије; 

 Стицање квалитетних знања и вештина и формирање језичке, математичке, научне, уметничке, 

културне, техничке, информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом 

друштву; 

 Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 

образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 

 Развој мотивације за учењем, оспособљавање за самостално учење, перманентно образовање и 

укључивање у професионалне процесе; 

 Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне 

сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства, као и подстицање 

индивидуалне одговорности; 

 Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз 

вешто и ефикасно коришћење језичког личног изражавања и информационо-комуникационих 

технологија; 

 Оспособљавање ученика за доношење одлуке о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота; 

 Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 

 Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 
мишљења; 

 Развој и практиковање здравих стилова живота, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

 Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, 
еколошке етике и заштите животиња; 

Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 

хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост 

и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне 

одговорности; 

Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, 

развијање свести о државној и националној припадности, неговање сопствене традиције и 

културе, као и традиције и културе националних мањина, етничких заједница, поштовање и 

очување националне и светске културне баштине; 

 Развој и поштовање расне, културне, језичке, полне, родне и узрасне равноправности, 
толеранције и уважавање различитости. 

 Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика у 

складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима. 

 
Организација рада Школе са циљем остваривања основних задатака образовања и васпитања биће 

усмерена ка остваривању Годишњег плана рада Школе. 
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2.2. Образовни профили и смерови за које је школа верификована 

 
У Трговачкој школи се школују ученици за образовне профиле у трајању од три и четири године, као 

и за профиле специјалистичког образовања у трајању од једне године. Важно је напоменути да је школа 

верификована за образовање ученика по новом наставном плану за образовни профил трговац и да је у току 

прошле школске године отпочела имплементација елемената дуалног образовања за овај профил и развој 

дуалног образовања се наставља и у наредној школској години. Профил комерцијалиста, који је из огледа 

прешао у редовни образовни профил, верификован је претходне школске године. 

У Трговачкој школи образују се следећи профили: 

 на нивоу трогодишњег школовања – за образовни профил: 

- ТРГОВАЦ у дуалном образовању 

 на нивоу четворогодишњег школовања – за образовне профиле: 

 ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР, 

 АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ, 

 КОМЕРЦИЈАЛИСТА 

 на нивоу специјалистичког образовања: 

 ТРГОВАЧКИ МЕНАЏЕР 

 АРАНЖЕР ДЕКОРАТЕР У ТРГОВИНИ 

 

3. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

 
3.1. Материјално – технички и просторни услови рада школе 

 
Школа располаже одличним просторним условима и испуњава прописане нормативе за обављање 

образовно-васпитног рада. Величина простора одговара броју одељења и броју ученика школе. 

Школска зграда има укупну површину од 4775 m². На укупну површину зграде додат је простор 

површине од 239 м² у који се улази из Цетињске улице. Настава се реализује у 21 учионици, 6 

специјализованих учионица, 10 кабинета и једној библиотеци. 

Кабинети (продавнице) дају могућност да ученици буду оспособљени да обављају велики број 

послова у робном промету: пријем робе од добављача, пренос робе из централног складишта у 

продавницу, пренос робе из приручног складишта у продајни простор самоуслуге, самоуслужна 

продаја (све фазе). 

Оспособљен је непрекидан приступ интернету што отвара могућности обуке и презентације на 

интернету и стицање знања из области електронске трговине. 

У школи функционишу кабинети – три бироа за смер комерцијалиста са одговарајућим бројем 

рачунара, скенером, фото-копир апаратом, штампачем, интерактивном таблом и који се користе за 

наставу стручних предмета за образовни профил комерцијалиста. 

 

Кабинети и специјализоване учионице за смер аранжер у трговини опремљени су 

штафелајима, дигиталним фото-апаратима, манекен-луткама, постаментима, комбинованом таблом, 

компјутером, графоскопом, излазима са осветљењем и на тај начин обезбеђана је реализација 

наставних садржаја из стручних предмета. 

За образовне профиле трговац и трговински техничар за наставу трговинског пословања, 

односно технике продаје и услуге купцима, постоје комплети наставних филмова којима су 

представљене све фазе припрема и непосредне продаје робе потрошачима, четири фискалне касе, 

ДАТА терминал и електронска вага, два кабинета са умреженим рачунарима, интерактивном таблом 

и пројектором. 
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Кабинети рачунарства и информатике употпуњени су додатним рачунарима. Све учионице су 

опремљене одговарајућим намештајем. 

У складу са реорганизацијом приступа у вођењу педагошке евиденције – Ес-дневник 

обезбеђен је довољан број рачунара и техничке подршке за реализацију овог пројекта. Праћење 

успешности овог начина рада обавезује на континуирано осавремењавање и опремање новом ИКТ 

опремом. 

У циљу осавремењавања наставног процеса, управа и колектив имају потребу за набавком нових 

наставних средстава (LCD телевизори, пројектори, рачунари). 

Школа у приземљу има добро опремљену библиотеку са великом читаоницом, која има 13488 

књига. Учионице одговарају наставним стандардима, распоређене су на пет спратова. 

3.2 Ресурси локалне средине 

 
У великом броју објеката (трговинских центара, хипермаркета, супермаркета, продавница итд.) 

редовни и ванредни ученици стичу практична знања о трговини у реалним условима, како је и 

предвиђено наставним плановима. 

Највећи број објеката у којима се обавља практична настава налази се у градским општинама: 

Стари град, Савски венац, Врачар, Нови Београд, Земун, Палилула, Звездара, Вождовац, Чукарица. 

У великим трговинским предузећима, у којима постоји традиција образовања трговинских 

кадрова, посвећена је непрекидна пажња условима за стицање практичног знања редовних и ванредних 

ученика. 

Трговачка школа је постигла завидну сарадњу са трговинским привредним друштвима, која 

прихватају ученике за извођење практичне наставе, а та сарадња је углавном резултат међусобног 

договора и потписаних уговора. Увођењем елемената дуалног образовања за образовни профил 

трговац, та сарадња је унапређена са компанијама које су ушле у пројекат. 

Ученици реализују часове физичког васпитања у фискултурним салама спортског центра 

„Ташмајдан“. 

За образовни профил комерцијалиста практична настава се обавља у области велетрговине и 

спољне трговине. 

Са циљем да се још успешније реализују наставни садржаји, Школа ће наставити сарадњу са 

Привредном комором Београд, организовањем округлих столова са власницима трговинских 

предузећа и менаџера људских ресурса. Школа је у стању да прикупи информације о захтевима које 

поставља савремена трговина пред своје кадрове, а то је импулс за рад на иновацији наставних 

садржаја. С друге стране, добија се суштинска помоћ и подршка у реализацији наставних циљева и 

задатака у оквиру програма практичне наставе за све образовне профиле. 

Школа сарађује са разним институцијама културе (музеји, галерије, позоришта, биоскопи, 

библиотеке, културни центри и спортски објекти) ради остваривања програма ваннаставних 

активности. 

Школа такође сарађује и са основним школама, где промовишемо и презентујемо нашу 

школу, али то редовно чинимо и на сајмовима образовања. У циљу промовисања даљег школовања 

наших ученика активно сарађујемо са разним високим школама и факултетима у Београду. 

3.3. План унапређења материјално-техничких ресурса 

 

Секретаријат за образовање града Београда финансира израду пројектно-техничке 

документације везане са санацију, адаптацију и реконструкцију зграде Трговачке школе. Реализацију 

пројекта подржала је Канцеларија за управљање јавним улагањима која је обезбедила буџет, а о свему 

томе, информисано је Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Компанија 

Машинопројект КОПРИНГ, је задужена да израду целокупне техничке документације. 
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Простор од 239м² који се налази у оквиру зграде Трговачке школе, у који се улази из Цетињске улице, 

потписан је Уговор о давању на коришћење непокретности без накнаде на неодређено време од стране 

Градске управе града Београда. У текућој години потребно је да се уради нови пројекат за тај простор 

и на пролеће се очекује да започну радови. 
 

4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

4.1. Директор Школе, помоћници директора, организатори практичне наставе 
 

 

Презиме и име 
Врста стручне 

спреме 
Послови на којима ради 

Године радног 

стажа 

 

Лиценца 

Лекић Мира Економски факултет Директор 26 да 

Костић Зорица Економски факултет Помоћник директора 28 да 

Кнежевић Марица Економски факултет Помоћник директора 23 да 

Јовановић Тончев 

Мелита 
Економски факултет 

Организатор практичне 

наставе и вежби 
4 да 

Бојовић Алекса 
Универзитет за 

пословне студије 

Организатор практичне 

наставе и вежби 
1 не 

 

4.2 Наставни кадар 
 

 
 

Редни 

број 
Презиме и име Врста стручне спреме Године минулог рада Лиценца 

1. Јочић Бранка Филолошки факултет 30 да 

2. 
Белоица Губенко 

Снежана 
Филолошки факултет 26 да 

3. Ђокић Милица Филолошки факултет 1 не 

4. Станишић Срђана Филолошки факултет 13 да 

5. Живојиновић Јелена Филолошки факултет 7 да 

6. Јанковић Љубица Филолошки факултет 11 да 

7. 
Ранковић Николић 

Јелена 
Филолошки факултет 

1 не 

8. Сушић Ивана Филолошки факултет 9 не 

9. Драговић Драгана Филолошки факултет 34 да 

10. Станковић Иван Филолошки факултет 22 да 

11. Раниловић Милена Филолошки факултет 21 да 

12. Jевремовић Сашка Филолошки факултет 19 да 

13. Шобајић Марија Филолошки факултет 12 да 

14. Лукић Ана Филолошки факултет 7 да 

15. 
Матовић Баловић 

Тамара 
ПМФ 30 да 

16. Новичић Митрић Вера ПМФ 27 да 

17. Ковач Мирјана ПМФ 24 не 

18. Јаблан Драгана 
Факултет за пословну 

информатику 
18 да 

19. Поповић Андрија Технички факултет 22 да 

20. Павловић Јелена Математички факултет 16 да 

21. Пуповац Далиборка Математички факултет 1 не 
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22. Јанков Весна Економски факултет 32 да 

23. Костић Зорица Економски факултет 28 да 

24. Павловић Татјана Економски факултет 21 да 

25. Павићевић Татјана Економски факултет 27 да 

26. Муждека Милена Економски факултет 21 да 

27. Божић Славица Економски факултет 27 да 

28. Витковић Светлана Економски факултет 21 да 

29. Ћурдић Јелена Економски факултет 22 да 

30. Жебељан Гордана Економски факултет 21 да 

31. Глишић Соња Економски факултет 24 да 

32. Марјановић Марија Економски факултет 19 да 

33. Кнежевић Марица Економски факултет 23 да 

34. Цонић Јелена Економски факултет 21 да 

35. Крстић Драгица Економски факултет 20 да 

36. Јовандић Јасминка Економски факултет 19 да 

37. Савић Бранислав Економски факултет 15 да 

38. Ђукић Александра Економски факултет 19 да 

39. Недељковић Силвана Економски факултет 13 да 

40. Чубрило Гордана Економски факултет 12 да 

41. Димитријевић Маријан 
Факултет за туристички и 

хотелијерски Менаџмент 
10 да 

42. Марчетић Ђурђица Економски факултет 8 да 

43. Јовановић Тамара Економски факултет 8 да 

44. Јевремовић Урош Економски факултет 7 да 

45. Поповић Викторија Економски факултет 14 да 

46. 
Глигорић Алексић 

Весна 
Економски факултет 6 да 

 
47. 

 
Раца Огњен 

Факултет за пословне студије и 

право Универзитета "Унион – 

Никола Тесла" 

 
4 

 
не 

48. Бојовић Алекса 
Униврезитет „Унион – Никола 

Тесла – ФАМ“ 
1 не 

49. Поповић Љиљана Економски факултет 11 да 

50. Јевтић Сандра Економски факултет 7 да 

51. Старчевић Марија Економски факултет 12 да 

52. 
Јовановић Тончев 

Мелита 
Економски факултет 4 да 

53. Вукмирица Ивана 
Мегатренд универзитет/Факултет 

за пословне студије 
2 не 

54. Руњић Јелена Економски факултет 18 да 

55. Трифуновић Сузана Економски факултет 1 не 

56. Пецикоза Марина Економски факултет 6 да 

 
57. 

 
Столески Љиљана 

Факултет за примењени 

менаџмент, економију и 

финансије, Београд 

 
5 

 
да 

58. Пилиповић Јелена Економски факултет 0 не 

59. Здравковић Радмила Архитектонски факултет 25 да 

60. Јовичић Драгољуб Факултет ликовних уметности 26 да 

61. 
Стојановић 

Алeксандар 
Факултет примењених уметности 22 да 

62. Јовановић Гордана Факултет ликовних уметности 0 не 
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63. Новаковић Душанка Академија лепих уметности 15 да 

64. Мркић Јелена Факултет музичких уметности 11 да 

65. 
Теодоровић 

Милинковић Љиљана 
Филозофски факултет 28 да 

66. Узелац Мира Технолошки факултет 24 да 

67. Поповић Валентина Педагошки факултет 26 да 

68. Митровић Весна Хемијски факултет 16 да 

69. Новичић Јулијана 
Технолошко-металуршки 

факултет 
9 да 

70. Перовић Дијана ПМФ 24 да 

71. Станојевић Дамјан Географски факултет 15 да 

72. Росић Нада Филозофски факултет 30 да 

73. Витаљић Марија Филозофски факултет 9 да 

74. Брајер Весна Филозофски факултет 29 да 

75. Каблар Радмила Правни факултет 16 да 

76. Марјановић Владимир Филозофски факултет 8 не 

77. Малатестинић Марина Филозофски факултет 35 да 

78. Ристић Бисерка ПМФ 33 да 

79. Костић Маријана Факултет за физичку хемију 6 да 

80. Шалипур Стефан Филозофски факултет 3 не 

81. Маринковић Даниела Филозофски факултет 0 не 

82. Џанић Игор 
Факултет физичког васпитања и 

спорта 
7 не 

83. Живковић Небојша ДИФ 28 да 

84. Томашевић Душица ДИФ 21 да 

85. Тешић Александра 
Факултет спорта и физичког 

васпитања 
2 не 

86. Мрваљевић Огњен Факултет физичке културе 18 да 

87. Љубоја Милица Факултет физичке културе 18 да 

88. Јокић Милија Богословски факултет 16 не 

89. Илић-Бенке Звездан 
Православни богословски 

факултет 
15 не 

90. Aломеровић Лејлија Факултет исламских наука 8 не 

 

 

4.3 Стручни сарадници 

 

Презиме и име Врста стручне спреме 
Послови на 

којима ради 

Године минулог 

рада 
Лиценца 

Петровић Светлана Филозофски факултет Педагог 25 да 

Андоновић Оливера Филозофски факултет Психолог 23 да 

Маринковић Даниела Филозофски факултет Библиотекар 0 не 

Ранковић Николић 

Јелена 
Филолошки факултет Библиотекар 

1 не 
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4.4 Ваннаставно особље 
 

 
 

Презиме и име 
Врста стручне 

спреме 
Послови на којима ради 

Године 

минулог рада 
Лиценца 

Шекуларац 

Мирјана 

Висока школа 

“Академија за пословну 

економију“ 

 
Шеф рачуноводства 

 
31 

- 

Пјешчић Софија Правни факултет Секретар школе 1 не 

Јеротијевић Зорица Економска школа 
Референт за финансијско- 

рачуноводствене послове 
22 

- 

 
Симић Дијана 

Правно-биротехничка 

школа 

Референт за правне, 

кадровске и 

административне послове 

 
1 

- 

 
Крстић Александар 

Техничка школа Нови 

Београд 

Техничар одржавања 

информационих система и 

технологија 

 
3 

 

Гератовић 

Братислав 
Машинска школа Домар 34 

- 

Грујић Гордана Трговачка школа Спремачица 22 - 

Тепавчевић 

Милена 
Виша економска школа Спремачица 10 

- 

Николић Биљана Економска школа Спремачица 10 - 

Дурмић Марица Трговачка школа Спремачица 18 - 

Савкић Вера Основна школа Спремачица 14 - 

Мирковић Снежана Основна школа Спремачица 18 - 

Петровић Јагода Основна школа Спремачица 9 - 

Каплан Флутурије Основна школа Спремачица 24 - 

Ђорић Слађана Основна школа Спремачица 7 - 

Стевић Стана Основна школа Спремачица 6 - 

 
Мишић Весна 

Хемијско-технолошко 

прехрамбени образовни 

центар 

 
Спремачица 

 
0 

- 

 

4.5 Планирано усавршавање кадрова 
 

Кадровска структура свих радника у Школи, према стручној спреми и радном искуству је у 

складу са законским одредбама. Сви имају стручну спрему која одговара радном месту на коме се 

налазе, а већина и лиценцу. 

Стручно усавршавање је обавеза сваког запосленог у циљу обезбеђивања квалитета образовно- 

васпитног процеса и унапређивање рада наставника. 

Стално стручно усавршавање се остварује активностима, које се одвијају: 

 у установи, а то организује школа у оквиру својих развојних активности и 

 ван установе, тј. спроводи се по одобреним програмима обука у складу са „Правилником о 

сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника“. 

У току школске 2021/2022. године ће посебна пажња бити посвећена стручном усавршавању 

свих наставника и запослених што је обухваћено развојним планирањем школе. 

Стручно усавршавање наставника ће се одвијати кроз разне семинаре организација које су 

акредитовале семинаре, а циљ усавршавања је што боља припремљеност наставника за реализацију 
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наставних планова и програма, као и примену нових наставних метода и средстава, држање јавних, 

угледних часова, трибина, културних презентација итд. 

Поред обавезног одређивања ментора приправницима и менторског рада, значајну помоћ 

припреми приправника и новопридошлих наставника пружају: педагог, психолог, секретар, директор, 

помоћници директора и наставник стручног предмета. Ова помоћ се реализује кроз свакодневне 

контакте и саветовања пружања подршке у давању педагошког материјала као и директну припрему 

за полагање појединих делова стручног испита. 

 
С обзиром да је пружање додатне подршке ученицима са тешкоћама у учењу и развоју под 

надзором Министарства просвете, посебну пажњу ћемо посветити стручном усавршавању 

наставника у овој области. 
 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реалиазције 

Критеријум 

успеха 

Докази Евалуација 

Израда плана 
стручног 
усавршавања за 
сваког наставника 
и разматрање на 
седницама 
стручних већа 

Наставници и 
стручни 
активи 

Август, и током 
школске године, 
са ажурирањем 
по порцењеним 
потребама и 
могућностима 
школе 

Сваки 
наставник има 
план стручног 
усавршавања 
за текућу 
школску 
годину 

Извештаји 
стручних 
актива, 
запсиници са 
састанака 
стручних 
актива, 
планови 
стучног 
усавршавања 
наставника 

Чек листе - Лични 
план стручног 
усавршавања, 
записници са 
седниица стручних 
актива, План 
стручног 
усавршавања у 
оквиру установе, 
План стручног 
усавршавања ван 
установе 

Креирање планова 
стручног 
усавршавања на 
нивоу школе – 
годишњи план 
стручног 
усавршавања у 
установи 

Педагошки 
колегијум, 
стручни 
акриви, 
наставници 

Август Годишњи план 
стручног 
усавршавања 
на нивоу 
школе 

Извештаји о 
раду 
педагошког 
колегијума, 
стручних 
актива, 
портфолио 
наставника 

Чек листе - Записник 
са састанка 
Педагошког 
колегијума, Годишњи 
план рада школе, 
План стручног 
усавршавања у 
оквиру установе, 
запсиници са 
састанака стучних 
актива 

Креирање планова 
стручног 
усавршавања- 
акредитовани 
семинари и обуке 
(одабир програма 
стручног 
усавршавања из 
области 
компетенција 
К1,К2,К3,К4) 

Педагошки 
колегијум, 
стручни 
активи, 
наставници 

Август Донети 
предлози за 
реализовање 
акредитованих 
семинара и 
обука за 
наставнике, 
стручне 
сараднике 

Извештаји о 
раду 
педагошког 
колегијума, 
стручних 
актива, 
портфолио 
наставника 

Чек листе - Записник 
са састанка 
Педагошког 
колегијума Годишњи 
план школе План 
реализације 
акредитованих 
семинара, План 
стручног 
усавршавања ван 
установе, запсиници 
са састанака стучних 
актива 
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Информисање 
запослених у вези 
са стручним 
усавршавањем и 
напредовањем 

ПП служба 
Тим за 
стручно 
усавршвање, 
управа 

Континуирано 
током школске 
године 

Стручни 
сарадници и 
управа редовно 
информишу и 
обавештавају 
наставнике о 
могућностима 
за 
усавршавање 
кроз 

акредитоване 
обуке 

Извештај о 
раду ПП 
службе, управе 

Чек листе - Извештаја 
о раду ПП службе, 
управе школе, 
Обавештења 
прослеђених 
наставницима о 
најављеним и 
похађаним 
акредитованим 
семинарима и 
обукама 

Праћење 
остаривања 
планова свих 
облика 
усавршавања 

ПП служба, 
стручни 
активи, тим 
за стручно 
усавршавање 

На сваком 
класификционом 
периоду 

Наставници и 
стручни 
сарадници 
остварили 
планирани и 
прописани и 
број бодова 
интерног и 
екстерног 
стручног 
усавршавања 

Извештај тима 
за стручно 
усавршавање, 
потврде о 
интерном и 
екстерном 
усавршавању 

Чек листе - Извештаја 
тима за стручно 
усавршавање, 
потврда о 
усавршавању у 
оквиру установе и ван 
установе. 

Вредновање 
примене наученог 
у раду и 
доприносу 
постигнућима 
ученика 

ПП служба, 
тим за 
стручно 
усавршавање, 
стручни 
активи, 
наставници 

На крају 
школске године 

Ефекти 
примене 
наученог су 
видљиви у 
свакодневном 
раду 
наставника и 
постигнућима 
ученика 

Записници, 
извештаји са 
седница 
стручних 
актива, 
извештај о 
педагошко- 
инструктивном 
раду, извештај 
о раду ПП 
службе, 
извештај о 
успеху ученика 

Чек листе - извештаја 
са седница стручних 
актива, извештаја о 
педагошко- 
инструктивном раду, 
извештаја о раду ПП 
службе, извештаја о 
успеху ученика 

 

Планирано усавршавање кадрова према стручним већима 
 

  Семинар К1 Семинар К2 Семинар К3 Семинар К4 

Ред. 

Бр. 

 

Стручна већа 
компетенција 

за уже 
стручну 

компетенција 

за подучавање 
и учење 

компетенција за 

подршку развоју 
личности детета 

компетенција 

за 
комуникацију 

  област  и ученика и сарадњу 
1. Српски језик и књижевност   1  

2. Страни језик 1    

3. Математика, рачунарство и 
информатика 

   1 

4. Економска група предмета  1   

5. Аранжерска група предмета   1  

6. Природне науке 1 1   

7. Друштвене науке   1  

8. Физичко васпитање 1    
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 
5.1. Структура и распоред обавеза наставника и стручних сарадника у оквиру 40 - 

часовне радне недеље (табеларни приказ) – У ПРИЛОГУ ОВОГ ДОКУМЕНТА 

 

5.2. Подела предмета и одељења на наставнике 

 

Ред.бр. Презиме и име наставника Назив предмета Одељења 
Укупно 

часова 

АКТИВ СРПСКИ ЈЕЗИК 

1. Јочић Бранка Српски језик и књижевност 1/2,6,7 3/2,6,7 18 

2. Белоица Губенко Снежана Српски језик и књижевност 4/2,3,4,5,6,7 18 

3. Оцокољић Аида Српски језик и књижевност 2/1,5 2/9,10,11 3/1 4/1 18 

4. Ранковић Николић Јелена Српски језик и књижевност 3/10 2 

5. 
Станишић Срђана (Ћалић 

Дејана) *** 
Српски језик и књижевност 1/1 1/9 2/2,3,4 3/11 17 

6. Живојиновић Јелена*** Српски језик и књижевност 2/6,7 2/8 3/3,5 3/8,9 18 

7. Јанковић Љубица Српски језик и књижевност 1/3,4,5 1/8,10 3/4 18 

АКТИВ СТРАНИ ЈЕЗИК 

8. Сушић Ивана*** Енглески језик 1/ 1, 2/ 8, 11; 3/ 1 10 

9. Драговић Драганa*** Енглески језик 1/ 2; 2/ 1,3,4,5; 3/11; 4/ 1 18 

10. Станковић Иван Енглески језик 1/ 3,4,5; 1/10; 3/ 4,5,6,7 18 

11. Раниловић Милена Енглески језик 2/ 6; 4/ 2,3,4,5,6,7 18 

12. Шобајић Марија Енглески језик 2/ 2,7,9,10 9 

13. Јевремовић Сашка 
Енглески језик 1/6,7,8,9; 3/2,3,8,9,10 

18 
Стручни страни језик-енглески 3/ 9 

14. Лукић Ана*** 
Немачки језик 1/ 6,7 2/ 6,7 3/ 6,7 4/ 6,7 

17 
Пословни страни језик-немачки 3/ 10 

АКТИВ МАТЕМАТИКА, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

15. Матовић Баловић Тамара Математика 1/2,3,4,5,8; 3/2,3,4,5 18 

16. Новичић Митрић Вера *** Математика 2/4,5,6,7; 3/6,7; 4/6,7 18 

17. Пуповац Далиборка*** Математика 1/6,7; 4/4,5 8 

 
18. 

 

Ковач Мирјана 
Математика 

2/2,3,9,10,11 3/10,11; 
4/2,3; 

18 

   

19. Павловић Јелена*** Математика 
1/1, 2/1, 3/1; 2/8 4/1 
1/9,10, 3/8,9 

18 

20. Јаблан Драгана*** Рачунарство и информатика 1/1 1/6,7,9,10, 20 

21. Поповић Андрија Рачунарство и информатика 1/2,3,4,5,8; 20 

АКТИВ ЕКОНОМСКА ГРУПА 

 
22. 

 

Јанков Весна 

Маркетинг IV / 1 3 
6 Маркетинг IV / 2,3,5 

  Практична настава 1/8, 2/11,2/9 15,4 

23. Костић Зорица Oбука у виртуелном предузећу IV /6 12 

 
24. 

 

Божић Славица 

Економика и организација трг.пред II / 1,3 4 
8 Национална економија IV / 1,3,4,5 

  Практична настава 2/3, 1/8 11,2 

25. Павићевић Татјана 
Организација набавке и продаје II / 6,7 12 

Практична настава 4/4, 2/4 11,2 

26. Глишић Соња 
Oбука у виртуелном предузећу III / 6 10 

Основе економике трговине I / 5 2 
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  Практична настава 2/5, 1/9 11,2 

27. Кнежевић Марица Практична настава 4/4, 3/2 11,2 
  Рачуноводство II / 6,7 10 

28. Ћурдић Јелена Национална економија IV / 2 2 
  Практична настава 3/10, 4/2 11,2 

29. Муждека Милена 
Организација набавке и продаје III / 6,7 12 

Практична настава 2/2, 3/11 11,2 

30. Жебељан Гордана 
Oбука у виртуелном предузећу IV / 7 12 

Практична настава 3/8, 2/2 11,2 

31. Павловић Татјана Практична настава 3/4, 3/3, 3/10, 2/4, 1/10 28 

  Пословна економија 
III /7 2 

32. Цонић Јелена 
 

10 
Oбука у виртуелном предузећу III / 7 

  11,2 
Практична настава 1/9, 3/2 

33. Витковић Светлана 
Рачуноводство III / 2,3,4,5 12 

Практична настава 3/4, 3/9 11,2 

  Пословна економија I / 3 2 

34. Крстић Драгица Трговинско пословање III / 3,4 10 

  11,2 
Практична настава 3/5, 1/10 

  Трговинско пословање II / 2,3 10 

35. Јовандић Јасминка Економика и организација трг.пред II / 5 2 
  Практична настава 2/3, 3/9 11,2 
  Пословна информатика II / 2,4,5 9 

36. Ђукић Александра Основи економије III / 1 3 
  11,2 

Практична настава 3/3, 2/10 

37. Марјановић Марија 
Канцеларијско пословање I / 6,7 12 

11,2 Практична настава 3/5, 3/11 
  Техника продаје и услуге купцима I / 9 6 

38. Савић Бранислав Основе економике трговине I / 4 2 
  Практична настава 2/11, 2/5, 4/2 16,8 
  Пословна економија I / 5 2 

39. Поповић Викторија Трговинско пословање III / 2,5 10 
  Практична настава 4/3, 2/9 11,2 

40. Недељковић Силвана 
Рачуноводство IV / 2,3,4,5 12 

Практична настава 4/5, 2/10 11,2 
  Пословна економија I / 2 2 

41. Руњић Јелена Техника продаје и услуге купцима I / 8,10 12 
  Трговинско пословање III / 6,7 6 

  Основе економике трговине I / 2,3, 4 

Пословна комуникација I / 8,9,10 42. 
Вукмирица Ивана 

12 
4 Предузетништво III /11 

  Принципи економије I / 6,7 6 

Основи економије III / 3,4,5 43. Старчевић Марија 6 

  8 
Предузетништво III / 8,10 

  Економика и организација трг.пред II / 2 2 

44. Чубрило Гордана Трговинско пословање II / 4,5 10 
  Практична настава 4/3, 3/8 11,2 
  Oбука у виртуелном предузећу II / 7 6 

45. Димитријевић Маријан Трговинско пословање IV / 6,7 6 
  Практична настава 4/5, 2/8 11,2 

 
46. 

 
Поповић Љиљана*** 

Маркетинг IV / 4 2 

6 

4 

8 

Маркетинг IV / 6,7 

Финансије IV / 6,7 

Комерцијално познавање робе III / 8,9,10,11 
  Канцеларијско пословање II / 6,7 8 

47. Марчетић Ђурђица Основи пословања у трговини II / 8,10 6 
  Техника продаје и услуге купцима II / 11 6 
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  Oбука у виртуелном предузећу II / 6 6 

48. Јовановић Тамара Принципи економије II / 6,7 4 
  Основи пословања у трговини II / 9,11 6 
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  Менаџмент IV / 6,7 4 

 

49. 

 

Јевремовић Урош 

Рачуноводство у трговини I / 6,7 10 

6 

4 

Статистика III / 6 

Међународна шпедиција III / 6,7 

 

50. 

 

Глигорић Алексић Весна 

Трговинско пословање I / 4 5 

3 

12 

Основи трговине I / 10 

Набавка и физичка дистрибуција III / 10,11 

 

51. 

 

Јевтић Сандра 

Пословна комуникација I / 4,5 12 

4 

5,6 

Предузетништво III / 9 

Практична настава 2/8 

52. Трифуновић Сузана 
Пословна информатика III / 6,7 8 

12 Набавка и физичка дистрибуција III / 8,9 

 

53. 

 

Раца Огњен *** 

Техника продаје и услуге купцима II / 9,10 12 

5 

3 

Трговинско пословање I / 5 

Пословна информатика III / 8,10,11 

54. Тончев Јовановић Мелита Основи економије III / 2 2 

 
55. 

 

Пилиповић Јелена*** 
Трговинско пословање I / 2,3 10 

2 

6 

3 

Основи економике трговине I / 1 

Техника продаје и услуге купцима II / 8 

Маркетинг у трговини II / 8 

56. Бојовић Алекса 
Основи трговине I / 8,9 6 

2 Економика и организација трг.пред II / 4 

 

57. 

 

Пецикоза Марина 

Пословна информатика II / 3 3 

9 

8 

Маркетинг у трговини II / 9,10,11 

Предузетништво IV / 6,7 

 

58. 

 

Столески Љиљана 

Пословна комуникација I / 2,3 12 

2 

6 

Пословна економија I / 4 

Статистика III / 7 

АКТИВ АРАНЖЕРСКЕ ГРУПЕ 

 
59. 

 
Здравковић Радмила 

Нацртна геометрија 2/1  
20 

Перспектива 3/1 

Аранжирање у трговини 3/1 

Пројектовање 4/1 

60. Јовичић Драгољуб 
Цртање и обликовање 1/1; 2/1; 4/1; 

20 
Форма и обликовање 2/1; 3/1; 

61. Стојановић Алeксандар Аранжирање у трговини 1/1; 2/1; 3/1; 4/1; 20 

 

62. 

 

Јовановић Гордана 

Цртање и обликовање 3/1  

8 Фотографија са графичким 
техникама 

3/1 

63. Новаковић Душанка 
Аранжирање у трговини 2/1; 4/1; 

12 
Цртање и обликовање 3/1 

64. Мркић Јелена Музичка уметност 1/1, 1 

65. Теодоровић М. Љиљана*** Ликовна култура 
1/2,3,4,5,6,7 3/11 

12 
2/1,2,3,4,5, 

АКТИВ ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

 

66. 

 

Узелац Мира*** 
 

Познавање робе 
 

3/2,3,4, 4/2,3,4, 2/8 

 

20 

 
67. 

 
Поповић Валентина*** 

Хемија 1/1  
20 

Билогија 1/1, 2/6,7; 

Екологија и заштита животне 
средине 

1/ 2,3,4,5, 
3/8,9,10,11, 

 
68. 

 
Митровић Весна*** 

Хемија 1/8,9,10, 2/2,3,4,5,6,7,  
20 

Познавање робе 3/5 

Комерцијално познавање робе 3/6 

 
69. 

 
Новичић Јулијана*** 

Познавање робе 1/8,9,10; 2/9,10,11; 4/5  
21 Познавање материјала и робе 2/1 

Грађанско васпитање 1/1, 2/9, 2/10 , (3/9-11), 

АКТИВ ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 
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70. Перовић Дијана*** Географија 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 , 1/5 10 

71. Станојевић Дамјан Географија 
1/6, 1/7; 
3/8,3/9, 3/10, 3/11. 

8 

72. Росић Нада*** Историја 1/1,2,3,4,5; 2/1,2,3,4,5 20 

73. Витаљић Марија 
Историја 1/6 ,7, 8, 9, 10, 10 

Грађанско васпитање (3/1-7), 1/8, (1/9-10), 3 

 

 
74. 

 

 
Брајер Весна 

Филозофија 4/1,2,3,4,5  

 
21 

 

Грађанско васпитање 

2/1, (2/2-6), (2/3-4), 2/5, 2/7, 

(2/8-11) 

(4/1-2), 4/3, 4/5,(4/4-7), 4/6, 

 
75. 

 
Каблар Радмила*** 

 

Право 

1/6, 1/7; 
2/6, 2/7; 
4/2, 4/3, 4/4, 4/5. 

 
21 

Устав и правo грађана 4/1, 4/2, 4/5 

 
76. 

 
Марјановић Владимир*** 

Социологија 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5;  
20 

Устав и права грађана 4/3, 4/4 

Социологија са правима грађана 
3/8 3/9 3/10, 3/11; 
4/6, 4/7 

77. Малатестинић Марина Грађанско васпитање 
(1/2-3), 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 

3/2, (3/3-4), (3/5-6), 3/8,3/10 
10 

 

78. 

 

Шалипур Стефан 

Психологија 3/2,3,4,5;  

20 Психологија потрошача 3/8,9,10,11 

Вештина комуникације 3/6, 3/7 

79. Маринковић Даниела Психологија 4/1 2 

 

 
АКТИВ ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

80. Костић Маријана*** Физика 
1/ 2,3,4,5,6,7 2/ 1,2,3,4 1/1 
2/5 

24 

АКТИВ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

81. Џанић Игор Физичко васпитање 4/1,2,3,4,5,6,7 2/1, 3/1, 20 

82. Живковић Небојша Физичко васпитање 3/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 20 

83. Томашевић Душица Физичко васпитање 1/2,3,4,5,6,7, 2/2,3,4,5 20 

84. Тешић Александра Физичко васпитање 1/8,9,10 6 

85. Мрваљевић Огњен Физичко васпитање 2/6,7 4 

86. Љубоја Милица Физичко васпитање 2/8,9,10,11 8 

АКТИВ ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

 

 

 
 

87. 

 

 

 
 

Јокић Милија*** 

 

 

 
Верска настава – 

Православни катихизис 

(1/1-7), (1 /2-4), 1/3, 1/5, 1/6, (1/8- 

9-10), 

(2/1-2), 2/3, (2/4-5), (2/6-7),( 2/8-10), 

(2/9-11), 3/1, (3/3-7), (3/4-5), 3/6, 

(3/8-9), (3/10-11), 

(4/4-6) , 4/1, 

 

 

 

 
20 

88. Илић-Бенке Звездан 
Верска настава - 
Православни катихизис 

4/7; (4/2-3) 
2 

89. 
Аломеровић Лејлија *** 

Исламска вјеронаука 
1/4 ,1/9, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 

3/3,3/5,3/11 

 

3 
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РАСПОРЕД ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 
 

Презиме и име Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Жебељан Гордана  3/8  2/2  

Чубрило Гордана 4/3  3/8   

Јанков Весна  1/8 2/11 2/9  

Маријан 
Димитријевић 

4/5 
 

2/8 
  

Крстић Драгица  3/5   1/10 

Ђукић 
Александра 

 
3/3 

 
2/10 

 

Поповић 
Викторија 

4/3 
 

2/9 
  

Цонић Јелена   1/9  3/2 

Павловић Татјана 3/4 3/3 3/10 2/4 1/10 

Глишић Соња  2/5 1/9   

Марјановић 
Марија 

 
3/5 3/11 

  

Недељковић 
Силвана 

4/5 
 

2/10 
  

Савић Бранислав 2/11 2/5 4/2   

Јовандић 
Јасминка 

2/3 3/9 
   

Павићевић 
Татјана 

  
4/4 2/4 

 

Ћурдић Јелена  3/10 4/2   

Муждека 
Милена 

   
2/2 3/11 

Божић 
Славица 

2/3 1/8 
   

Витковић 
Светлана 

3/4 
   

3/9 

Јевтић 
Сандра 

    
2/8 

Марица 
Кнежевић 

  
4/4 

 
3/2 

 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
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 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Душица 

Томашевић 

 1/6 1/7  1/2 1/3 1/4 1/5 

Небојша 

Живковић 

3/9 3/11 3/6 3/7 3/2 3/4 3/3 3/5 3/8 3/10 

Александра 

Тешић 

1/8 1/9  1/10   

Душица 

Томашевић 

2/4 2/5  2/2 2/3   

Игор 

Џанић 

4/1 3/1 4/2 4/3 4/6 4/7 1/1 2/1 4/4 4/5 

Огњен 

Мрваљевић 

 2/6 2/7    

Милица 

Љубоја 

   2/8 2/11 2/9 2/10 

 

 

 

 

5.2.а) Време пријема родитеља и разредна старешинства за школску 
 

Редни 

 
број 

 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

ОДЕЉЕН 

СКИ 

СТАРЕШ 

ИНА 

 
ДАН 

 
ВРЕМЕ 

 
СМЕНА 

1. 
Аломеровић Хубанић 

Лејлија 

lll среда 14. – 14.15ч  

2. Белоица Губенко Снежана  среда 3. час 2/4 

4. Божић Славица IV/1 среда 5 час 2/4 

5. Бојовић Алекса I/8 петак 4 час 1/3 

6. Брајер Весна  понедељак 5.час 2/4 

7. Витаљић Марија  Среда 4. час 1/3 

8. Витковић Светлана  уторак 6. час 1/3 

9. Глигорић Алексић Весна I/10 Четвртак 4. час 1/3 

10. Глишић Соња  Четвртак 5. час 1/3 

11. Димитријевић Маријан IV/7 Четвртак 4. час 2/4 

12. Драговић Драгана  понедељак 5. час 2/4 
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13. Ђукић Александра  среда 4.час 2/4 

14. Жебељан Гордана  петак 4. час 2/4 

15. Живковић Небојша  понедељак 13:10-13:50  

16. Живојиновић Јелена III/3 Среда 2. час 1/3 

17. Здравковић Радмила III/1 среда 2.час 2/4 

18. Илић-Бенке Звездан  уторак 3. час 2/4 

19. Јаблан Драгана  среда 5. час 2/4 

20. Јанков Весна  петак 19.15-20.00ч 2/4 

21. Јанковић Љубица III/4 уторак 5. час 1/3 

22. Jевремовић Сашка III/9 четвртак 5. час 1/3 

23. Јевремовић Урош III/6 четвртак 4. час 1/3 

24. Јевтић Сандра I/4 четвртак 2. час 1/3 

25. Јовандић Јасминка II/2 петак 3. час 2/4 

26. Јовановић Гордана  петак 4. час 2/4 

27. Јовановић Тамара II/6 четвртак 4. час 2/4 

28. Јовановић Тончев Мелита III/2 понедељак 15:30 до 16:15 1/3 

29. Јовичић Драгољуб  понедељак 4. час 2/4 

30. Јокић Милија  петак 4. час 1/3 

31. Јочић Бранка  петак 5.час 1/3 

32. Каблар Радмила  петак 2. час 2/4 

33. Кнежевић Марица  понедељак 14.00-15.00 1/3 

34. Ковач Мирјана III/11 среда 2 час 1/3 

35. Костић Зорица  понедељак 17:30-18:30 2/4 

36. Костић Маријана II/4 уторак 3. час 2/4 

37. Крстић Драгица  четвртак 4. час 1/3 

38. Лукић Ана II/7 четвртак 3.час 2/4 

39. Љубоја Милица  четвртак 14:30-15:15 2 

40. Малатестинић Марина  четвртак 3. час 1/3 

41. Маринковић Даниела  четвртак 3. час 2/4 

42. Марјановић Владимир IV/3 четвртак 5.час 2/4 

43. Марјановић Марија I/6 четвртак 4.час 1/3 

44. Марчетић Ђурђица II/11 петак 4. час 2/4 

45. Матовић-Баловић Тамара  петак 7.час 1/3 

46. Митровић Весна  петак 3. час 2/4 

47. Мрваљевић Огњен  уторак 13.00-14.00  

48. Мркић Јелена  петак 12.45-13.15 обе смене 

49. Муждека Милена  понедељак 4.час 1/3 

50. Недељковић Силвана  петак 4. час 2/4 

51. Николић Ранковић Јелена III/10 понедељак 6. час 1/3 

52. Новаковић Душанка  среда 7.час 2/4 

53. Новичић Јулијана I/9 понедељак 3.час 1/3 
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54. Новичић Митрић Вера  петак 2. час 2/4 

55. Ђокић Милица II/9 уторак 5. час 2/4 

56. Павићевић Татјана  уторак 4. час 2/4 

57. Павловић Јелена  петак 17h (11h) 2/4 

58. Павловић Татјана  уторак 13-14 ч  

59. 
Пауновић Симонида 

(Вукмирица Ивана) 

 Четвртак 5.час 1/3 

60. Перовић Дијана  понедељак 4. час 1/3 

61. Пецикоза Марина II/3 четвртак 5.час 2/4 

62. Пилиповић Јелена I/2 петак 5. час 1/3 

63. Поповић Андрија  Среда 5.час 1/3 

64. Поповић Валентина IV/5 четвртак 3. час 2/4 

65. Поповић Викторија I/5 четвртак 5.час 1/3 

66. Поповић Љиљана IV/4 Среда 3. час 2/4 

67. Пуповац Далиборка I/7 уторак 3.час 1/3 

68. Раниловић Милена  среда 4. час 2/4 

69. Раца Огњен II/10 петак 4. час 1/3 

70. Росић Нада II/1 петак 3.час 2/4 

71. Руњић Јелена  Понедељак 5. час 1/3 

72. Савић Бранислав  Четвртак 5.час 1/3 

73. Станковић Иван  Уторак 3. час 1/3 

74. Станојевић Дамјан  понедељак 6. час 1/3 

75. Старчевић Марија III/5 понедељак 5. час 1/3 

76. Стојановић Алeксандар  понедељак 5. час 2/4 

77. Столески Љиљана I/3 Четвртак 4. час Обе смене 

78. Сушић Ивана II/8 уторак 5. час 2/ 4 

79. 
Теодоровић Милинковић 

Љиљана 

 Петак 3. час Обе смене 

80. Тешић Александра  понедељак 13.00-14.00 ч  

81. Томашевић Душица  Среда 13.15-13.45 обе смене 

82. Трифуновић Сузана III/8 Уторак 4.час 1/3 

83. 
Ћалић Дејана - Станишић 

Срђана 

I/1 среда 7.час 1/3 

84. Ћурдић Јелена IV2 Петак 5. час 2/ 4 

85. Узелац Мира  Среда 2. Час 1/3 

86. Цонић Јелена III/7 Четвртак 4 час 1/3 

87. Чубрило Гордана II/5 Петак 5 час/17:35 2/ 4 

88. Џанић Игор  уторак 13.00-14.00ч  

89. Шалипур Стефан  Понедељак 6. Час 1/3 

90. Шобајић Марија  уторак 4. час 2/4 
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5.3. Списак одељењских старешина 
 

ПРВА СМЕНА 

Одељење Одељењски старешина Учионица 

I/2 Пилиповић Јелена 15 

I/3 Столески Љиљана 16 

I/4 Јевтић Сандра 14 

I/5 Поповић Викторија 12 

I/6 Марјановић Марија 17 

I/7 Пуповац Далиборка 18 

I/8 Бојовић Алекса 22 

I/9 Новичић Јулијана 23 

I/10 Глигорић Алексић Весна 19 

III/2 Јовановић Тончев Мелита 2 

III/3 Живојиновић Јелена 3 

III/4 Јанковић Љубица 4 

III/5 Старчевић Марија 1 

III/6 Јевремовић Урош 6 

III/7 Цонић Јелена 7 

III/8 Трифуновић Сузана 10 

III/9 Јевремовић Сашка 11 

III/10 Ранковић Николић Јелена 21 

III/11 Ковач Мирјана 5 

ДРУГА СМЕНА 

Одељење Одељењски старешина Учионица 

I/1 Станишић Срђана (Ћалић Дејана) 17 

II/1 Росић Нада 12 

II/2 Јовандић Јасминка 15 

II/3 Пецикоза Марина 16 

II/4 Костић Маријана 19 

II/5 Чубрило Гордана 10 

II/6 Јовановић Тамара 6 

II/7 Лукић Ана 7 

II/8 Сушић Ивана 14 

II/9 Ђокић Милица 29 

II/10 Раца Огњен 22 

II/11 Марчетић Ђурђица 21 

III/1 Здравковић Радмила 18 

IV/1 Божић Славица 23 

IV/2 Ћурдић Јелена 11 

IV/3 Марјановић Владимир 4 

IV/4 Поповић Љиљана 5 

IV/5 Поповић Валентина 1 

IV/6 Костић Зорица 3 

IV/7 Димитријевић Маријан 2 



 

 

5.4. Годишњи фонд часова теоријске наставе и вежби за све предмете 
 

 

 

 
 

 

ПРЕДМЕТИ 
Комерцијалиста Трговински техничар Аранжер у трговини Трговац 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III 

Српски језик и књижевност 111 108 105 96 108 102 102 93 108 102 102 93 105 70 64 

Енглески језик 74 72 70 64 108 102 102 93 108 102 102 93 70 70 32 

Немачки језик 74 72 70 64 - - - - - - - - - - - 

Социологија     - - 68 - - - 68 - - - - 

Филозофија     - - - 62 - - - 62 - - - 

Историја 74    72 68 - - 72 68 - - 70 - - 

Музичка уметност     36 - - - 36 - - - - - - 

Ликовна култура 37    - 34 - - - 34 - - - - - 

Физичко васпитање 74 72 70 64 72 68 68 62 72 68 68 62 70 70 64 

Математика 74 72 70 64 108 102 68 62 108 102 68 62 70 70 32 

Рачунарство и 

информатика 
74 

   
72 - - - 72 - - - 70 - - 

Географија 74    72 - - - 72 - - - - - 32 

Физика 74    72 68 - - 72 68 - - - - - 

Хемија  72   72 68 - - 72 - - - 35 - - 

Биологија  72   72 - - - 72 - - - -   

Екологија и заштита 

животне средине 

    
- - - - - - - - - - 32 

Социологија са правима 

грађана 

   
64 - - - - - - - - - - 32 

Устав и права грађана     - - - 31 - - - 31 - - - 

Принципи економије 111 72   - - - - - - - - - - - 

Право 74 108   - - - 62 - - - - - - - 

Канцеларијско пословање 111 72   - - - - - - - - - - - 

Основи економике трговине     72 - - - 72 - - - - - - 

Трговинско пословање   105 96 144 102 102 - - - - - - - - 

Трговинско пословање у 

блоку 

    
30 - - - - - - - - - - 

Рачуноводство у трговини 111 108   - - - - - - - - - - - 
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Пословна комуникација     - - - - - - - - 70 - - 

Организација набавке и 

продаје 

 
108 105 

 
- - - - - - - - - - - 

Економика и организација 

трговинских предузећа 

    
- 68 - - - 68 - - - - - 

Пословна информатика   70  - 68 - - - - - - - - - 

Статистика   105  - - - - - - - - - - - 

Међународна шпедиција   70  - - - - - - - - - - - 

Финансије    64 - - - - - - - - - - - 

Предузетништво    64 - - - - - - - - - - 64 

Маркетинг     - - - 62 - - - 93 - - - 

Основи економије     - - 68 - - - 102 - - - - 

Рачуноводство     - - 102 93 - - - - - - - 

Познавање робе     - - 102 93 - - - - 70 70 - 

Психологија     - - 68 - - - - 62 - - - 

Психологија потрошача     - - - - - - - - - - 64 

Национална економија - - - - - - - 62 - - - 62 - - - 

Фотографија са графичким 

техникама 
- - - - - - - - - - 102 - - - - 

Цртање и обликовање - - - - - - - - 72 102 102 93 - - - 

Нацртна геометрија - - - - - - - - - 102 - - - - - 

Перспектива - - - - - - - - - - 102 - - - - 

Пројектовање - - - - - - - - - - - 93 - - - 

Форма и обликовање - - - - - - - - - 68 68 - - - - 

Познавање материјала и 

робе 
- - - - - - - - - 68 - - - - - 

Основи трговине   -          105   

Основе пословања у 

трговини 
- - - - - - - - - - - - - 105 

 

Техника продаје и услуге 

купцима 

  
- 

         
140 140 

 

Набавка и физичка 

дистрибуција 
- - - - - - - - - - - - - - 128 

Маркетинг у трговини - - - 96 - - - - - - - - - 105 - 
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Комерцијално познавање 

робе 
- - - - - - - - - - - - - - 64 

Обука у виртуелном 

предузећу 
- 108 175 192 - - - - - - - - - - - 

Обука у виртуелном 

предузећу у блоку 
- 30 60 60 - - - - - - - - - - - 

Практична настава - - - - - 204 204 186 - - - - 210 385 352 

Практична настава у блоку - - - - - 90 90 90 - - - - 60 60 60 

Аранжирање у трговини - - - - - - - - 144 136 170 155 - - - 

Аранжирање у трговини у 

блоку 
- - - - - - - - 30 90 90 90 - - - 

Грађанско васпитање 37 36 35 32 36 34 34 31 36 34 34 31 35 35 32 

Верска настава 37 36 35 32 36 34 34 31 36 34 34 31 35 35 32 

Изборни предмет према 

програму образовног 

профила 

 
- 

 
- 

 
70 

 
64 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
32 



 

 

5.5. Састав актива и тимова 
 

 

Ред. 

Бр. 

Назив Носиоци активности 

1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 ПРЕДСЕДНИК: Лекић Мира 

 Јовановић Tончев Мелита- координатор 

 Кнежевић Марица 

 Петровић Светлана 

 Шалипур Стефан 

2. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА 

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 ПРЕДСЕДНИК: Лекић Мира 

 Андоновић Оливера – координатор 

 Петровић Светлана 

 Шалипур Стефан 

 Поповић Љиљана 

 Ђукић Александра 

 Представник Савета родитеља 

 Представник Ученичког парламента 
 

 

1.Тим за самовредновање квалитета рада школе 
 

Чланови тима 
Тим за самовредновање на нивоу школе: 

1. Петровић Светлана – 

координатор 

Ред.бр. Кључна област Чланови тима 

 
1. 

 

Планирање, програмирање и 

извештавање 

1. Костић Зорица 

2. Здравковић Радмила 
3. Недељковић Силвана 

  4. Марјановић Владимир 

 
2. 

 
Настава и учење 

1. Кнежевић Марица 
2. Јовановић Тончев Мелита 

3. Поповић Љиљана 
4. Јевтић Сандра 

  1. Андоновић Оливера 

 

3. 
Образовна постигнућа 

Ученика 

2. Шалипур Стефан 
3. Муждека Милена 
4. Жебељан Гордана 

  5. Пецикоза Марина 

 

 
4. 

 

 
Подршка ученицима 

1. Андоновић Оливера 
2. Шалипур Стефан 

3. Новичић Јулијана 

4. Павићевић Татјана 

5. Јочић Бранка 
6. Столески Љиљана 

 
5. 

 
Етос 

1. Андоновић Оливера 
2. Ђукић Александра 

3. Витаљић Марија 
4. Јовандић Јасминка 

 
6. 

Организација рада школе, 
управљање људским и 

материјалним ресурсима 

1. Шалипур Стефан 

2. Димитријевић Маријан 

3. Сви руководиоци стручних већа 

2. 
Тим за инклузивно 

1. Андоновић Оливера – координатор 
2. Петровић Светлана 

образовање и додатну 3. Маринковић Даниела 
4. Шалипур Стефан 
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 образовно-васпитну подршку 

ученицима 

5. Белоица Губенко Снежана 
6. Глигорић Алексић Весна 

7. Каблар Радмила 

8. Новичић Јулијана 
9. Јовичић Драгољуб 

 

3. 

 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој школе 

1. Лекић Мира-координатор 

2. Јовановић Тончев Мелита 
3. Андоновић Оливера 

4. Петровић Светлана 

5. Представник Савета родитеља 

6. Представник Ученичког парламента – 
ученик 

 

 
4. 

Тим за васпитни рад и 

сарадњу са породицом 

(појачан васпитни рад са 

ученицима и додатну 

подршку и рад са 

новопридошлим ученицима) 

1. Андоновић Оливера – координатор 

2. Лекић Мира 

3. Петровић Светлана 

4. Костић Зорица 

5. Кнежевић Марица 

6. Јовановић Тончев Мелита 

7. Пјешчић Софија 

8. одељењски старешина 

 

 

 

5. 

 

Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

1. Шалипур Стефан – координатор 

2. Лекић Мира 

3. Петровић Светлана 

4. Андоновић Оливера 

5. Кнежевић Марица 

6. Костић Зорица 

7. одељењски старешина 

8. Представник Савета родитеља 
9. Представник Ученичког парламента 

  1. Јовановић Тончев Мелита – 

  координатор 

  2. Лекић Мира 

  3. Жебељан Гордана 

  4. Глишић Соња 

 
6. 

Тим за реализацију система 

дуалног образовања 

5. Бојовић Алекса 

6. Чубрило Гордана 

7. Крстић Драгица 
  8. Бумбић Ненад (Удружење заштита 

  потрошача) 

  9. Ђукић Јелена (Компанија „Delhaize“) 
  10. представник Ученичког парламента 

  11. представник Савета родитеља 

  1. Костић Зорица– координатор 
  2. Јанковић Љубица 

 
 

7. 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

3. Новаковић Душанка 
4. Недељковић Силвана 

5. Глишић Соња 

6. Станковић Иван 
7. Новичић Митрић Вера 

  8. Поповић Валентина 
  9. Томашевић Душица 
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  10.Росић Нада 

 

 

 

 

 

 
8. 

 

 

 

 

 
Тим за каријерно вођење и 

саветовање 

1. Кнежевић Марица – координатор 

2. Шалипур Стефан 
3. Андоновић Оливера 

4. Петровић Светлана 

5. Ћурдић Јелена 

6. Новичић Јулијана 

7. Старчевић Марија 

8. Јовичић Драгољуб 

9. Ђокић Милица 

10. Тешић Александра 

11. Бумбић Ненад (Удружење заштита 

потрошача) 

12. Ђукић Јелена (Компанија „Delhaize“) 

13. представник Ученичког парламента 
14. представник Савета родитеља 

 

 

 

9. 

 
Тим за стручно 

усавршавање и 

професионални развој 

наставника и стручних 

сарадника 

1. Петровић Светлана – координатор 

2. Митровић Весна 
3. Божић Славица 

4. Џанић Игор 

5. Ранковић Николић Јелена 

6. Стојановић Александар 

7. Ћалић Дејана 

8. Јевремовић Сашка 
9. Матовић Баловић Тамара 

 

 

 

 
10. 

 

 

 
Тим за реализацију 

пројеката 

1. Димитријевић Маријан– 

координатор 

2. Бојовић Алекса 
3. Пуповац Далиборка 

4. Поповић Андрија 

5. Јаблан Драгана 

6. Раниловић Милена 

7. Сушић Ивана 

8. Столески Љиљана 

9. Пецикоза Марина 
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5.6. Задужења комисија 

Назив комисије Носиоци активности 

 
ИСПИТНИ ОДБОР 

Председник: Лекић Мира 
Заменик председника: Костић Зорица 

Секретар: Пјешчић Софија 

Записничар: Ранковић Николић Јелена 

и сви чланови испитних комисија 

 
КОМИСИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 

ИСПИТА 

 Витковић Светлана 

 Каблар Радмила 

 Новичић Јулијана 

 Узелац Мира 
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Комисија за спровођење 

дисциплинских мера и 

поступака 

 Лекић Мира

 Пјешчић Софија

 Андоновић Оливера

 Петровић Светлана

 одељењски старешина

Комисија за ослобађање 

ученика од наставе физичког 

васпитања 

 Живковић Небојша 

 Томашевић Душица 

 Џанић Игор 

Радна група за Финансије 

управљање и контролу 

 Жебељан Гордана 

 Поповић Љиљана 

 Новичић Јулијана 

Комисија за спровођење 

поступка утврђивања 

запослених за чијим је радом 

у потпуности или делимично 

престала потреба 

 
 

 Кнежевић Марица 

 Глишић Соња 

 Јанковић Љубица 

Комисија за ревизију 

библиотечког материјала 

 Ранковић Николић Јелена 

 Јанковић Љубица 

 Маринковић Даниела 

 
Особе задужене за е-упис 

 Раца Огњен 

 Крстић Александар 

 Бојовић Алекса 

 

 

 

 

 

5.7. Остала задужења запослених 
 

 

 

 

 

 

Редни 
број 

Врста задужења Активности Носиоци активности  

1. Вођење регистра 

уписаних ученика 

1. Упис ученика на 

почетку школске године 

2. Ажурирање евиденције 

у регистру 
3. Израда извештаја 

 Јовановић Тамара 

2. Контрола евиденције 

у школи: 

- електронски 

дневник 

- матична књига 
- сведочанства 

1. Упис и унос података у 

електронски дневник: 

дневник, именик, 

администрација, 

извештаји, управљање 

 Лекић Мира 

 Одељењске 

старешине 

 Костић Зорица 

 Кнежевић Марица 
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 - уверења 
- дипломе 

- записници о 

положеним 

испитима 

ученицима, предметима, 

разредним одељењем 

2. Провера тачности 

података у: матичној 

књизи, сведочанствима, 

уверењима, дипломама, 

записницима о положеним 

испитима 

3. Координација рада свих 

чланова, делегирање 

задатака, писање 

извештаја 

 Андоновић 

Оливера 

 Петровић Светлана 

 Ранковић Николић 

Јелена 

 Маринковић 

Даниела 

3. Особе задужене за 

штампање 

сведочанстава, 

диплома и уверења 

Припрема докумената и 

штампање 
 Димитријевић 

Маријан 

 Јевремовић Урош 

 Крстић Александар 

4. Праћење плана и 

програма свих видова 

образовно-васпитног 

рада и активности на 

платформи МТ 

1. Провера усаглашености 

образаца за глобалне и 

оперативне планове 

2. Континуирано праћење 

вођења и реализације 

планова и програма са 

неопходним корекцијама 

3. Праћење активности на 

платформи МТ 

4. Координација рада свих 

чланова, делегирање 

задатака, писање 

извештаја 

 Петровић Светлана 

 Руњић Јелена 

 Бојовић Алекса 

5. Припрема ученика за 

такмичење 

1. Анкетирање и избор 

ученика за такмичење на 

почетку школске године 

2. Континуирана припрема 

ученика по плану и 

програму (од почетка 

школске године) 

3. Организација школског 

такмичења 

4. Координација рада свих 

чланова, делегирање 

задатака, писање 

извештаја 

 Јовичић Драгољуб 
 Димитријевић 

Маријан 

 Жебељан Гордана 

 Јокић Милија 

 Ћурдић Јелена 

 Јовановић Гордана 

 Станишић Срђана 
(Ћалић Дејана) 

 Наставник 

енглеског језика 

6. Презентација школе 1. Израда презентација и 

пратећег промотивног 

материјала 

2. Осмишљавање и 

реализација промотивних 

активности 

 Јевремовић Урош – 

координатор 

 Димитријевић 

Маријан 

 Јовановић Тончев 

Мелита 

 Станковић Иван 
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  3. Координација рада свих 

чланова, делегирање 

задатака, писање 

извештаја 

 Пецикоза Марина 

 Раца Огњен 

 Јевтић Сандра 

 Ученици 

7. Ажурирање сајта 

школе 

1. Прикупљање садржаја 

за сајт 

2. Постављање садржаја 

на сајт 

3. Ажурирање сајта 

4. Сарадња са 

координаторима секција 

5. Координација рада свих 

чланова, делегирање 

задатака, писање 

извештаја 

 Димитријевић 

Маријан – 
координатор 

 Лекић Мира 

 Јевремовић Урош 

 Цонић Јелена 

8. Праћење културних и 

јавних активности 

школе 

1. Осмишљавање 

културних и јавних 

активности 

2. Организација културних 

и јавних активности 

3. Координација рада свих 

чланова, делегирање 

задатака, писање 

извештаја 

 Живојиновић 

Јелена – 
координатор 

 Станишић Срђана 

(Ћалић Дејана) 

 Јочић Бранка 

 Ђокић Милица 

 Јокић Милија 

 Јовичић Драгољуб 

9. Сарадња са локалном 

управом, другим 

школама и 

социјалним 

партнерима 

1. Иницирање сарадње 
2. Осмишљавање 

активности 

3. Организација 

догађаја/активности 

4. Координација рада свих 

чланова, делегирање 

задатака, писање 

извештаја 

 Маријановић 

Владимир – 
координатор 

 Јовановић Тончев 

Мелита 

 Кнежевић Марица 

10. Организација 

екскурзија, излета, 

посета и сл. 

1. Прикупљање понуда 
2. Информисање ученика 

и родитеља 

3. Организација посета 

4. Координација рада свих 

чланова, делегирање 

задатака, писање 

извештаја 

 Цонић Јелена – 
координатор 

 Павловић Татјана 

 Крстић Драгица 

 Новичић Митрић 
Вера 

 Представник 

Савета родитеља 

 Представник 
Ученичког 
парламента 

11. Вођење летописа 1. Континуирана 

евиденција догађаја 

2. Сарадња са 

координаторима 

3. Ажурирање евиденције 

 Ранковић Николић 

Јелена - 

координатор 

 Маринковић 

Даниела 
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  4. Писање извештаја  

12. Вођење Ученичког 

парламента 

1. Избор 
представника/ученика 

2. Организација и 

координација ученичких 

активности 

3. Организација 

представљања активности 

свих Тимова и задужења 

наставника, делокруга 

рада управљачких органа 

школе 

4. Координација рада свих 

чланова, делегирање 

задатака, писање 

извештаја 

 Јевремовић Урош - 
координатор 

 Лукић Ана 

 Јовановић Тамара 

 Трифуновић Сузана 

 Пецикоза Марина 

 Раца Огњен 

13. Ваннаставне 

активности ученика 

1. Анкетирање ученика 
2. Планирање активности 

3. Реализација активности 

4. Координација рада свих 

чланова, делегирање 

задатака, писање 

извештаја 

 Костић Маријана– 

координатор 

 Пецикоза Марина 

 Марјановић Марија 

 Руководиоци 
секција 

14. Медијација 1. Анетирање и избор 

ученика 

2. Организација обуке за 

ученике 

3. Реализација радионица 

4. Координација рада свих 

чланова, делегирање 

задатака, писање 

извештаја 

 Шалипур Стефан 

 Андоновић 

Оливера 

 Петровић Светлана 

 Маринковић 
Даниела 

15. Сарадња са Црвеним 

крстом и хуманитарни 

рад 

1. Иницирање сарадње 
2. Осмишљавање и 

реализација активности 

3. Координација рада свих 

чланова, делегирање 

задатака, писање 

извештаја 

 

 Томашевић 

Душица 

 Тешић Александра 

 Костић Зорица 

 Цонић Јелена 

 Лукић Ана 

16. Реализација програма 

безбедности и 

здравља на раду 

1. Организација обуке 
2. Праћење поштовања 

мера безбедности и 

здравља на раду 

3. Координација рада свих 

чланова, делегирање 

задатака, писање 

извештаја 

 Савић Бранислав – 
координатор 

 Гератовић 

Братислав 

 Џанић Игор 
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6. КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДА 

 
6.1. Школски календар 

На основу Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/22. 

годину организован је рад у Школи. Обавезни облици образовно-васпитног рада остварују се на 

годишњем нивоу: 

– У I и II разреду образовног профила трговац и I, II и III разреду образовних профила 

трговински техничар, аранжер у трговини и комерцијалиста у 37 петодневних наставних 

седмица, односно 185 наставних дана; 

– У III разреду образовног профила трговац и IV разреду образовног профила трговински 

техничар, аранжер у трговини и комецијалиста у 34 петодневних наставних седмица, односно 

170 наставних дана; 

 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да стручне 

школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и 

наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју од 5% од утврђеног броја 

петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

 

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

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

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

годишњим планом рада, буду равномерно распоређени. 

 

Сваки дан у сдмици треба да буде заступљен 37, односно 34 пута, изузев у случају када због 

угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у 

сдмици буде заступљен утврђен број пута. 

 

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

полугодиште почиње у среду, 01. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30. децембра 

2021. године. Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године, а завршава се у 

уторак, 21. јуна 2022. године. Друго полугодиште за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда 

четвородишњег образовања се завршава у уторак, 31. маја 2022. године. 

 

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

 

Јесењи распуст је у петак, 12. новембра 2021. године. Зимски распуст почиње у уторак, 4. јануара 

2022. године, а завршава се у петак, 21. јануара 2022. године. Летњи распуст за ученике I, II и III 

разреду четворогодишњег образовања и ученике I и II разреда трогодишњих стручних школа, 

почиње у среду, 22. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. 

 

У суботу, 2. априла 2022. године, настава се изводи према распореду од понедељка. 

 

За ученике IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи 

распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. 

године. 

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим 

празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). 

У школи се празнују и: 

1) 21. октобар 2021. године, као Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату; 
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2) 27. јануар 2022. године, Свети Сава – Дан духовности; 

3) 22. априла 2022. године, као Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату; 

4) 9. мај 2022. године, као Дан победе; 

5) 28. јун 2022. године, Видовдан – спомен на Косовску битку. 

 

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

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

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

 

У школи се обележавају и: 

1) 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника; 

2) 21. фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика; 

3) 10. април 2022. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља 

и првог српског министра просвете. 

 

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

следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског бајрама и 9. 

јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару 

– 25. децембра 2021. године, на први дан Божића; 

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

јануара 2022. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и 

јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – 

од 15. до 18. априла 2022. године; православци од 22. до 25. априла 2022. године). 
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ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА УКУПНО 

 

I 
Полугодиш 

те 

РАДНИ 
17 17 18 17 16 - 85 

НЕРАДНИ 
- - - -1 -1 - -2 

 
17 17 18 16 15 - 83 

 
- - -1 +1 +2 - +2 

УКУПНО 17 17 17 17 17 - 85 

 

 

 
 

  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА УКУПНО 

 

II 
полугодиште 

РАДНИ 19 20 20 20 20 1 100 

НЕРАДНИ -1 - - - - - -1 

 18 20 20 20 20 1 99 

 +2 - - - - -1 +1 

 
УКУПНО 

20 20 20 20 20 - 100 

  37 37 37 37 37 - 185 

 
 

  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА УКУПНО 

    -1 +1 +2   

 +2 - - - - -1  

  

+2 
 

- 
 

-1 
 

+1 
 

+2 
 

-1 
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У првом полугодишту 10.11.2021.– уместо распореда за среду радиће се по распореду за петак. 

 
Трговачка школа, у школској 2021/2022. години, има укупно 39 одељења. 

Школа ће радити у две смене. У првој смени биће 19 одељења, а у другој смени 20 одељења. У првој 

смени биће 9 одељења првог разреда (образовни профили трговински техничар, комерцијалиста и 

трговац у дуалном образовању) и 10 одељења трећег разреда (такође образовни профили трговински 

техничар, комерцијалиста и трговац, од кога једно одељење у дуалном образовању). У другој смени су 

сва четири одељења образовног профила аранжер у трговини – 1/1, 2/1, 3/1 и 4/1, као и сва одељења 

другог разреда (од чега два одељења смера трговац у дуалном програму образовања) и четвртог 

разреда за све образовне профиле. 
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6.2. План организације и реализације наставе 

 
Школска 2021/22. година почиње у среду 01.09.2021. године. На основу дописа министра просвете, науке и 

технолошкој развоја и стручног упутства за организовање и остваривање образовно-васпитног рада у средњој 

школи (допис у прилогу), а узимајући у обзир препоруке и мере за спречавање ширења епидемије, настава ће 

бити организована и реализована по следећим моделима: 

I МОДЕЛ – настава и учење у школи кроз непосредан рад 

II МОДЕЛ – комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину 

III МОДЕЛ – настава и учење на даљину. 

У зависности од епидемиолошке ситуације, настава и учење ће бити организована по једном од наведених 

модела. 

На почетку школске године, настава и учење ће се реализовати према моделу у коме сви ученици присуствују 

истовремено свим облицима образовно-васпитног рада у школи. 

Часови трају 45 минута и сви ученици одељења присуствују настави. Настава се организује тако да свако 

одељење има своју учионицу, а ученици мењају учионицу само када је то неопходно због специфичности 

наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава. 

На првим часовима предметни наставници, као и одељењске старешине (на часовима одељењског старешине и 

часовима одељењске заједнице) информисаће ученике о препорукама за превенцију и спречавање ширења 

COVID-19. Ученици ће добити све неопходне информације за успешан почетак школске године. За родитеље 

ученика првог разреда одржаће се родитељски састанак и спискови ученика првог разреда по одељењима биће 

истакнути 31.08.2021. године у холу школе. 

Распоред звоњења у школи 

Час Прва смена 

Пре подне 

Час Друга смена 

После подне 

1. 08.00 – 08.45 1. 14.00 – 14.45 

2. 08.50 – 09.35 2. 14.50 – 15.35 
 15 минута  15 минута 

3. 09.50 – 10.35 3. 15.50 – 16.35 

4. 10.40 – 11.25 4. 16.40 – 17.25 
 10 минута  10 минута 

5. 11.35 – 12.20 5. 17.35 – 18.20 

6. 12.25 – 13.10 6. 18.25 – 19.10 

7. 13.15 – 14.00 7. 19.15 – 20.00 

 

У школској 2021/2022. години настава ће бити организована у две смене и то: 

 СМЕНА I и III разред –  14.00 – 20.00 часова 

 СМЕНА II и IV разред  –  8.00 – 14.00 часова 

 

Практична настава ће се током септембра реализовати у школским кабинетима. У зависности 

од епидемиолошке ситуације, у наредним месецима практична настава ће се реализовати у 

компанијама. 

Настава физичког васпитања реализоваће се у Спортском центру „Ташмајдан“ уз поштовање 

мера за превенцију и спречавање епидемије. Уколико се настава буде реализовала по другом и трећем 

моделу, настава физичког васпитања ће се реализовати на отвореном или у учионицама односно 

онлајн. 
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6.3. Распоред одељења по сменама и учионицама 
 

Прва смена 

Одељење Учионица 

I/2 15 

I/3 16 

I/4 14 

I/5 12 

I/6 17 

I/7 18 

I/8 22 

I/9 23 

I/10 19 

I/11 29 

III/2 2 

III/3 3 

III/4 4 

III/5 1 

III/6 6 

III/7 7 

III/8 10 

III/9 11 

III/10 21 

III/11 5 

Друга смена 

Одељење Учионица 

I/1 17 

II/1 12 

II/2 15 

II/3 16 

II/4 19 

II/5 10 

II/6 6 

II/7 7 

II/8 14 

II/9 29 

II/10 22 

II/11 21 

III/1 18 

IV/1 23 

IV/2 11 

IV/3 4 

IV/4 5 

IV/5 1 

IV/6 3 

IV/7 2 



 

 

6.4. ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТАВА 

 

Спрат 

 

Време 

 

Смена 

 

Понедељак 

 

Уторак 

 

Среда 

 

Четвртак 

 

Петак 

 
 

Први 

8:00 - 10:35 
и 

14:00 -16:35 

I/III Муждека 

Милена 

Новичић 

Митрић Вера 

Витковић 

Светлана 

Крстић 

Драгица 

Лукић Ана 

II/IV Павићевић 

Татјана 

Узелац 

Мира 

Каблар 

Радмила 

Божић 

Славица 

Недељковић 

Силвана 

10:35 -13:15 
и 

16:35 -19:15 

I/III Шалипур 

Стефан 

Пуповац 

Далиборка 

Станковић 

Иван 

Ранковић 

Јелена 

Марјановић 

Владимир 

II /IV Јовановић 

Тамара 

Раниловић 

Милена 

Брајер 

Весна 

Белоица 

Губенко 

Снежана 

Јанков 

Весна 

 

 

 

 

Трећи 

 

 

 

8:00 - 10:35 
и 

14:00 -16:35 

I/III Станојевић 

Дамјан 

Теодоровић 

Милинковић 

Љиљана 

Столески 

Љиљана 

Јевремовић 

Сашка 

Старчевић 

Марија 

Вукмирица 

Ивана 

Глигорић 

Алексић Весна 

Руњић 

Јелена 

Матовић 

Баловић 

Тамара 

Малатестинић 

Марина 

II/ IV Поповић 

Валентина 

Чубрило 

Гордана 

Ђукић 

Александра 

Драговић 

Драгана 

Ковач 

Мирјана 

Пецикоза 

Марина 

Митровић Весна Павловић 

Јелена 

ПП служба Оцокољић 

Аида 
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Трећи 

 
 

10:35 -13:15 
и 

16:35 -19:15 

I/III Перовић 

Дијана 

Поповић 

Викторија 

Јевремовић 

Урош 

Костић 

Маријана 

ПП служба 

Јочић 

Бранка 

Јанковић 

Љубица 

Јевтић 

Сандра 

Витаљић 

Марија 

Савић 

Бранислав 

II/IV Раца 

Огњен 

Поповић 

Љиљана 

Станишић 

Срђана 

ПП служба Ћурдић 

Јелена 

Росић 

Нада 

Шобајић 

Марија 

ПП служба Сушић 

Ивана 

Јовандић 

Јасминка 

 

 
 

Четвр 

ти 

8:00 - 10:35 
и 

14:00 -16:35 

I/III Глишић 

Соња 

Цонић 

Јелена 

Пилиповић 

Јелена 

Трифуновић 

Сузана 

Бојовић Алекса 

II/IV Марчетић 

Ђурђица 

Јовичић 

Драгољуб 

Костић 

Зорица 

Јовановић 

Гордана 

Стојановић 

Александар 

10:35 -13:15 
и 

16:35 -19:15 

I/III Новичић 
Јулијана 

Јаблан 
Драгана 

Поповић 
Андрија 

Марјановић 
Марија 

Јокић 
Милија 

II/IV Новаковић 

Душанка 

Димитријевић 

Маријан 

Здравковић 

Радмила 

Живојиновић 

Јелена 

Жебељан 

Гордана 

 
 

ДРУГИ СПРАТ дежурство и евидентирање одсутних професора са наставе и праксе: директор школе, помоћници директора, 

координатор практичне наставе 
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6.5. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ (ПРИЛОГ ГПР) 

6.5.1 Распоред писмених радова 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.- ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОМЕРЦИЈАЛИСТА 
 

 
РАЗРЕД 

 
ПРЕДМЕТ 

X XII III IV V 

6 7 8 9 13 14 15 16 24 25 26 27 32 /33 34 35 36 37 

I Српски језик 1    2    3     4     

 Енглески језик      1          2   

 Немачки језик       1          2  

 Математика   1     2  3     4    

 
II 

Српски језик 1    2    3     4     

Енглески језик      1          2   

 Немачки језик       1          2  

 Математика   1     2  3     4    

 
III 

Српски језик 1    2    3     4     

Енглески језик      1          2   

 Немачки језик       1          2  

 Математика   1     2  3     4    

 
IV 

Српски језик 1    2    3     4     

Енглески језик      1          2   
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 Немачки језик       1          2  

Математика   1     2  3     4    

  

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.- ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ 

 
РАЗРEД 

 
ПРЕДМЕТ 

X XII III V  

6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 24 25 26 27 32/ 

33 

34 35 36 37 

I Српски језик 1     2     3     4    

Енглески језик  1     2     3     4   

Математика   1     2     3     4  

 
II 

Српски језик 1     2     3     4    

Енглески језик  1     2     3     4   

Математика   1     2     3     4  

 
III 

Српски језик 1     2     3     4    

Енглески језик  1     2     3     4   

Математика   1     2     3     4  

Перспектива         1          2 

 
IV 

Српски језик 1     2     3    4     

Енглески језик  1     2     3    4    

Математика   1     2     3    4   
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РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. - OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР 

 
РАЗРEД 

 
ПРЕДМЕТ 

X XII III V  

6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 24 25 26 27 32/ 

33 

34 35 36 37 

I Српски језик 1     2     3     4    

 Енглески језик  1     2     3     4   

 Математика   1     2     3     4  

 
II 

Српски језик 1     2     3     4    

Енглески језик  1     2     3     4   

 Математика   1     2     3     4  

 
III 

Српски језик 1     2     3     4    

Енглески језик  1     2     3     4   

 Математика   1     2     3     4  

 Рачуноводство    1     2     3     4 

 
IV 

Српски језик 1     2     3    4     

Енглески језик  1     2     3    4    

 Математика   1     2     3    4   

 Рачуноводство    1     2     3    4  
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РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. - OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТРГОВАЦ 

 
РАЗРЕД 

 
ПРЕДМЕТ 

X XII III IV V 

6 7 8 9 13 14 15 16 24 25 26 27 32/33 34 35 36 37 

I Српски језик 1    2    3     4     

 Енглески језик      1         2    

 Математика  1     2   3      4   

 
II 

Српски језик      1        2     

Енглески језик     1          2    

 Математика   1    2    3     4   

 
III 

Српски језик     1         2     

Енглески језик      1         2    

 Математика       1         2   

 
НАПОМЕНА: 
БРОЈ НЕДЕЉЕ У КОЈОЈ ЈЕ ПЛАНИРАН ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ПРАТИ КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА 

ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОД. И ТО: 

 

Број недеље Датум 

6. 04.10. - 08.10.2021. 

7. 11.10. - 15.10.2021. 

8. 18.10. - 22.10.2021. 

9. 25.10. - 29.10.2021. 

13. 22.11. - 26.11.2021. 
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14. 29.11. - 03.12.2021. 

15. 06.12. – 10.12.2021. 

16. 13.12. – 17.12.2021. 

24. 28.02. – 04.03.2022. 

25. 07.03. – 11.03.2022. 

26. 14.03. – 18.03.2022. 

27. 21.03. - 25.03.2022. 

32/33. 26.04. – 06.05.2022. три нерадна дана 

34. 09.05.-13.05.2022. 

35. 16.05.-20.05.2022. 

36. 23.05.-27.05.2022. 

37. 30.05.-03.06.2022. 



 

 

 



 

 

6.5.2. Распоред практичне наставе у блоку 

 

РАЗРЕД 

 

ПРВА НЕДЕЉА 

 

ДРУГА НЕДЕЉА 

 

ТРЕЋА НЕДЕЉА 

I/1–5 15.06.-21.06.2022.   

I/8–11 24.12.-30.12.2021. 15.06.-21.06.2022.  

II/1–5 04.11.-10.11.2021. 24.12.-30.12.2021. 15.06.-21.06.2022. 

II/8–11 24.12.-30.12.2021. 15.06.-21.06.2022.  

III/1–5 04.11.-10.11.2021. 24.12.-30.12.2021. 15.06.-21.06.2022. 

III/8–11 24.12.-30.12.2021. 04.04.-08.04.2022.  

IV/1–5 04.11.-10.11.2021. 24.12.-30.12.2021. 04.04.-08.04.2022. 

 
6.5.3. Распоред обуке у виртуелном предузећу у блоку 

 

РАЗРЕД 
 

ПРВА НЕДЕЉА 
 

ДРУГА НЕДЕЉА 

II/6,7 15.06.-21.06.2022.  

III/6,7 24.12.-30.12.2021. 15.06.-21.06.2022. 

IV/6,7 04.11.-10.11.2021. 04.04.-08.04.2022. 

 

6.6. ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД 

6.6.1. Испитни рокови и припремни рад за допунске испите за редовне ученике и 

испитни рокови и припремни рад за ванредне ученике 

 
Припремна настава, као облик образовања уз рад, реално је остварива зато што се од укупног фонда 

часова предвиђеног наставним планом и програмом реализује 30% припремне наставе. Практична 

настава се изводи у кабинетима Школе или у трговинским предузећима, а обавезна је за све ванредне 

ученике. 

Настава за ванредне ученике се изводи у 4 семестра током школске године и то: 

 

 
I СЕМЕСТАР: 27. септембар – 15. октобар 

II СЕМЕСТАР: 22. новембар – 17. децембар 

III СЕМЕСТАР: 21. фебруар – 18. март 

IV СЕМЕСТАР: 26. април – 20. мај 

 

 
Припремна настава ће се одржавати два или три пута недељно, по распореду који усваја Наставничко 

веће школе. 

Припремна настава ће се организовати по семестрима, а њен распоред ће зависити од броја уписаних 

ученика на доквалификацији, преквалификацији и разлици предмета. Припремном наставом биће 

покривени сви предмети предвиђени наставним планом. 
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6.6.2. Пријављивање и полагање испита 
 

 

ИСПИТНИ РОК ПРИЈАВА ИСПИТА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 

Октобарски рок 18. 10. – 22. 10. 2021. 04. 10. – 10. 11. 2021. 

Јануарски рок 20. 12. – 24. 12. 2021. 28. 01. – 08. 02. 2022. 

Априлски рок 21. 03. – 25. 03. 2022. 04. 04. – 08. 04. 2022. 

Јунски рок 23. 05. – 27. 05. 2022. 06. 06. – 17. 06. 2022. 

Августовски рок 08. 08. – 12. 08. 2022. 19. 08. – 31. 08. 2022. 

 

6.6.3. Годишњи фонд часова припремне наставе за ванредне ученике 

ПРЕДМЕТИ 
Трговински техничар и трговац 

Специјализација 
I II III IV 

Српски језик и књижевност 31 31 31 31 - 

Енглески језик 31 31 31 31 - 

Социологија - - 21 - - 

Филозофија - - - 21 - 

Устав и права грађана - - - 11 - 

Историја 21 21 - - - 

Музичка уметност 11 - - - - 

Ликовна култура - 11 - - - 

Математика 31 31 21 21 - 

Рачунарство и информатика 21 - - - - 

Географија 21 - 11 - - 

Физика 21 21 - - - 

Хемија 21 21 - - - 

Биологија 21 21 - - - 

Основи економике трговине 21 - - - - 

Трговинско пословање 21 21 21 - - 

Економика и организација трговинских предузећа - 21 - - - 

Пословна информатика - 21 21 - - 

Маркетинг - - - 21 - 

Основи економије - - 21 - - 

Рачуноводство - - 31 31 - 

Познавање робе 21 31 31 31 - 

Психологија - - 21 - - 

Национална економија - - - 21 - 

Право 21 31 - 21 - 

Основи трговине 31 - - - - 

Пословна комуникација 21 - - - - 

Техника продаје и услуге купцима 21 21 - - - 

Основе пословања у трговини - 31 - - - 

Маркетинг у трговини - 31 - 31 - 

Екологија и заштита животне средине - - 11 - - 

Социологија са правима грађана - - 11 21 - 

Предузетништво - - 21 21 - 

Психологија и понашање потрошача - - 21 - - 

Набавка и физичка дистрибуција - - 21 - - 
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Комерцијално познавање робе - - 21 - - 

Изборни предмет према програму образовног 
профила 

- - 11 - - 

Практична настава 12 12 12 12 - 

Аранжирање у трговини 41 41 51 51 - 

Цртање и обликовање 21 31 31 31 - 

Нацртна геометрија - 31 - - - 

Перспектива - - 31 - - 

Пројектовање - - - 31 - 

Фотографија са графичким техникама - - 31 - - 

Форма и обликовање - 21 21 - - 

Познавање материјала и робе - 21 - - - 

Немачки језик 21 21 21 21 - 

Принципи економије 31 21 - - - 

Кнцеларијско пословање 31 21 - - - 

Рачуноводство у трговини 31 31 - - - 

Организација набавке и продаје - 31 31 - - 

Обука у виртуелном предузећу - 31 51 61 - 

Трговинско пословање - - 31 31 - 

Међународна шпедиција - - 21 - - 

Статистика - - 31 - - 

Изборни предмет према програму образовног 
профила 

- - 21 21 - 

Финансије - - - 21 - 

Страни језик - - - - 29 

Менаџмент у трговини - - - - 29 

Финансијски менаџмент - - - - 21 

Информациони системи у трговини - - - - 29 

Пословно комуницирање - - - - 29 

Koмерцијално познавање робе - - - - 29 

Аранжирање - - - - 29 

Декорисање - - - - 29 

Пројектовање - - - - 29 

Писмо - - - - 21 

Историја примењене уметности - - - - 29 

Практична настава - - - - 118 
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6.7. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, ИЗБОРНИХ И 

ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА 

6.7.1. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, ИЗБОРНИХ И 

ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА – Комерцијалиста 

 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно Годишње недељно Годишње недељно годишње недељно годишње Годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 16 2  592 74   13   468    9   315    11   352    1727 74   1801 

 

1. 
Српски језик и књижевност 3 

  
111 

   
3 

  
108 

   
3 

  
105 

   
3 

  
96 

   
420 

   
420 

1.1   језик и књижевност* 3   111    3   108    3   105    3   96    420    420 

2. Српски као нематерњи језик* 2   74    2   72    2   70    2   64    280    280 

3. Страни језик 2   74    2   72    2   70    2   64    280    280 

4. Физичко васпитање 2   74    2   72    2   70    2   64    280    280 

5. Математика 2   74    2   72    2   70    2   64    280    280 

6. Ликовна култура 1   37                         37    37 

7. Рачунарство и информатика  2   74                         74   74 

8. Историја 2   74                         74    74 

9. Физика 2   74                         74    74 

10. Географија 2   74                         74    74 

11. Хемија        2   72                  72    72 

12. Биологија        2   72                  72    72 

13. Социологија са правима грађана                      2   64    64    64 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1   37    1   36    3   105    3   96    274    274 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1   37    1   36    1   35    1   32    140    140 

2. 
Изборни предмети према програму oбразовног 

профила** 
              

2 
  

70 
   

2 
  

64 
   

134 
   

134 

Укупно А1+Б 17 2 
 

629 74 
  

14 
  

504 
   10 

(12**) 

  350 

(420**) 

   12 

(14**) 

  384 

(448**) 

   1867 

(2001**) 
74 

  1941 

(2075**) 

Укупно 19 703 14 504 10 (12**) 350 (420**) 12 (14**) 384 (448**) 1941 (2075**) 
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 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно Годишње Недељно годишње недељно годишње недељно годишње Годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 8 5 0 296 185 0 0 8 10 0 288 360 0 30 7 13 0 245 455 0 60 10 8 0 320 256 0 60 1149 1256 0 150 2555 

1 Други страни језик 2   74    2   72    2   70    2   64    280    280 

2 Принципи економије 3 
  111    

2 
  72                  

183 
   

183 

3 Право 2 
  74    

3 
  108                  

182 
   

182 

4 Канцеларијско пословање  3   111    2   72                  
183 

  
183 

5 Рачуноводство у трговини 1 2 
 37 74   

1 2 
 36 72                 

73 146 
  

219 

6 Организација набавке и продаје         3   108    3   105           213   213 

7 Пословна информатика 
               

2 
  70           

70 
  

70 

8 Обука у виртуелном предузећу 
        

3 
  108  30 

 
5 

  175  
60 

 
6 

  192  
60 

 
475 

 
150 625 

9 Трговинско пословање 
              

3 
  105    

3 
  96    

201 
   

201 

10 Међународна шпедиција               2   70           70    70 

11 Статистика                3   105           
105 

  
105 

12 Маркетинг у трговини 
                     

3 
  96    

96 
   

96 

13 Финансије 
                     

2 
  64    

64 
   

64 

14 Предузетништво                       2   64    
64 

  
64 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ               2   70    2   64    134    134 

1. 
Изборни предмети према програму 
oбразовног профила 

               
2 

  
70 

    
2 

  
64 

    

134 
    

134 

Укупно А2+Б 8 5 0 296 185 0 0 8 10 0 288 360 0 30 
7 

(9**) 
13 

 245 

(315**) 
455 

 
60 

10 
(12**) 

8 
 320 

(384**) 
256 

 
60 

1149 

(1283**) 
1256 

 
150 

2555 

(2689**) 

Укупно 13 481 18 678 
20 

(22**) 
760 

(830**) 

18 
(20**) 

636 

(700**) 

2555 

(2689**) 

А2: Листа изборних предмета према програму образовног профила 
 

 
Рб 

 
Листа изборних предмета 

РАЗРЕД 

I II III IV 

Општеобразовни предмети 

1. Музичка култура* 
  

1 1 

2. Екологија и заштита животне средине* 
  

1 1 

3. Историја (одабране теме)* 
  

2 2 

4. Изабрана поглавља математике 
  

2 2 
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5. Логика са етиком*   2 2 

Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Стручни предмети 

1. Комерцијално познавање робе   2  

2. Вештинe комуникације   2  

3. Пословна економија   2  

4. Пословни енглески језик    2 

5. Менаџмент    2 

6. Електронско пословање    2 

* Ученик предмет бира једном у току школовања у трећем или четвртом разреду 
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Ред. 
број 

 

 
I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

а. Српски језик и књижевност 

 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна настава Разредно часовна настава Разредно часовна настава Разредно часовна настава Разредно часовна настава 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

б.  језик и 

1. књижевност* 

3 

108 

3 

102 

3 

102 

3 93 405 

12 

2. Српски као нематерњи језик* 2* 2* 2* 2* 8* 

3. Страни језик I 3 108 3 102 3 102 3 93 12 405 

4. Социологија 2 68 2 68 

5. Филозофија 2 62 2 62 

6. Историја 2 72 2 68 4 140 

7. Музичка уметност 1 36 1 36 

8. Ликовна култура 1 34 1 34 

9. Физичко васпитање 2 72 2 68 2 68 2 62 8 270 

10. Математика 3 108 3 102 2 68 2 62 10 340 

11. Рачунарство и информатика 2 72 2 72 

12. Географија 2 72 2 72 

13. Физика 2 72 2 68 4 140 

14. Хемија 2 72 4 140 

15. Биологија 2 72 2 72 

16. Устав и права грађана 1 31 1 31 

Укупно А: 22 2 792 72 18 544 12 408 13 403 65 2 2147 72 

Укупно A: 24 864 18 544 12 408 13 403 67 2219 

б
л
о

к
у
 г

о
д

. 
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6.7.2. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, ИЗБОРНИХ И 

ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА – АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ 
 

 

 
 

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ (теорија, 
вежбе, практична настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 
настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

Разредно часовна 
настава 

ав
а 

у
 

б
 

к
у

 

Разредно часовна 
настава 

ав
а 

у
 

б
 

к
у

 

Разредно часовна 
настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 Разредно часовна 

настава 

ав
а 

у
 

б
 

к
у

 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Основи економике трговине 2  72                  2  72   

2. Основи екомоније           3  102        3  102   

3. Национална економија                2  62   2  62   

4. 
Економика и организација 

трговинских предузећа 

     
2 

 
68 

            
2 

 
68 

  

5. Маркетинг                3  93   3  93   

6. Аранжирање у трговини 2 2 72 72 30  4  136 90  5  170 90  5  155 90 2 16 72 533 300 

7. Цртање и обликовање  2  72   3  102   3  102   3  93   11  369  

8. Нацртна геометрија      1 2 34 68            1 2 34 68  

9. Перспектива           1 2 34 68       1 2 34 68  

10. Пројектовање                1 2 31 62  1 2 31 62  

11. 
Фотографија са графичким 

техникама 

          
1 2 34 68 

      
1 2 34 68 

 

12. Форма и обликовање       2  68   2  68        4  136  

13. Психологија                2  62   2  62   

14. Познавање материјала и робе      2  68             2  68   

Укупно Б: 4 4 144 144 30 5 11 170 374 90 5 14 170 476 90 8 10 248 310 90 22 39 732 1304 300 

Укупно Б: 8 288 30 16 544 90 19 646 90 18 558 90 61 2036 300 

Укупно А + Б: 26 4 936 144 30 21 11 714 374 90 17 114 578 476 90 21 10 651 310 90 85 41 2877 1376 300 

Укупно А + Б: 32 1152 30 32 1088 90 31 1054 90 31 961 90 126 4255 300 

Укупно часова: 32 1182 32 1178 31 1144  31 1051 126 4555 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње Недељно годишње недељно годишње Недељно годишње недељно Годишње 

1. Верска настава 1 36 1 34 1 34 1 31 4 135 

2. Грађанско васпитање 1 36 1 34 1 34 1 31 4 135 

 
 

Подела одељења у групе 
 

 

Р
аз

р
ед

  
предмет / модул 

годишњи фонд часова 
број ученика у 

групи - до вежбе 
практична 

настава 

настава у 

блоку 

 

I 

Цртање и обликовање 72   15 

Аранжирање у трговини 72 
 

30 15 

Рачунарство и информатика 72 
   

 

II 

Нацртна геометрија 68   15 

Форма и обликовање 68   15 

Цртање и обликовање 102   15 

Аранжирање у трговини 136  90 15 

 

 

 
III 

Фотографија са граф.техникама 68   15 

Перспектива 68   15 

Форма и обликовање 68   15 

Цртање и обликовање 102   15 

Аранжирање у трговини 170  90 15 

 

IV 

Пројектовање 62   15 

Цртање и обликовање 93   15 

Аранжирање у трговини 155  90 15 
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 Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

часова Часова Часова Часова Часова 

Час одељенског старешине 72 68 68 62 270 

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

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

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 
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6.7.3. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, ИЗБОРНИХ И 

ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА – ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР 
 
 

 

 

Ред. 
број 

 
I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна настава 

. 

Разредно часовна настава 

. 

Разредно часовна настава 

. 

Разредно часовна настава 

 
. 

Разредно часовна настава 

 б
л
о

к
у
 г

о
д

. 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

 
1. 

а. Српски језик и књижевност 

б. језик и књижевност* 
3 

  
108 

  
3 

  
102 

  
3 

  
102 

  
3 

 
93 

   
12 

 
405 

  

2. Српски као нематерњи језик* 2*     2*     2*     2*     8*     

3. Страни језик I 3  108   3  102   3  102   3  93   12  405   

4. Социологија           2  68        2  68   

5. Филозофија                2  62   2  62   

6. Историја 2  72   2  68             4  140   

7. Музичка уметност 1  36                  1  36   

8. Ликовна култура      1  34             1  34   

9. Физичко васпитање 2  72   2  68   2  68   2  62   8  270   

10. Математика 3  108   3  102   2  68   2  62   10  340   

11. Рачунарство и информатика  2  72                  2  72  

12. Географија 2  72                  2  72   

13. Физика 2  72   2  68             4  140   

14. Хемија 2  72   2  68             2  72   

15. Биологија 2  72                  2  72   

16. Устав и права грађана                1  31   1  31   

Укупно А: 22 2 792 72  16  544   12  408   13  403   63 2 2147 72  

Укупно A: 24 864 
16 

544 
12 

408 13 403 65 2219 

 

Напомена: *За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине 
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Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ (теорија, 
вежбе, практична настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна настава 

Н
а

с
т
а

в
а

 у
 

б
л

о
к

у
 г

о
д

. 

Разредно часовна настава 

б
л

о
к

у
 г

о
д

. Разредно часовна настава 

 

б
л

о
к

у
 г

о
д

. Разредно часовна настава 

Н
а

с
т
а

в
а

 у
 

б
л

о
к

у
 г

о
д

. 

Разредно часовна настава 

 

б
л

о
к

у
 г

о
д

. 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Основи економије 
          

2 
 

68 
       

2 
 

68 
  

2. Национална економија 
               

2 
 

62 
  

2 
 

62 
  

3. Основи економике трговине 2 
 

72 
                 

2 
 

72 
  

 
4. 

Економика и организација трговинских 

предузећа 

      
2 

  
68 

             
2 

  
68 

  

5. Маркетинг 
               

2 
 

62 
  

2 
 

62 
  

6. Право 
               

2 
 

62 
  

2 
 

62 
  

7. Рачуноводство           
1 2 34 68 

 
1 2 31 62 

 
2 4 65 130  

8. Пословна информатика      
1 1 34 34            

1 1 34 34  

 
9. 

 
Познавање робе 

           
3 

  
102 

   
3 

  
102 

   
6 

  
195 

  

10. Психологија 
          

2 
 

68 
       

2 
 

68 
  

11. Трговинско пословање 2 2 72 72 30 1 2 34 68 
 

1 2 34 68 
      4 6 140 208 30 

12. Практична настава      
6 

 204 90   
6 

 204 90 6 
 

186 
 90 6 12 186 408 270 

Укупно Б: 4 2 144 72 30 4 9 136 306 90 9 10 306 340 90 16 2 496 62 90 33 33 1082 780 300 

Укупно Б: 6 216 30 13 442 90 19 646 90 18 558 90 56 1862 300 

Укупно А + Б: 26 4 936 144 30 22 9 748 306 90 21 10 714 340 90 29 2 899 62 90 98 25 3297 852 300 

Укупно А + Б: 30 1080 30 31 1054 90 31 1054 90 31 961 90 123 4149 300 

Укупно часова: 30 
1110 

31 1144  31 1144  31 1051 123 4449 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње Недељно Годишње недељно годишње Недељно годишње недељно Годишње 

1. Верска настава 1 36 1 34 1 34 1 31 4 135 

2. Грађанско васпитање 1 36 1 34 1 34 1 31 4 135 

Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета верску наставу или грађанско васпитање, изборни предмет може да мења у току стицања средњег 
образовања и васпитања („Службени гласник - РС, бр. 72/2009“). 
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Подела одељења у групе 
 

 

Р
аз

р
ед

  
предмет / модул 

годишњи фонд часова 
број ученика 

у групи - до Вежбе 
практична 

настава 
настава у 

блоку 

 

I 
Трговинско пословање 72  30 15 

Рачунарство и информатика 72 
   

 

II 

Пословна информатика 34    

Трговинско пословање 68    

Практична настава 204  90  

 
III 

Трговинско пословање 68    

Практична настава 204  90  

IV Практична настава 186  90  
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6.7.3 .а) ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, ИЗБОРНИХ И 

ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА – ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ИНОВИРАНО) 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР 

 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње Недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

 
Т 

 
В 

 
Т 

 
В 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
Т 

 
В 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
Т 

 
В 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
Т 

 
В 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
Б 

 
Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

 
18 

 
2 

 
648 

 
72 

  
11 

  
374 

   
9 

  
306 

   
11 

  
341 

   
1669 

 
72 

  
1741 

 

1. 
Српски језик и 
књижевност 

3 
 

108 
  

3 
 

102 
  

3 
 

102 
  

3 
 

93 
  

405 
  

405 

1.1 
 језик и 

3 
 

108 
  

3 
 

102 
  

3 
 

102 
  

3 
 

93 
  

405 
  

405 
књижевност*

 

2. 
Српски као нематерњи 

језик*
 

2 
 

72 
  

2 
 

68 
  

2 
 

68 
  

2 
 

62 
  

270 
  

270 

3. Страни језик 2  72   2  68   2  68   2  62   270   270 

4. Физичко васпитање 2  72   2  68   2  68   2  62   270   270 

5. Математика 2  72   2  68   2  68   2  62   270   270 

 

6. 
Рачунарство и 
информатика 

 
2 

 
72 

                 
72 

 
72 

7. Историја 2  72                  72   72 

8. Географија 2  72                  72   72 

9. Физика 2  72                  72   72 

 

10. 
Екологија и заштита 
животне средине 

2 
 

72 
                 

72 
  

72 

11. Ликовна култура 1  36                  36   36 

12. Хемија      2  68             68   68 

 

13. 
Социологија са правима 
грађана 

               
2 

 
62 

  
62 

  
62 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1  36   1  34   3  102   3  93   265   265 

 
1. 

Грађанско васпитање / 
Верска настава 

1 
 

36 
  

1 
 

34 
  

1 
 

34 
  

1 
 

31 
  

135 
  

135 
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2. 

Изборни предмет према 

програму образовног 

профила 

           

2 

  

68 

   

2 

  

62 

   

130 

   

130 

Укупно А1+ Б 19 2 684 72 
 

12 
 

408 
  10 

(12**) 

 340 

(408**) 

  12 
(14**) 

 372 

(434**) 

  1804 

(1934**) 
72 

 1876 

(2006**) 

Укупно 21 7 56 12 408 10 (12**) 340 (408**) 12 (14**) 372 (434**) 1876 (2006**) 

Напомена:*
За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине 

** Ученик бира програм са листе изборних општеобразовних или стручних програма 

 

 

 

Б: Листа изборних програма 

 

Рб 
 

Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Општеобразовни предмети 

1. Музичка култура*   2 2 

2. Биологија*   2 2 

3. Историја (одабране теме)*   2 2 

4. Психологија*   2 2 

5. Логика са етиком   2 2 

Напомена:*Ученик изборни програм бира једном у току школовања 

 
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

 

 
I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

IV РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине 72 68 68 62 270 

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

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

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 
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*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

 

 

 
 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

IV РАЗРЕД 

часова 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана до 5 наставних дана 

Језик националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Други страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, наставу из предмета који су утврђени планом наставе и учења других образовних 

профила истог или другог подручја рада, као и у плановима наставе и учења гимназије. 

 

Остваривање школског програма по недељама 
 

 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 36 34 34 31 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 1 3 3 3 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит 
   

3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 

 
Подела одељења у групе 
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Разред 

 

Предмет 
годишњи фонд часова број ученика у групи - 

до вежбе практична настава настава у блоку 

I Рачунарство и информатика 72   15 
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6.7.4. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, ИЗБОРНИХ И 

ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА -ТРГОВАЦ 

 
Напомена: *За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине 

 

 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

Недељно годишње недељно годишње Недељно годишње Годишње 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Б 

 
Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 2  420 70   8   280    9   288    988 70   1058 

1. Српски језик и књижевност 3   105    2   70    2   64    239    239 

1.1.   језик и књижевност* 3   105    2   70    2   64    239    239 

2. Српски као нематерњи језик* 2   70    2   70    2   64    204    204 

3. Страни језик 2   70    2   70    1   32    172    172 

4. Физичко васпитање 2   70    2   70    2   64    204    204 

5. Математика 2   70    2   70    1   32    172    172 

6. Рачунарство и информатика  2   70                  70   70 

7. Историја 2   70                  70    70 

8. Хемија 1   35                  35    35 

9. Екологија и заштита животне средине               1   32    32    32 

10. Географија               1   32    32    32 

11. Социологија са правима грађана               1   32    32    32 

A2: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1   35    1   35    2   64    134    134 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1   35    1   35    1   32    102    102 

2. Изборни предмет према програму образовног профила**               1   32    32    32 

Укупно А1 +A2 15 525 
9 315 10 

(11**) 
320 

(352**) 

1160 

(1192**) 

1160 

(1192**) 

** Ученик бира  предмет са листе изборних општеобразовних или стручних предмета 
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A2: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 
Рб 

 
Листа изборних предмета 

РАЗРЕД 

I II III 

Општеобразовни предмети 

1. Музичка култура   1 

2. Страни језик I   1 

3. Ликовна култура   1 

4. Историја (одабране теме)   1 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021/2022. годину 

69 

 

 

 

I Наставни план – ТРГОВАЦ 

 

 
 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно Годишње недељно годишње недељно годишње Годишње 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Б 

 
Т 

 
В 

П 
Н 

 
Б 

 
Σ 

 

Б1: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
7 4 6 

24 
5 

140 210 60 10 2 11 
35 
0 

7 
0 

38 
5 

60 6 4 11 192 
12 
8 

35 
2 

60 787 
33 
8 

94 
7 

18 
0 

2252 

 

1. 
Основи трговине 3 

  10 
5 

                 
105 

   
105 

 

2. 
Техника продаје и услуге купцима 2 2 

 
70 70 

  
2 2 

 
70 

7 
0 

         
140 

14 
0 

  
280 

3. Пословна комуникација  2   70                  70   70 

4. Познавање робе 2   70    2   70           140    140 

 

5. 
Основи пословања у трговини 

       
3 

  10 
5 

          
105 

   
105 

 

6. 
Маркетинг у трговини 

       
3 

  10 
5 

          
105 

   
105 

7. Комерцијално познавање робе               2   64    64    64 

8. Набавка и физичка дистрибуција               2 2  64 64   64 64   128 

9. Психологија потрошача               2   64    64    64 

10. Предузетништво                2   64    64   64 

 

11. 
 

Практична настава 

  
6 

  
210 60 

  
11 

  38 
5 

60 
  

11 
  35 

2 
60 

  94 
7 

18 
0 

1127 

Б2: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕМА ПРОГРАМУ 

ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА 

              
1 

  
32 

   
32 

   
32 

1. Изборни предмети према програму образовног профила 
              1   32    32     

 

Укупно Б1+Б2 

 

7 

 

4 

 

6 
24 

5 

 

140 

 

210 

 

60 

 

10 

 

2 

 

11 
35 

0 

7 

0 

38 

5 

 

60 

6 

(7** 
) 

 

4 

 

11 
192 

(224* 
*) 

12 

8 

35 

2 

 

60 
787 

(819* 
*) 

33 

8 

94 

7 

18 

0 

2252 

(2284* 
*) 

 

Укупно 
17 655 23 865 

21 
(22**) 

732 

(764**) 

2252 

(2284**) 

Напомена:**Ученик бира са листе изборних општеобразовних или стручних предмета 
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Б2: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

  
Листа изборних предмета 

РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети 

1. Пословна информатика   1 

2. Пословни страни језик   1 

Подела одељења у групе – општеобразовни предмети 
 

р
а

зр
ед

  
предмет / модул 

годишњи фонд часова  
број ученика у 

групи - до вежбе 
практична 

настава 

настава у 

блоку 

I Рачунарство и информатика 70   15 

Подела одељења у групе – општеобразовни предмети 
 

р
а

зр
ед

  
предмет / модул 

годишњи фонд часова  
број ученика у 

групи - до вежбе 
практична 

настава 

настава у 

блоку 

I Рачунарство и информатика 70   15 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021/2022. годину 

71 

 

 

 

Подела одељења у групе – стручни предмети 

 

 
 

 

Р
а

зр
ед

  
предмет / модул 

годишњи фонд 
часова 

број ученика у групи – до 

Вежбе 
практична 

настава 
настава у 

блоку 

 

 

I 

Техника продаје и услуге купцима 70   15 

Пословна комуникација 70   15 

Практична настава  210 60 15 

II 
Техника продаје и услуге купцима 70   15 

Практична настава  385 60 15 

 
 

III 

Набавка и физичка дистрибуција 64   15 

Предузетништво 64   15 

Практична 
настава 

 
352 60 15 
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6.7.4 .а) ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, ИЗБОРНИХ И 

ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА –ТРГОВАЦ 

 
I ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

за образовни профил Трговац 

када се реализује по дуалном моделу* 

 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно Годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В 
УК 

Р 
Т В 

У 

К 
Р 

Б Т В 
У 

К 
Р 

Т В 
УК 

Р 
Б Т В 

УК 

Р 
Т В 

У 

К 
Р 

Б Т В 
УК 

Р 
Б Σ 

Б1: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ 
7 4 6 

24 
5 

14 
0 

21 
0 

6 
0 

9 2 12 
31 
5 

7 
0 

42 
0 

6 
0 

5 4 12 160 
12 
8 

38 
4 

6 
0 

720 
33 
8 

101 
4 

18 
0 

2252 

1. Основе трговине 3 
  10 

5 
                 

105 
   

105 

2. Техника продаје и услуге купцима 2 2 
 

70 70 
  

2 2 
 

70 
7 
0 

         
140 

14 
0 

  
280 

3. Пословна комуникација  2   70                  70   70 

4. Познавање робе 2   70    2   70           140    140 

5. Основе пословања у трговини        2   70           70    70 

6. Маркетинг у трговини 
       

3 
  10 

5 
          

105 
   

105 

7. Комерцијално познавање робе               2   64    64    64 

8. Набавка и физичка дистрибуција               1 2  32 64   32 64   96 

9. Психологија потрошача               2   64    64    64 

10 
. 

Предузетништво 
               

2 
  

64 
   

64 
  

64 

11 
. 

Практична настава 
  

6 
  21 

0 
6 
0 

  
12 

  42 
0 

6 
0 

  
12 

  38 
4 

6 
0 

  101 
4 

18 
0 

1194 

Б2: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ               1   32    32    32 

1. *Изборни програми према 
програму образовног профила 

              
1 

  
32 

   
32 

    

Укупно Б1+Б2 7 4 6 
24 
5 

14 
0 

21 
0 

6 
0 

9 2 12 
31 
5 

7 
0 

42 
0 

6 
0 

5 4 12 160 
12 
8 

38 
4 

6 
0 

720 
33 
8 

101 
4 

18 
0 

2252 
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               (6** 
) 

  (192* 
*) 

   (752** 
) 

   (2284 
**) 

Укупно 17 655 23 865 
21 

(22**) 
732 

(764**) 

2252 

(2284**) 

Напомена: * Дуални модел подразумева реализацију наставе кроз теоријску наставу, учење кроз рад код послодавца, вежбе, практичну наставу и учење кроз рад у блоку 

** Ученик бира предмет са листе изборних општеобразовних или стручних програма 
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Б2: Листа изборних програма према програму образовног профила 

 

  
Листа изборних програма 

РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети 

1. Пословна информатика   1 

2. Пословни страни језик   1 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 
 I РАЗРЕД 

часова 
II РАЗРЕД 

часова 
III РАЗРЕД 

часова 
УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине 70 70 64 204 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 90 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 90 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 90 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 
 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана 
до 5 наставних 

дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 
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*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других 

образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети. 

 

Остваривање плана и програма наставе и учења 
 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 35 35 32 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 2 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит 
  

3 

Укупно радних недеља 39 39 39 

 
Подела одељења у групе 

разре 

д 

 
предмет / модул 

годишњи фонд часова 
број ученика у 

групи - до вежбе 
*практична 

настава 

**учење 

кроз рад 

настава у 

блоку 

 

I 

Техника продаје и услуге купцима 70    15 

Пословна комуникација 70    15 

Практична настава  210 210 60 15 

 
II 

Техника продаје и услуге купцима 70    15 

Практична настава  385 385 60 15 

 

III 

Набавка и физичка дистрибуција 64    15 

Предузетништво 64    15 

Практична настава  352 352 60 15 

Пословна информатика 32    15 

*Када се настава организује по школском моделу 

** Када се настава организује по дуалном моделу 
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6.7.5. Годишњи фонд часова практичне наставе 
 
 

 
 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 
IV РАЗРЕД 

УКУПНО 

недељно Годишње недељно годишње Недељно годишње недељно годишње Годишње 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Т 

 
В 

 
ПН 

 
Б 

 
ПН 

 
Б 

 
Σ 

 

 

1. 

 

ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР 

         
6 

   
204 

  

 

90 

  
6 

   
204 

  

 

90 

 6   186  90  

 

594 

 

 

270 

 

 

864 

 
 

2. 

ТРГОВАЦ    

6 
   

210 
 
 

60 

   

11 
   

385 
 
 

60 

   

11 
   

352 
 
 

60 

        
 

947 

 
 

180 

 
 

1127 

 
 
 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 
IV РАЗРЕД 

УКУПНО 

недељно Годишње недељно годишње Недељно годишње недељно годишње Годишње 

 
Т 

 
В 

 
УКР 

 
Т 

 
В 

 
УКР 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
УКР 

 
Т 

 
В 

 
УКР 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
УКР 

 
Т 

 
В 

 
УКР 

 
Б 

 
Т 

 
В 

 
УКР 

 
Т 

 
В 

 
УКР 

 
Б 

 
УКР 

 
Б 

 
Σ 

 
 

2. 

ТРГОВАЦ ДУАЛ    

6 
   

210 
 
 

60 

   

11 
   

385 
 
 

60 

   

11 
   

352 
 
 

60 

        
 

947 

 
 

180 

 
 

1127 
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6.7.6. Годишњи фонд часова блок наставе 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕДМЕТ Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

1. ТРГОВАЦ Практична настава 60 60 60 / 

2. ТРГОВИНСКИ 

ТЕХНИЧАР 

Трговинско пословање 30 / / / 

Практична настава  90 90 90 

3. АРАНЖЕР Аранжирање у 
трговини 

30 90 90 90 

4. КОМЕРЦИЈАЛИСТА Обука у виртуелном 
предузећу 

/ 30 60 60 
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6.7.7. Годишњи фонд часова предмета код којих се дељења деле на групе 
 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ I II III IV 

Практична настава 2.160 5.912 5.648 2.208 

Трговинско пословање 576 544 544 - 

Трговинско пословање у блоку 240    

Техника продаје и услуге купцима 560 560 - - 

Пословна комуникација – трговац 560 - - - 

Пословна информатика - 272 312 - 

Аранжирање у трговини 204 452 520 490 

Цртање и обликовање 144 204 204 186 

Нацртна геометрија - 136 - - 

Перспектива - - 136  

Пројектовање - - - 124 

Фотографија са графичким техникама - - 136 - 

Рачунарство и информатика 1576 - - - 

Канцеларијско пословање 444 288 - - 

Рачуноводство у трговини 296 288 - - 

Организација набавке и продаје - 432 420 - 

Статистика - - 420 - 

Набавка и физичка дистрибуција - - 512 - 

Обука у виртуелном предузећу - 552 940 1008 

Предузетништво - - 512 256 

Вештине комуникације   140  

Пословна економија   140  

Менаџмент - - - 128 

Верска настава 359 255 200 192 

Грађанско васпитање 250 255 266 128 

Пословна информатика - - 96 - 

Стручни страни језик – изборни - - 64 - 

Пословни страни језик-немачки   32  

 

 

 

6.7.8. Годишњи фонд часова одељењског старешине, часова одељењске заједнице, 

допунске, додатне и припремне наставе 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

часова Часова Часова Часова часова 

Час одељењског 
старешине 

36 34 34 31 135 

Час одељењске заједнице 36 34 34 31 135 

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

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

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

 Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
* Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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Распоред додатне наставе 
Ред. 

бр. 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПЛАНИРАНО 

1. Драговић Драгана 30 

2. Станковић Иван 30 

3. Јокић Милија 30 

4. Каблар Радмила 30 

5. Брајер Весна 30 

6. Јочић Бранка 30 

7. Павићевић Татјана 30 

8. Перовић Дијана 30 

10. Поповић Андрија 30 

11. Белоица Губенко Снежана 30 

12. Павловић Јелена 30 

13. Стојановић Александар 30 

14. Томашевић Душица 30 

15. Џанић Игор 30 

16. Јовановић Гордана 30 

17. Крстић Драгица 30 

18. Ђукић Александра 30 

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
 
 

Ред. 

бр. 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПЛАНИРАНО 

1. Драговић Драгана 30 

2. Жебељан Гордана 30 

3. Витаљић Марија 30 

4. Вукмирица Ивана (Пауновић Симонида) 30 

5. Јаблан Драгана 30 

6. Матовић Баловић Тамара 30 

7. Митровић Весна 30 

8. Муждека Милена 30 
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9. Недељковић Силвана 30 

10. Новичић Митрић Вера 30 

11. Раниловић Милена 30 

12. Павловић Јелена 30 

13. Поповић Андрија 30 

14. Узелац Мира 30 

 

РАСПОРЕД СЕКЦИЈА 
 
 

Ред. 

бр. 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПЛАНИРАНО 

1. Јовичић Драгољуб 30 

2. Новаковић Душанка 30 

3. Станишић Срђана (Ћалић Дејана) 30 

4. Живојиновић Јелена 30 

5. Јанковић Љубица 30 

6. Руњић Јелена 30 

7. Јокић Милија 30 

8. Живковић Небојша 30 

9. Јаблан Драгана 30 

10. Шалипур Стефан 30 

11. Теодоровић Љиљана 30 

12. Томашевић Душица 30 

13. Џанић Игор 30 
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6.7.9. Годишњи фонд часова припремне наставе 

 

Припремна настава реализује се за ученике који ће бити упућени на разредне испите (ученици 

који из оправданих разлога нису похађали наставу). За ученике са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, који су укључени у редован систем образовања и васпитања, остварује се додатна 

подршка у складу са индивидуалним образовним планом. 

Припремна настава се организује и за ученике завршних разреда образовних профила 

комерцијалиста и трговац, у циљу припреме ученика за полагање матурских и завршних испита. Ове 

часове припремне наставе одржавају ментори, који су предавали ученицима предмете од значаја за 

полагање матурских односно завршних испита. 

 

 

6.7.9.1. Фонд часова припремне наставе за разредне и поправне испите 

Припремну наставу школа организује за редовног ученика који се упућује на полагање разредног 

испита и за ванредног ученика. Припремна настава организује се и за ученика који је упућен на 

полагање поправног испита, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета 

на који је упућен на поправни испит. Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање 

матурских и завршних испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета 

из којих се полаже матурски, односно завршни испит. 

 
 

6.7.9.2. Фонд часова припремне наставе за завршне и матурске испите по профилима 
 

 

Образовни профил Предмет Број часова 

Трговац Сви стручни предмети 30 

Трговински техничар Сви стручни и изборни предмети 30 

Аранжер у трговини Сви стручни и изборни предмети 30 

Комерцијалиста Трговинско пословање 

Финансије 

Обука у виртуелном предузећу 

30 
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6.8. Друштвено-користан рад 

Друштвено-користан рад реализује се са циљем да васпитава ученике да добровољним радом 
самостално и у оквиру друштвено-организованих активности у слободном времену допринесе 
стварању и унапређивању услова живота и рада људи у ужој и широј друштвеној заједници. 

Задаци су: 

 развијање навика ученика да стално и рационално обављају различите послове 
ради задовољавања личних потреба, потреба породице и друштвене средине; 

 стицање навика и одговорности за чување и естетски изглед средине у којој 
ученик учи, ради и живи; развој и неговање урбане и комуналне културе; 

 развијање свести о потреби колективног рада и принципима који се примењују у 
акцијама и активностима друштвено-корисног рада; 

 развијање осећања одговорности за преузете обавезе и радне задатке уз 
неговање радне културе ученика и спремности за сарадњу. 

 

Друштвено-корисни рад ће се реализовати кроз: 

 уређење учионица, 

 сакупљање књига за библиотеку, 

 учешће ученика у хуманитарним акцијама, 

 сарадња са општином Стари град, 

 добровољно давање крви, 

 уређење хола, степеништа, сале, излога, 

 Прослава дана Светог Саве, 

 организовање пригодне припредбе за децу радника школе поводом Нове године, 

 израду паноа и припремање изложби, 

 фотографисање ученика на крају школске године. 

 

У оквиру васпитног рада са ученицима који не испоштују правила понашања у школи, примениће се 

активности у складу са одређеном васпитном мером као што је приказано у табели. 
 

ВАСПИТНА МЕРА ВРСТА АКТИВНОСТИ ОКВИРНО ТРАЈАЊЕ и 
ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД 

 

 

ОПОМЕНА 

ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ и 

УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

1. Продужетак обавезе редара 
2. Писање рада/састава и излагање у 

одељењу на тему у вези са повредом 

обавезе 

3. Осмишљавање, израда и уређивање 

паноа на одређену тему 

4. Брига о простору у коме ученици 

бораве (уређивање учионице, 

библиотеке, свечане сале, помоћ у 

размештању клупа, одржавању 

простора и др. 

 

 

 

2x недељно / 2 недеље 

2x недељно / 3 недеље 

 

 

 
УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ 

ВЕЋА 

5. Помоћ дежурном наставнику за 

време одмора 

6. Организовање посебне хуманитарне 

акције 

7. Помоћ домару у радионици (нпр. 

поправка) и упознавање са заштитом на 

раду у установи и друга помоћ домару 

(нпр. уређење простора око школе – 
чишћење    снега,    лишћа,    пикаваца, 

 

 

 

3x недељно / 3 недеље 
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 фарбање ограда, клупа, 

избацивање/одлагање смећа) 

 

 

6.9. Факултативни облици образовно-васпитног рада 

 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

IV РАЗРЕД 

часова 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 дана до 5 дана 

 Дописом МПНТР сугерисано је да се екскурзије и 
настава у природи могу реализовати само ако се 
школа и локације на које се путује налазе у тзв. 
зеленој зони. 

Језик другог народа или националне мањине са елементима 

националне културе 
2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и 
друго) 

30-60 часова годишње 

Друштвене активности - ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из 

предмета који су утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у 

наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети. 

 

6.10. Изборни предмети (број група и ученика) 

Грађанско васпитање 
 

НАСТАВНИК   

 

Малатестинић Марина 
(1/2-3), 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 

3/2, (3/3-4), (3/5-6), 3/8,3/10 
10 

 

Брајер Весна 

 
2/1, (2/2-6), (2/3-4), 2/5, 2/7, (2/8-11) 
(4/1-2), 4/3, 4/5,(4/4-7), 4/6, 

 

11 

 

Витаљић Марија 
 

(3/1-7), 1/8, (1/9-10), 

 

3 

 

Новичић Јулијана 
 

1/1, 2/9, 2/10 , (3/9-11), 

 

4 

УКУПНО:  28 

Верска настава 
 

НАСТАВНИК  

 

Јокић Милија 
Верска настава – Православни катихизис 

(1/1-7), (1 /2-4), 1/3, 1/5, 1/6, (1/8-9-10), (2/1-2), 2/3, (2/4-5), (2/6-7),( 2/8-10), (2/9-11), 3/1, 

(3/3-7), (3/4-5), 3/6, (3/8-9), (3/10-11), (4/4-6) , 4/1 

20 часова 

 

Илић-Бенке 

Звездан 

Верска настава – Православни катихизис 

4/7; (4/2-3) 2 часа 
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Аломеровић 

Лејлија 

Верска настава – Исламска вјеронаука 

1/4 ,1/9, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 3/3,3/5,3/11 
3 часа 

 
 

7. ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

7.1. Бројно стање ученика и одељења 

7.1.1. Број ученика према подручјима рада, образовним профилима 

Подручје 

рада 

Разред 

Смер 
 

1. разред 

 
2.разред 

 
3.разред 

 
4.разред 

 
Укупно 

Трговина Аранжер у 

трговини 
27 22 25 25 99 

Трговински 

техничар 
106 91 92 94 383 

Трговац 60 91 95 0 246 

Економија 
Комерцијалиста 60 51 53 53 217 

Свега 253 255 265 172 945 
 
 

 
 

Број одељења 

Разред 

 

Смер 

 
1. разред 

 
2. разред 

 
3. разред 

 
4. разред 

 
Укупно 

Аранжер у трговини 1 1 1 1 4 

Трговински техничар 4 4 4 4 16 

Комерцијалиста 2 2 2 2 8 

Трговац 3 4 4 0 11 

Свега 10 11 11 7 39 

 
7.1.2. Број ученика према изборним предметима (грађанско васпитање, верска настава) 

 

 

Изборни предмет Грађанско - Верска 2021/2022. година 

Одељење 
Грађанско 
васпитање 

Верска 
православна 

Верска 
исламска 

Свега 
ученика 

Укупно 

1/1 17 10 0 27 IOP2 

1/2 15 9 0 24 IOP2 

1/3 12 15 0 27  

1/4 18 7 0 25  

1/5 15 13 2 30  

1/6 15 15 0 30  

1/7 18 12 0 30  

1/8 13 7 0 20 IOP2 

1/9 12 3 4 19 IOP2 + IOP2 
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1/10 11 10 0 21 IOP2 

1/11    0 

Укупно 146 101 6 253 253 

2/1 16 6 0 22  

2/2 15 11 0 26  

2/3 11 14 0 25  

2/4 7 12 0 19  

2/5 19 2 0 21  

2/6 12 12 0 24  

2/7 18 9 0 27  

2/8 12 9 1 22  

2/9 15 3 6 24 IOP2 

2/10 16 4 2 22  

2/11 8 13 2 23 IOP2 

Укупно 149 95 11 255 255 

3/1 12 13 0 25  

3/2 24 0 0 24  

3/3 13 10 2 25  

¾ 12 10 0 22  

3/5 11 8 2 21  

3/6 8 19 0 27  

3/7 13 13 0 26  

3/8 14 13 0 27  

3/9 13 8 0 21  

3/10 15 10 0 25 IOP2 + IOP1 

3/11 11 9 2 22 IOP2 

Укупно 146 113 6 265 265 

4/1 8 17 0 25  

4/2 13 11 0 24  

4/3 18 6 0 24  

4/4 11 13 0 24  

4/5 22 0 0 22  

4/6 18 10 0 28  

4/7 9 16 0 25  

Укупно 99 73 0 172 172 

Одељење 
Грађанско 
васпитање 

Верска 
православна 

Верска 
исламска 

Свега 
ученика 

Укупно 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

146 101 6 253 
 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

149 95 11 255 
 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

146 113 6 265 
 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

99 73 0 172 
 

УКУПНО 540 382 23 945 945 
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7.1.3. Број ученика према осталим изборним предметима 

 
ТРГОВАЦ 

 

 
Р.бр 

 
Одељење 

 

Пословна 

информатика 

Стручни 

страни 

језик 

ЕНГЛЕСКИ 

 

Музичка 

култура 

 

Ликовна 

култура 

Пословни 

страни 

језик 

НЕМАЧКИ 
1. 3/8 26 / / / / 

2. 3/9 / 21 / / / 

3. 3/10 13 / / / 12 

4. 3/11 11 / / 11 / 

Укупно: / 50 21 / 11 12 

 
КОМЕРЦИЈАЛИСТА 

 

 

Р.бр. 

 

Одељење 

Вештине 

комуникације 
Пословна 

економија 

Комерцијално 

познавање 
робе 

Историја 

(одабране 
теме) 

1. 3/6 14 / 13 / 

2. 3/7 15 12 / / 

Укупно: / 29 12 13 / 

 
 

 
Одељење Менаџмент 

Логика са 

етиком 
1. 4/6 28 / 

2. 4/7 25 / 

Укупно: / 53 / 

 

7.1.4 Бројно стање ученика према страним језицима 
 
 

 

Странијезик 
Укупно 

ученика 

 

I разред 

 

II разред 

 

III разред 

 

IV разред 

 1 2 3 4 5 

Енглески 
01 I језик 945 253 255 265 172 

02 II језик      

Немачки 
03 I језик      

04 II језик 217 60 51 53 53 

Остали 
05 I језик      

06 II језик      
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7.1.5. Број ванредних ученика по образовним профилима и степенима стручне спреме 
 
 

Разред 

Смер 

 
1.разред 

 
2.разред 

 
3.разред 

 
4.разред 

 
5. степен 

 
Укупно 

Аранжер у 

трговини 
0 1 0 1 0 2 

Трговински 

техничар 
13 6 8 22 0 49 

Комерцијалиста 0 0 0 0 0 0 

Трговац 4 3 1 0 0 8 

Трговачки менаџер 0 0 0 0 3 3 

Свега 17 10 9 23 3 62 

 
7.2 Лични и породични услови живота и рада ученика 

Постоје различити фактори који утичу на успех ученика. Познавање социо-економског статуса 

ученика од значаја је за њихово напредовање у учењу и понашање у школи. То је од велике важности 

за сазревање, одрастање, социјализацију, васпитавање и образовање ученика, као и за даљи наставак 

школовања и укључивања у радни процес и друштвени живот. Прикупљени подаци су од значаја 

запосленима у школи приликом планирања и организовања образовно-васпитног процеса. 
 

 
 

Оде- 

љење 

Стручна спрема родитеља Брачни статус 

родитеља 

Породични услови ученика 

ОШ Средња 

школа 

Виша 

школа 

Висо- 

ка 

школа 

Роди- 

тељи 

у 

браку 

Разве- 

дени 

Роди- 

тељи 

Живи 

са 

оба 

роди- 

теља 

Живи 

са 

оцем 

Живи 

са 

мајком 

Живи 

са 

стара- 

тељем 

Живи 

са 

дедом 

и 

бабом 

Живи 

у 

дому 

1/1 0 18 1 4 13 8 15 2 7 0 0 0 

1/2 2 17 0 3 15 6 15 0 8 0 0 0 

1/3 0 21 2 1 16 8 11 2 19 0 0 0 

1/4 1 25 4 0 17 9 18 5 6 0 0 0 

1/5 3 18 0 6 21 4 21 0 6 1 0 0 

1/6 0 26 0 0 20 6 18 2 6 0 0 0 

1/7 0 14 0 9 17 6 18 0 8 0 0 0 

1/8 3 14 0 0 13 4 13 1 3 1 0 1 

1/9 8 5 1 1 11 8 14 1 4 0 0 0 

1/10 5 13 1 0 7 12 15 1 6 0 0 0 

2/1 2 16 3 3 18 6 18 2 3 1 0 0 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021/2022. годину 

89 

 

 

 
2/2 4 37 3 8 20 8 19 2 6 0 1 0 

2/3 3 35 4 8 19 3 21 0 5 0 0 0 

2/4 1 46 2 1 20 5 16 4 5 0 0 0 

2/5 4 38 1 3 14 4 14 2 6 0 0 1 

2/6 2 32 7 6 18 5 18 2 3 1 0 0 

2/7 3 40 5 5 14 12 14 2 11 0 0 0 

2/8 1 46 1 0 18 2 18 0 5 1 0 0 

2/9 22 19 3 1 16 5 16 1 6 0 1 0 

2/10 6 38 0 1 19 3 20 1 2 0 0 0 

2/11 14 29 0 1 10 15 9 1 14 0 1 0 

3/1 7 34 2 4 17 3 17 1 4 2 2 1 

3/2 0 48 0 0 18 6 19 1 4 0 0 0 

3/3 3 28 11 6 19 6 19 1 5 0 0 0 

3/4 6 23 6 8 16 6 17 1 4 0 0 0 

3/5 9 24 9 0 14 6 15 0 5 0 1 0 

3/6 1 37 7 5 16 9 17 1 9 0 0 0 

3/7 2 46 4 2 25 2 23 1 3 0 0 0 

3/8 2 52 0 0 18 9 18 2 6 0 1 0 

3/9 6 24 8 1 10 12 10 4 6 1 1 0 

3/10 11 26 2 2 17 5 17 1 5 1 0 1 

3/11 12 30 2 0 21 1 21 0 1 0 0 0 

4/1 1 44 7 0 16 7 16 3 4 0 0 0 

4/2 2 35 2 8 18 4 18 2 5 0 0 0 

4/3 0 38 9 1 15 3 16 1 4 0 0 0 

4/4 1 45 1 1 21 3 21 3 0 0 0 0 

4/5 5 34 3 1 18 3 18 2 3 0 0 0 

4/6 0 42 8 6 26 2 25 2 0 0 0 1 

4/7 2 37 5 8 24 1 23 1 1 0 0 0 
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8. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 
8.1. План рада Школског одбора 

 

Месец 
 

Садржај рада 

 

 

 
IX 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Усвајање Годишњег плана рада Школе 

 Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе 

 Усвајање Извештаја директора Школе 

 Извештај о извршеним радовима у школском објекту за време летњег распуста 

 Именовање Актива за развојно планирање 

 Договор о извођењу екскурзије 
 Текућа питања 

 

 

XI 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Кадровска питања 

 Усвајање висине ученичког динара за први разред 

 Формирање пописне комисије 

 Извештај о инспекцијској контроли 

 Извештај о анализи успеха ученика на првом тромесечју 
 Текућа питања 

 

 

XII 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Инвестициона улагања 

 Доношење финансијског плана 

 Доношење плана јавне набавке мале вредности 

 Доношење плана јавних набавки 

 План уписа за 2022/2023. годину 
 Текућа питања 

 
I 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Извештај о годишњем попису 

 Утврђивање радова које треба извршити за време зимског распуста 

 Текућа питања 

 
II 

 Усвајање завршног рачуна за 2021. годину 
 Извештај директора о раду Школе 
 Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта 

 Текућа питања 

 

 

IV 

 Усвајање записника са претходне седнице 
 Разматрање извештаја о досадашњој сарадњи са трговинским предузећима и 

планови будуће сарадње 

 Извештај о изведеној екскурзији 

 Доношење одлуке о матурској вечери за завршне разреде 
 Извештај о успеху ученика на трећем тромесечју 
 Текућа питања 

 

 
VI 

 Усвајање записника са претходне седнице 
 Утврђивање радова који ће се обавити за време летњег распуста и доношење одлуке о 

коришћењу средстава за инвестиционо одржавање 

 Извештај о успеху ученика завршних разреда 

 Доношење одлуке о висини ученичког динара за ученике другог, трећег и четвртог разреда 
 Текућа питања 

*План може бити допуњен према потреби. 

 

 

8.2. План рада Савета родитеља 

Месец Садржај рада 
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IX 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Конституисање Савета родитеља, избор председника, заменика председника и комисија 

Савета родитеља 

 Договор о даљој сарадњи родитеља и школе 

 Упознавање Савета родитеља са Годишњим планом рада школе 

 Упознавање Савета родитеља са Извештајем о раду Школе 

 Упознавање Савета родитеља са Извештајем о раду директора школе 

 Сарадња са Ђачким парламентом 

 Доношење одлуке о Родитељском динару за родитеље ученика првог разреда 

 Доношење одлуке о физичко-техничком обезбеђењу Школе 

 Договор о извођењу екскурзије за ученике 

 Бирање комисија 

 Бирање родитеља - члана за комисују за избор за извођење екскурзије 

 Текућа питања 

 

 

 

 
 

XI 

 Усвајање записника са претходне седнице 
 Реализација свих видова образовно-васпитног рада школе 

 Успех ученика на крају првог тромесечја 

 Васпитне и васпитно-дисциплинске мере,појачан васпитни рад и примена мера 

друштвено-корисног рада 

 Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине ученика 

 Допунска и додатна настава и секције у школи 

 Извештај о реализацији коришћења родитељског динара 

 Безбедност ученика 

 Анализа учешћа родитеља у тимовима школе 

 Текућа питања 

 

 

 

 

II 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Реализација свих видова образовно-васпитног рада школе 

 Успех ученика на крају првог полугодишта 

 Васпитне и васпитно-дисциплинске мере,појачан васпитни рад и примена мера 

друштвено-корисног рада 

 

 Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине ученика 

 Допунска и додатна настава и секције у школи 

 Договор о извођењу матурске вечери 

 Извештај о раду комисије Савета родитеља 
 Текућа питања 

 

 

 

 

IV 

 Усвајање записника са претходне седнице 
 Реализација свих видова образовно-васпитног рада школе трећег тромесечја 

 Успех ученика на крају трећег тромесечја 

 Васпитне и васпитно-дисциплинске мере,појачан васпитни рад и примена мере 

друштвено-корисног рада 

 Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине ученика 

 Допунска и додатна настава и секције у школи 

 Договор о организовању екскурзије за наредну школску годину 
 Резултати   успешности   сарадње   Савета родитеља  и Школе у решавању школске 

проблематике 
 Текућа питања 

 

 

 
VI 

 Усвајање записника са претходне седнице 
 Анализа успеха на крају школске године 

 Извештај о раду Савета родитеља 

 Доношење одлуке о Родитељском динару за II, III, IV разред 

 Одлука о начину коришћења родитељског динара 

 Извештај са матурске вечери 

 Актуелни проблеми и задаци образовно-васпитног рада школе 
 Анализа учешћа родитеља у тимовима школе 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021/2022. годину 

92 

 

 

 

  
 
 

8.3. План рада директора школе 

 Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања; 

 Стара се о осигурању квалитета и унапређењу васпитно-образовног рада; 

 Стара се о остваривању развојног плана установе; 

 Организује педагошко-инструктивни увид и надзор; 

 Предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 

 Планира стручно усавршавање запослених; 

 Благовремено обавештава запослене и органе управљања о свим питањима од интереса за рад установе; 

 Усмерава и усклађује рад стручних органа; 

 Сарађује са родитељима и другим организацијама; 

 Руководи седницама Наставничког већа и редовно подноси извештај органу управљања. 
 

 

Месец Дефинисање радног задатка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IX 

 Завршавање и коначно уобличавање годишњег Извештаја о раду директора школе 

 Завршавање и коначно уобличавање годишњег Извештаја о раду Школе у претходној 

школској години 

 Коначно уобличавање Годишњег плана рада Школе 

 Овлашћења свих руководећих места у школи, одговорност и вредновање 

 Организовање екскурзије 

 Припремање седница Савета родитеља 

 Припремање седница Наставничког већа 

 Припремање седница Школског одбора 

 Припремање седница Педагошког колегијума 

 Сарадња са стручним већима 

 Планирање радних састанака 

 Учешће у организовању одељењских заједница, родитељских састанака 

 Решавање кадровских питања – заснивање радних односа и попуна слободних радних 
места 

 Постављање ефикасније организације (седнице, консултације, стручне службе и 
комисије ) 

 Учешће у конституисању актива и тимова школе 

 Праћење годишњих и оперативних планова наставника и пружање помоћи новим 
наставницима 

 Вођење школске документације и пружање помоћи новим наставницима 

 Планирање набавке потребних наставних средстава за обављање образовно-васпитног 
рада 

 Педагошко-инструктивни рад – посета часовима теоријске наставе 

 Свакодневно праћење и напредовање активности ученика и евалуација остварених 
исхода 

 Снимање ситуације за идентификовање ученика којима је потребна додатна подршка у 

раду 

 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 

 Сарадња са трговинским привредним друштвима 

 Рад на унапређењу увођења елемената дуалног образовања 

 Сарадња са Школском управом 

 Сарадња са Министарством просвете 

 Сарадња са Скупштином града и Секретаријатом за образовање 

 Сарадња са Економским факултетом 

 Учешће на састанку Актива директора школа са општине Стари град 

 Текућа питања 
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  Праћење законитости рада Школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 

 Планирање стручног усавршавања свих запослених 

 Рад на остваривању плана стручног усавршавања наставника 

 Учешће у раду актива и тимова школе 

 Упознавање личности ученика и тешкоће на које наилазе 

 Праћење рада стручних служби 

 Учествовање у решавању дисциплинских проблема и конфликата у школи 

 Припрема седнице Школског одбора 

 Пружање помоћи одељењским старешинама чија одељења показују слаб успех и 
праћење рада 

 Предлог комисија за испите ванредних ученика у октобарском испитном року 

 Припрема извештаја по деветомесечном обрачуну 

 Педагошко-инструктивни рад – посета часовима допунске и додатне наставе 

 Сарадња са Ученичким парламентом 

 Саветодавни рад са ученицима и родитељима 

 Свакодневно праћење и напредовање активности ученика и евалуација остварених 
исхода 

 Педагошко-инструктивни рад – посета часовима теоријске наставе 

 Праћење ученика којима је потребна додатна подршка у раду 

 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 

 Сарадња са трговинским привредним друштвима 

 Рад на унапређењу реализације елемената дуалног образовања 

 Сарадња са Школском управом 

 Сарадња са Министарством просвете 

 Сарадња са Скупштином Града и Секретаријатом за образовање 

 Сарадња са Економским факултетом 

 Учешће на састанку Актива директора школа са општине Стари град 

 Праћење законитости рада Школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI 

 Планирање радних састанака 

 Измена плана и програма стручних предмета 

 Праћење индивидуалног рада 

 Вредновања стручних служби школе 

 Учешће у раду актива и тимова школе 

 Учествовање у решавању дисциплинских проблема и конфликата у школи 

 Анализа свих облика образовно-васпитног рада 

 Припрема предлога мера за побољшање успеха у наредном периоду 

 Анализа изостајања са часова ученика свих одељења 

 Извештај о васпитно-дисциплинским мерама на првом тромесечју 

 Саветодавни рад са родитељима и ученицима 

 Разрада програма активности на унапређивању образовно-васпитног рада 

 Припреме извештаја за покретање расправе о раду са ванредним ученицима 

 Припрема седнице Савета родитеља 

 Сарадња са стручним већима 

 Састанак Педагошког колегијума 

 Стручно усавршавање и надзор над усавршавањем наставника 

 Унапређивање васпитног рада 

 Праћење рада приправника 

 Припрема седнице Школског одбора 

 Сарадња са Заводом за унапређење васпитања и образовања 

 Сарадња са Привредном комором Београда и Србије 

 Педагошко-инструктивни рад – посета часовима теоријске наставе 

 Праћење постигнућа ученика према задатим циљевима и исходима 
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  Праћење планова и постигнућа ученика са којима се ради додатна образовна подршка 

 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 

 Сарадња са трговинским привредним друштвима 

 Рад на унапређењу увођења елемената дуалног образовања 

 Сарадња са Школском управом 

 Сарадња са Министарством просвете 

 Сарадња са Скупштином Града и Секретаријатом за образовање 

 Сарадња са Економским факултетом 

 Учешће на састанку Актива директора школа са општине Стари град 

 Праћење законитости рада Школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XII 

 Извештај о остваривању плана набавке наставних средстава за све предмете I, II, III и IV 
разреда 

 Припрема извештаја о реализацији плана додатне наставе 

 Рад са комисијама за попис имовине 

 Сарадња и праћење рада свих тимова Наставничког већа 

 Планирање радних састанака 

 Састанак Педагошког колегијума 

 Праћење реализације индивидуалних планова рада 

 Припрема седнице Савета родитеља 

 Припрема седнице Школског одбора 

 План уписа за наредну школску годину 

 Сарадња са Ученичким парламентом 

 Учешће у раду актива и тимова школе 

 Педагошко-инструктивни рад – посета часовима теоријске наставе 

 Учествовање у решавању дисциплинских проблема и конфликата у школи 

 Свакодневно праћење и напредовање активности ученика и евалуација остварених 
исхода 

 Праћење ученика којима је потребна додатна подршка у раду 

 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 

 Сарадња са трговинским привредним друштвима 

 Рад на унапређењу дуалног образовањ елемената дуалног образовања 

 Сарадња са Школском управом 

 Сарадња са Министарством просвете 

 Сарадња са Скупштином Града и Секретаријатом за образовање 

 Сарадња са Економским факултетом 

 Учешће на састанку Актива директора школа са општине Стари град 

 Праћење законитости рада Школе 

 

 

 

 

 
I 

 Израда плана претплате на часописе и листове 

 Припрема извештаја о резултатима успеха ученика на крају првог полугодишта и 

предлог мера за побољшање успеха у другом полугодишту 

 Учешће у анализи и припрема предлога за бољу организацију рада Школе у другом 
полугодишту 

 Учешће у раду актива и тимова школе 

 Праћење ученика којима је потребна додатна подршка у раду 

 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 

 Анализа рада стручних органа у Школи (Педагошки колегијум, Наставничко веће, 
Одељењско веће, Стручна већа и др.) 

 Остваривање сарадње стручних органа Школе са одељењским заједницама ученика у 
остваривању васпитног задатка 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021/2022. годину 

95 

 

 

 
  Учешће у расправи о остваривању практичне наставе у блоку ученика I, II, III и IV 

разреда 

 Остваривање програма сарадње трговинских привредних друштава и мере за 
унапређивање сарадње 

 Праћење рада приправника 

 Припрема извештаја Директора школе 

 Педагошко-инструктивни рад – посета часовима практичне наставе у блоку 

 Израда плана стручног усавршавања у току зимског распуста 

 Идентификација ученика са посебним потребама – инклузија 

 Сарадња са трговинским привредним друштвима 

 Рад на унапређењу реализације елемената дуалног образовања 

 Сарадња са Школском управом 

 Сарадња са Министарством просвете 

 Сарадња са Скупштином Града и Секретаријатом за образовање 

 Сарадња са Економским факултетом 

 Учешће на састанку Актива директора школа са општине Стари град 

 Праћење законитости рада Школе 

 

 

 

 

 

 

 

 
II 

 Сарадња са стручним већима и Педагошки колегијум 

 Праћење израде и припрема извештаја о завршном рачуну за 2021. годину. 

 Коначно уобличавање финансијског плана Школе за текућу годину 

 Припрема за републичко такмичење за образовни профил трговац 

 Праћење реализације плана свих видова образовно-васпитног рада 

 Праћење постигнућа ученика према задатим циљевима и исходима 

 Учешће у раду актива и тимова школе 

 Планирање радних састанака 

 Праћење рада приправника 

 Педагошко-инструктивни рад – посета часовима теоријске наставе 

 Учествовање у решавању дисциплинских проблема и конфликата у школи 

 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 

 Праћење ученика којима је потребна додатна подршка у раду 

 Припрема седнице Савета родитеља 

 Припремање седнице Школског одбора 

 Сарадња са трговинским привредним друштвима 

 Рад на унапређењу увођења елемената дуалног образовања 

 Сарадња са Школском управом 

 Сарадња са Министарством просвете 

 Сарадња са Скупштином Града и Секретаријатом за образовање 

 Сарадња са Економским факултетом 

 Учешће на састанку Актива директора школа са општине Стари град 

 Праћење законитости рада Школе 

 

 

 

 

 

 

III 

 Приступ планирању уписа ученика у школску 2022/2023. годину 

 Остваривање стручног и педагошког усавршавања наставника и задаци за наредни 
период 

 Припремање седнице Школског одбора 

 Припрема седнице Савета родитеља 

 Праћење реализације плана додатног и допунског рада 

 Планирање радних састанака 

 Сарадња са стручним већима 

 Педагошко-инструктивни рад – посета часовима практичне наставе 

 Учешће у раду актива и тимова школе 

 Праћење ученика којима је потребна додатна подршка у раду 

 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 

 Свакодневно праћење и напредовање активности ученика и евалуација остварених 
исхода 

 Праћење рада приправника 
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  Учествовање у решавању дисциплинских проблема и конфликата у школи 

 Сарадња са трговинским привредним друштвима 

 Рад на унапређењу реализације елемената дуалног образовања 

 Сарадња са Школском управом 

 Сарадња са Министарством просвете 

 Сарадња са Скупштином Града и Секретаријатом за образовање 

 Сарадња са Економским факултетом 

 Учешће на састанку Актива директора школа са општине Стари град 

 Праћење законитости рада Школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV 

 Припреме извештаја о резултатима успеха ученика на крају трећег тромесечја 

 Остваривање годишњег плана рада и упознавање са мерама за побољшање методологије 
планирања у наредној години 

 Планирање радних састанака 

 Педагошко-инструктивни рад – посета часовима практичне наставе у блоку 

 Праћење ученика којима је потребна додатна подршка у раду 

 Учествовање у решавању дисциплинских проблема и конфликата у школи 

 Праћење рада приправника 

 Педагошки колегијум 

 Припрема седнице Школског одбора 

 Припрема седнице Савета родитеља 

 Сарадња са трговинским привредним друштвима 

 Рад на унапређењу реализације елемената дуалног образовања 

 Учешће у раду актива и тимова школе 

 Сарадња са Школском управом 

 Сарадња са Министарством просвете 

 Сарадња са Скупштином Града и Секретаријатом за образовање 

 Сарадња са Економским факултетом 

 Учешће на састанку Актива директора школа са општине Стари град 

 Праћење законитости рада Школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 Припрема за израду годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. годину 

 Учешће у раду актива и тимова школе 

 Разматрање извештаја о унапређивању образовно-васпитног рада у току школске године 

 Припрема анализе рада стручних органа Школе (Наставничког већа, Одељењских већа, 
Стручних већа, Педагошког колегијума) 

 Припрема за завршетак теоријске наставе и одлазак ученика I, II, III и IV разреда на 
практичну наставу у блоку 

 Планирање радних састанака 

 Праћење реализације индивидуалних планова рада – инклузија 

 Педагошко-инструктивни рад – посета часовима допунске, додатне наставе и секција 

 Праћење ученика којима је потребна додатна подршка у раду 

 Учествовање у решавању дисциплинских проблема и конфликата у школи 

 Свакодневно праћење и напредовање активности ученика и евалуација остварених 
исхода 

 Праћење рада приправника 

 Планирање матурских и завршних испита 

 Организовање матурске вечери 

 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 

 Сарадња са трговинским привредним друштвима 

 Рад на унапређењу реализације елемената дуалног образовања 

 Сарадња са Школском управом 

 Сарадња са Министарством просвете 

 Сарадња са Скупштином града и Секретаријатом за образовање 

 Сарадња са Економским факултетом 
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  Учешће на састанку Актива директора школа са општине Стари град 

 Праћење законитости рада Школе 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI 

 Подела предмета на наставнике на основу плана уписа 

 Планирање радних састанака 

 Учешће у раду свих актива и тимова школе 

 Организовање уписа ученика у први, други, трећи и четврти разред 

 Педагошко-инструктивни рад – посета часовима теоријске наставе 

 Праћење ученика којима је потребна додатна подршка у раду 

 Праћење рада приправника 

 Припрема седнице Школског одбора 

 Припрема седнице Савета родитеља 

 Планирање грађевинских радова, донације и обезбеђивање финансијских средстава 

 Сарадња са трговинским привредним друштвима 

 Рад на унапређењу реализације елемената дуалног образовања 

 Сарадња са Школском управом 

 Сарадња са Министарством просвете 

 Сарадња са Скупштином града и Секретаријатом за образовање 

 Сарадња са Економским факултетом 

 Учешће на састанку Актива директора школа са општине Стари град 

 Праћење законитости рада Школе 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 Израда извештаја о раду у претходној години 

 Годишњи план рада Школе за наредну и извештаји о раду у претходној школској години 

 Предлог комисија и задужења Наставничког већа 

 Предлог одељењских старешина и председника стручних већа 

 Материјално-техничке и организационе припреме за почетак школске године 

 Планирање радних састанака 

 Учешће у раду свих актива и тимова школе 

 Подношење извештаја о шестомесечном обрачуну и анализа пословања у том периоду 

 Праћење рада приправника 

 Сарадња са трговинским привредним друштвима 

 Рад на унапређењу реализације елемената дуалног образовања 

 Сарадња са Школском управом 

 Сарадња са Министарством просвете 

 Сарадња са Скупштином града и Секретаријатом за образовање 

 Сарадња са Економским факултетом 

 Учешће на састанку Актива директора школа са општине Стари град 

 Праћење законитости рада Школе 
 

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

Распоред посета часовима 

Облици образовно васпитног 

рада 
IX X XI XII I II III IV V VI Укупно 

Редовна настава  2 2 2  2 2 2 2  14 

Одељењска заједница  1  1  1 - 1  1 5 

Допунска настава  1 1 1  1 1    5 

Додатна настава   1 1   1 1   4 

Ваннаставне активности    1      1 2 

Укупно  4 4 6 - 4 4 4 2 2 30 
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8.4. Планови рада помоћника директора 

 

Месeц 

 

Дефинисање радног задатка 

 

 

 

 

 

 

 
IX 

 Организациja рада Школе 
 Обезбеђивање нормалног одвијања наставе и наставног процеса 
 Учешће у изради годишњег Извештаја о раду школе у претходној школској години 
 Учешће у изради предлога годишњег плана рада школе 

 Индивидуални рад са ученицима 

 Сарадња са родитељима 
 Организовање одељењских заједница и родитељских састанака 
 Преглед годишњих и оперативних планова наставника 
 Извештај о вођењу педагошке документације (дневници рада, матичне књиге) 
 Планирање набавке потребних наставних средстава 
 Припрема предлога списка уџбеника и дидактичког материјала 
 Учешће у раду одељењских већа и стручних већа 
 Конституисање свих актива и тимова школе 
 Педагошко-инструктивни рад 
 Израда распореда писмених задатака 
 Учешће у организацији екскурзије 

 

 

X 

 Педагошко-инструктивни рад – практична настава и практична настава у блоку 
 Израда распореда допунске и додатне наставе и секција 
 Пружање помоћи одељењским старешинама, чија одељења показују слаб успех 
 Праћење планова и постигнућа ученика са којима се ради додатна образовна подршка 
 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 
 Учешће у раду актива и тимова школе 

 Свакодневно праћење постигнућа и напредовања ученика према задатим циљевима и 
исходима 

 Континуирана сарадња с родитељима и давање потребних информација 
 Учествовање у раду стручних већа и одељењских већа 
 Индивидуални рад са ученицима 
 Преглед педагошке документације 

 

 

 

XI 

 Учествовање у раду одељењских већа и стручних већа 

 Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја и мере за унапређивање и побољшање 
успеха ученика 

 Педагошко-инструктивни рад – теоријска и практична настава 
 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 

 Свакодневно праћење постигнућа и напредовања ученика према задатим циљевима и 
исходима 

 Анализа свих облика образовно-васпитног рада 
 Учешће у раду актива и тимова школе 
 Припрема предлога мера за побољшање успеха ученика 
 Индивидуални рад са ученицима 
 Континуирана сарадња с родитељима и давање потребних информација 

 

 

 

 

XII 

 Учешће у раду стручних и одељењских већа 

 Педагошко-инструктивни рад – практична настава у блоку 

 Покретање расправе о проблемима образовно-васпитног рада 

 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 

 Учешће у раду актива и тимова школе 

 Свакодневно праћење постигнућа и напредовања ученика према задатим циљевима и 
исходима 

 Анализа реализације плана додатне наставе 

 Праћење планова и постигнућа ученика са којима се ради додатна образовна подршка 

 Приступ планирању уписа ученика за школску 2022/2023. годину 

 Припрема предлога за бољу организацију рада Школе у другом полугодишту 
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  Индивидуални рад са ученицима 

 Сарадња са родитељима 

 

 

I 

 Анализа реализације плана допунске и додатне наставе 
 Учешће у припремама за прославу школске славе 
 Праћење планова и постигнућа ученика са којима се ради додатна образовна подршка 
 Педагошко-инструктивни рад – практична настава у блоку 
 Учешће у раду одељењских и стручних већа 
 Учешће у раду актива и тимова школе 
 Анализа успеха ученика на полугодишту 

 Израда извештаја о резултатима успеха ученика на крају првог полугодишта и предлог мера 
за побољшање успеха у другом полугодишту 

 Учешће у прегледу педагошке документације за ванредне ученике 

 Анализа успеха ванредних ученика на испитима у првом полугодишту 

 Индивидуални рад са ученцима 

 

 

II 

 Израда плана допунске наставе 
 Педагошко-инструктивни рад – теоријска настава 
 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 
 Организација родитељских састанака 
 Припрема предлога испитних питања за завршне и матурске испите 
 Индивидуални рад са ученицима 
 Учешће у раду актива и тимова школе 
 Континуирана сарадња с родитељима и давање потребних информација 

 

 

 

III 

 Педагошко-инструктивни рад – теоријска и практична настава 

 Учешће у раду и припрема седница одељењских већа и стручних већа 
 Педагошко инструктивни рад – практична настава и практична настава у блоку 
 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 
 Праћење постигнућа ученика према задатим циљевима и исходима 
 Праћење планова и постигнућа ученика са којима се ради додатна образовна подршка 
 Анализа остваривања годишњег плана рада школе 
 Индивидуални рад са ученицима 
 Континуирана сарадња с родитељима и давање потребних информација 
 Учешће у раду актива и тимова школе 

 Учешће у припремама за одлазак на такмичење за образовни профил трговац 

 

IV 
 Здравствено стање ученика – сарадња са Домом здравља Стари град и Заводом за заштиту 

здравља 
 Учешће у раду и припрема седница Одељењских већа и стручних већа 

 Анализа успеха ученика на трећем тромесечју и мере за побољшање успеха – израда табела 
успеха 

 Пружање помоћи одељењским старешинама, чија одељења показују слаб успех 
 Праћење планова и постигнућа ученика са којима се ради додатна образовна подршка 
 Учешће у раду актива и тимова школе 

 Мере за побољшање успеха, појачана сарадња са родитељима, одељењским старешинама и 
колегама наставницима у циљу оптимизације успеха сваког појединачног ученика. 

 Индивидуални рад са ученицима 
 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 
 Обезбеђивање нормалног одвијања наставе и наставног процеса 
 Учешће у прегледу педагошке документације за редовне и ванредне ученике 

 

 

V 

 Преглед педагошке документације 

 Педагошко-инструктивни рад 

 Анализа остваривања годишњег плана рада школе 

 Учешће у раду актива и тимова школе 

 Континуирана сарадња с родитељима и давање потребних информација 

 Праћење планова и постигнућа ученика са којима се ради додатна образовна подршка 
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  Мере за побољшање успеха, појачана сарадња са родитељима, одељењским старешинама и 

колегама наставницима у циљу оптимизације успеха сваког појединачног ученика 
 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 
 Израда календара рада за јун 2022. године 
 Припрема предлога испитних комисија и распореда полагања разредних испита 

 Израда предлога испитних комисија и распоред полагања завршних и матурских испита у 
јунском року 

 Индивидуални рад са ученицима 
 Учешће у организацији матурске вечери 

 

 

 

 

 
VI 

 Организација уписа ученика – припрема предлога комисија за упис и припрема уписног 
материјала 

 Израда извештаја о успеху ученика на крају наставне године 
 Израда извештаја о полагању матурских и завршних испита редовних ученика 
 Израда извештаја о подели предмета на наставнике 
 Организовање поправних испита за завршне разреде у јунском испитном року 
 Педагошко-инструктивни рад – теоријска и практична настава 
 Индивидуални рад са ученицима 
 Учешће у раду свих актива и тимова школе 
 Сарадња са родитељима 
 Учешће у изради годишњег плана рада Школе 
 Учешће у изради извештаја о раду школе у претходној школској години 

 

 

 

 

 
VIII 

 Израда календара рада за август 2022. године 

 Организовање поправних и разредних испита у августовском испитном року 

 Организовање испита ванредних ученика у августовском испитном року 

 Усклађивање месечних и годишњих планова са циљевима, исходима и стандардима учења 
по предметима 

 Анализа постигнутог успеха ученика у односу на задате циљеве и исходе предмета 

 Предлог уџбеника, приручника и друге литературе 

 Учешће у раду свих актива и тимова школе 

 Коначна подела предмета на наставнике 

 Предлог 40-часовне радне седмице 

 Планирање и набавка наставних средстава и литературе 

 Сарадња са родитељима 

 Израда извештаја о успеху ученика на поправним и разредним испитима за редовне ученике 
у августовском испитном року 

 Израда извештаја о успеху на испитима ванредних ученика у августовском испитном року 

 Израда извештаја о полагању матурских, завршних и специјалистичких испита у 
августовском испитном року 

 

8. 4.а ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

Распоред посета часовима 

Облици образовно васпитног 

рада 
IX X XI XII I II III IV V VI Укупно 

Редовна настава 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Одељенска заједница 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Допунска настава  1 1 1 1 1 1 1 1  8 

Додатна настава   1 1  1 1  1  5 

Ваннаставне активности   1     1   2 

Укупно 3 4 6 5 4 5 5 5 5 3 45 
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8.5. ПЛАН РАДА ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 
 

 
Месец Садржај рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – IX 

 Обилазак и разговор у привредним друштвима и самосталним трговинским радњама у којима 
ће ученици изводити практичну наставу у школској 2021/2022. године 

 Припремне радње за потписивање и обнављање уговора са трговинским предузећима и 
самосталним трговинским радњама 

 Организација свих послова које дуално образовање захтева у школи 

 Договор и израда распореда упућивања ученика на санитарни преглед у Завод за заштиту 
здравља 

 Израда распореда о извођењу практичне наставе и практичне наставе у блоку – група ученика 
у малопродајним објектима 

 Израда распореда практичне наставе 

 Прихватање ученика првог разреда и давање упутстава о извођењу практичне наставе 

 Припремање евиденције ученика за наставнике који изводе практичну наставу 

 Сарадња са одељењским старешинама и родитељима 

 Константна контрола реализације практичне наставе ученика и наставника 

 Активности везане за упућивање у рад новопридошлих ученика и наставника 

 Рад у тиму за додатну образовну подршку ученицима 

 Праћење ученика са сметњама у развоју на практичној настави 

 Организација противпожарне и заштите на раду које компаније обављају у школи 

 Рад у стручним већима 

 

 

 

 

 

 
X-XI 

 Стална сарадња са привредним друштвима у којима ученици обављају практичну наставу 

 Праћење рада и вођење евиденције наставника који обављају практичну наставу 

 Праћење успешности и редовног похађања ученика на практичној настави 

 Координација са одељењским старешинама и наставницима практичне наставе о редовности 
похађања наставе 

 Организација и контрола реализације практичне наставе у блоку 

 Kонтрола реализације санитарног прегледа 

 Инструктивни рад са наставницима практичне наставе 

 Сарадња са одељењским старешинама и родитељима 

 Организација и спровођења стипендирања ученика од стране трговинских предузећа 

 Рад у тиму за додатну образовну подршку ученицима 

 Праћење ученика са сметњама у развоју на практичној настави 

 Константна контрола реализације практичне наставе ученика и наставника 

 Рад у стручним већима 

 Анализе успешности извођења практичне наставе на класификационим периодима 

 

 

 

 

XII-I 

 Праћење рада и вођење евиденције наставника који обављају практичну наставу 

 Праћење успешности и редовног похађања ученика на практичној настави 

 Координација са одељењским старешинама и наставницима практичне наставе о редовности 
похађања ученика 

 Рад у стручним већима 

 Анализе успешности извођења практичне наставе на класификационим периодима 

 Рад у тиму за инклузивно образовање 

 Упућивање ученика образовног профила комерцијалиста на наставу у блоку у трговинска 
предузећа. 

 Праћење ученика са сметњама у развоју на практичној настави 

 Организација и контрола реализације практичне наставе у блоку 

II-III 
 Праћење рада и вођење евиденције наставника који обављају практичну наставу 

 Праћење успешности и редовног похађања ученика на практичној настави 
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  Утврђивање списка тема за завршни, матурски и специјалистички испит. 

 Рад у тиму за додатну образовну подршку ученицима 

 Праћење ученика са сметњама у развоју на практичној настави 

 Координација са одељењским старешинама и наставницима практичне наставе о редовности 
похађања ученика 

 Формирање  комисија  за  припрему и реализацију такмичења из предмета трговинског 
пословања са практичном наставом 

 Рад у стручним већима 

 

 
 

IV 

 Праћење рада и вођење евиденције наставника који обављају практичну наставу 

 Праћење успешности и редовног похађања ученика на практичној настави 

 Координација са одељењским старешинама и наставницима практичне наставе о редовности 

похађања ученика 
 Рад у стручним већима 

 Рад у тиму за додатну образовну подршку ученицима 

 Праћење ученика са сметњама у развоју на практичној настави 

 
 

V 

 Анализе успешности извођења практичне наставе на класификационим периодима 

 Рад у тиму за додатну образовну подршку ученицима 

 Праћење ученика са сметњама у развоју на практичној настави 

 Мере за успешнију реализацију практичне наставе 

 Организација и контрола реализације практичне наставе у блоку 

 

 

 

 

 
VI 

 Праћење рада и вођење евиденције наставника који обављају практичну наставу 

 Праћење успешности и редовног похађања ученика на практичној настави 

 Координација са одељењским старешинама и наставницима практичне наставе о редовности 
похађања ученика 

 Рад у стручним већима 

 Рад у тиму за додатну образовну подршку ученицима 

 Праћење ученика са сметњама у развоју на практичној настави 

 Распоређивање ученика првог разреда образовног профила трговински техничар за 

извођење наставе трговинског пословања у блоку у малопродајне објекте трговинских 
предузећа 

 Упућивање ученика образовног профила комерцијалиста на наставу у блоку у трговинска 
предузећа. 

 

 

8.6. Планови рада стручних органа 

8.6.1. План рада педагошког колегијума 

Педагошки колегијум је педагошко-консултативни орган директора школе. Чине га директор, 

помоћник директора, психолог и педагог и руководиоци стручних већа. Сваки стручно веће има свог 

представника у педагошком колегијуму. Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у 

вези са пословима директора из члана 61 став 3 тачка 2–5 Закона о основама система образовања. 

Педагошки колегијум прати, анализира, еволуира васпитно-образовне активности, реализацију 

развојног планирања школе, даје мишљења, предлоге и сугестије за њихово унапређивање, бави се 

педагошко-кадровским питањима као и иновацијама у настави. 

 
 

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са: 

 осигурањем квалитета и унапређивањем образовно-васпитног рада; 

 остваривањем развојног плана Школе; 

 педагошко-инструктивним радом и надзором и предузетим мерама директора Школе за 

унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 

 планирањем стручног усавршавања запослених. 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора. 

Седнице сазива и њима руководи директор Школе. 
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МЕСЕЦ 
 

САДРЖАЈ РАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СЕПТЕМБАР 

 Конституисање Педагошког колегијума и усвајање плана рада за текућу школску 
годину 

 Разматрање Годишњег плана рада Школе 

 Разматрање Извештаја о раду Школе 

 Разматрање Извештаја директора Школе о праћењу и реализацији Годишњег плана 
рада Школе 

 Ажурирање Глобалних и оперативних планова рада наставника и њиховог 
уједњачавање у оквиру стручних већа 

 Разматрање распореда писмених задатака и контролних вежби 

 Организовање екскурзија 

 Планирање распореда допунске и додатне наставе, секција и слободних активности 

 Упознавање са акционим развојним планом школе и дељење педагошко- 
инструктивног материјала као и планом рада свих тимова школе 

 Упућивање стручних већа на тестирање предзнања ученика 

 Упућивање на активности око пружања додатне подршке ученицима првог разреда 
и прихватање новопридошлих ученика 

 Педагошко инструктивни рад са новопридошлим колегама-менторство 

 Текућа питања 

 

 

 

ОКТОБАР 

 Иницирање опремања учионица и кабинета и осавремењавање наставе; набавка 
књига и учила 

 Праћење ученика којима је потребна додатна подршка у учењу 

 Анализа сарадње на нивоу тимова-обавеза реализације угледних,огледних 
часова,развој ученичких међупредметних компетенција 

 Стручно усавршавање наставника 

 Сарадња са здравственим установама 

 Текућа питања 

 

 

 

 
НОВЕМБАР 

ДЕЦЕМБАР 

 Анализа реализације Наставног плана и свих програма свих видова образовно- 

васпитног рада 
 Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја 

 Мере за побољшање успеха 

 Анализа рада одељењских и стручних већа 

 Реализација допунске и додатне наставе, секција и слободних активности 

 Праћење ученика којима је потребна додатна подршка у учењу и новопридошлих 
ученика 

Полугодишњи извештаји стручних већа о реализацији планова рада 

 Текућа питања 

 

 

 

 

 

 

 
ФЕБРУАР 

 Праћење реализације Наставног плана и свих програма образовно-васпитног рада 

 Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

 Мере за побољшање успеха 

 Похвале ученика 

 Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

 Реализација допунске и додатне наставе, секција и слободних активности 

 Извештај о раду Трговачке школе за прво полугодиште школске 2021/2022. године 

 Анализа и самовредновање у оквиру постигнућа тимова и план за даље активности 
новог Развојног плана школе 

 Организација школског такмичења 

Извештај о постигнутом успеху ученика којима је потребна додатна подршка у 
учењу 

 Анализа обављених послова у оквиру 40-часовне радне недеље 

 Стручно усавршавање наставника 

 Текућа питања 

МАРТ 

АПРИЛ 

 Праћење реализације Наставног плана и свих програма образовно-васпитног рада 

 Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја 
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  Мере за побољшање успеха 

 Праћење реализације Годишњег плана рада школе 

 Реализација допунске и додатне наставе, секција и слободних активности 

 Маркетиншки приказ школе 

 Конкретни предлози за израду новог Акционог плана развојног планирања 

 Праћење ученика којима је потребна додатна подршка у учењу 

 Текућа питања 

 

 

 
МАЈ 

 Планирање израде Годишњег плана рада и Извештаја о раду Школе 

 Развојно планирање и самовредновање 

 Утврђивање броја сати акредитованих семинара за наставнике 

 Конкретни предлози за израду новог Акционог плана развојног планирања 

 Праћење ученика којима је потребна додатна подршка у учењу 

 Припрема за полагање матурских и завршних испита 

 Текућа питања 

 

 

 

 

ЈУН 

 Праћење реализације Наставног плана и свих програма образовно-васпитног рада 

 Анализа успеха ученика на крају наставне године 

 Припрема за разредне и поправне испите 

 Припрема поделе часова у оквиру стручних већа на основу плана уписа 

 Годишњи извештаји и планови стручних већа за наредну школску годину 

 Припрема предлога уџбеника који ће се користити у наставном процесу 

 Припрема и организовање уписа ученика за наредну школску годину 

 Праћење ученика којима је потребна додатна подршка у учењу 

 Припрема за полагање завршних и матурских испита 

 Текућа питања 

 

 
АВГУСТ 

 Извештај о успеху ученика на крају школске године 

 Коначна подела часова на наставнике 

 Израда извештаја о раду школе 

 Израда Годишњег плана рада школе за следећу школску годину 

 Текућа питања 

 

 
 

8.6.2. План рада Наставничког већа 

Месец Дефинисање радног задатка Носилац посла 

 

 

 

 

 

 

 
 

IX 

 Разматрање Извештаја о раду Школе Директор 

 Разматрање Годишњег плана рада Школе Директор 

 Разматрање Извештаја о раду директора Школе Директор 

 Разматрање Развојног плана Школе 
Стручни Актив за 
развојно планирање 

 Глобални и оперативни планови образовно-васпитног рада 

наставника и обавеза припрема наставника за образовно- 

васпитни рад 

Педагог, психолог, 

помоћник директора 

 Активности имплементације е-дневника  

 Усвајање распореда рада додатне, допунске наставе, секција и 

слободних активности 

Руководиоци стручних 

већа, наставници 

 Усвајање распореда писмених задатака Помоћник директора 

 Усвајање распореда пријема родитеља Помоћник директора 

 Извештај о индетификовању ученика са тешкоћама у учењу Одељењске старешине 

 Индивидуални планови за ученике којима је потребна додатна 

подршка у раду 

Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Текућа питања Директор 

X  Извештај о прегледу школске и педагошке документације Педагог 

 Именовање ментора за завршне и матурске испите Директор школе 
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  Доношење одлуке о признавању испита ванредних ученика који 

су на преквалификацији, доквалификацији и разлици предмета 

Комисија за 

признавање испита 

 Предлог комисија и распоред полагања испита ванредних 
ученика у октобарском испитном року 

Помоћник директора 

 Извештај о прегледу градске просветне инспекције Директор 

 Иницирање опремања кабинета и учионица – набавка књига и 
учила 

Стручна већа 

 Обрада стручне теме Психолог, педагог 

 Извештај о прикупљању података о карактеристикама и 
могућностима ученика којима је потребна додатна подршка 

Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Текућа питања Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XI 

 Реализација наставног плана и програма свих видова образовно- 
васпитног рада 

Помоћник директора 

 Извештај о успеху ученика на крају првог тромесечја текуће 

школске године 
Помоћник директора 

 Усвајање предлога похваљених ученика Одељењско веће 

 Изрицање васпитно-дисциплинских мера 
Тим за васпитни рад 
са ученицима 

 Мере за побољшање успеха ученика Помоћник директора 

 Утврђивање плана стручног усавршавања наставника Директор 

 Извештај са одржаних испита ванредних ученика у октобарском 
року 

Помоћник директора 

 Анализа рада стручних већа Помоћник директора 

 Анализа реализације ваннаставних активности Директор 

 Анализа коришћења наставних средстава Педагог 

 Доношење предлога о упису ученика у први разред за школску 
2022/2023. Годину 

Директор 

 Извештај о доношењу индивидуалних планова образовно- 

васпитног рада 

Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Обрада стручне теме Психолог, педагог 

 Текућа питања Директор 

 

 

 
 

XII 

 Анализа реализације практичне наставе и практичне наставе у 
блоку 

Координатор 
практичне наставе 

 Анализа сарадње са родитељима Психолог, педагог 

 Доношење одлуке о признавању испита ванредних ученика на 

доквалификацији, преквалификацији и разлици предмета 

Комисија за 

признавање испита 

 Разматрање предлога испитних комисија и распореда полагања 
испита ванредних ученика у јануарском испитном року 

Помоћник директора 

 Именовање комисије за израду полугодишњег извештаја Директор 

 Извештај о праћењу реализације индивидуалних планова 

образовно-васпитног рада 

Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Текућа питања Директор 

 

 

 

 

 
I 

 Анализа реализације образовно-васпитног рада (фонда часова и 
наставног плана) 

Помоћник директора 

 Анализа резултата успеха ученика на крају првог полугодишта Помоћник директора 

 Мере за побољшање успеха и дисциплине и успешнију реализацију 
наставних садржаја 

Психолог, педагог 

 Усвајање предлога похваљених ученика Директор 

 Изрицање васпитно-дисциплинских мера 
Тим за васпитни рад са 
ученцима 

 Реализација допунске, додатне наставе и слободних активности Помоћник директора 

 Прослава Школске славе Светог Саве Директор 

 Извештај са одржаних испита ванредних ученика у јануарском року Помоћник директора 
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  Утврђивање броја и спискова ученика који полажу матурски, 

завршни и специјалистички испит 
Помоћник директора 

 Разматрање предлога испитних комисија и распореда полагања 
матурских, завршних и специјалистичких испта за ванредне 

ученике 

 

Помоћник директора 

 Предлог тема за матурски писмени задатак из српског језика и 
књижевности 

Стручно веће 

 Извештај са одржаних матурских, завршних и специјалистичких 
испита за ванредне ученике 

Помоћник директора 

 Обрада стручне теме Педагог, психолог 

 Извештај о Индивидуалним плановима за ученике којима је 

потребна додатна подршка у раду 

Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Текућа питања Директор 

 

 

 

 

 

II 

 Извештај директора о праћењу остваривања Годишњег програма 
рада школе 

Директор 

 Обрада стручне теме Стручна служба 
 Усвајање задатака за матурске и завршне испите Стручно већа 

 Изрицање васпитно-дисциплинских мера Тим за васпитни рад са 
ученицима 

 Договор око извођења екскурзије Директор 

 Припрема за организацију Матурске вечери Директор 

 Припрема за школско и републичко такмичење за образовни 
профил трговац и трговински техничар 

Стручно веће 

 Извештај о праћењу реализације индивидуалних планова 

образовно-васпитног рада 

Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Текућа питања Директор 

 

 

 

 

 
III 

 Анализа рада комисија Наставничког већа 
Директор и помоћник 

директора 

 Доношење одлуке о признавању испита ванредних ученика на 

доквалификацији, преквалификацији и разлици предмета 

Комисија за 

признавање испита 

 Разматрање предлога испитних комисија и распореда полагања 
испита ванредних ученика у априлском испитном року 

Помоћник директора 

 Разматрање досадашњег рада на стручно-педагошком 
усавршавању наставника 

Педагог 

 Обрада стручне теме Педагог, психолог 

 Извештај о праћењу реализације индивидуалних планова 

образовно-васпитног рада 

Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Текућа питања Директор 

 

 

 

 

 

 

 
IV 

 Реализација наставног плана и програма свих видова образовно- 
васпитног рада 

Помоћник директора 

 Анализа резултата рада и успеха ученика на трећем тромесечју Одељењска већа 

 Усвајање предлога похваљених ученика Одељењско веће 

 Мере за побољшање успеха ученика Психолог и педагог 

 Изрицање васпитно-дисциплинских мера 
Тим за васпитни рад са 

ученицима 

 Анализа рада допунске и додатне наставе и секција Педагог 

 Извештај са одржаних испита ванредних ученика у априлском 
року 

Помоћник директора 

 Обрада стручне теме Педагог, психолог 

 Извештај након изведене екскурзије Стручни вођа 

 Извештај о праћењу реализације индивидуалних планова 

образовно-васпитног рада 

Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Текућа питања Директор 
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V 

 Програмирање рада Школе за школску 2022/2023. годину 
(предлог концепције, избор радне групе за израду програма) 

Директор 

 Организација екскурзије за школску 2022/2023. годину Педагошки колегијум 

 Разматрање учешћа ученика на такмичењима и постигнутим 
резултатима 

Стручна већа 

 Разматрање календара рада за јун 2022. године Помоћник директора 

 Извештај о праћењу реализације индивидуалних планова 

образовно-васпитног рада 

Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Текућа питања Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI 

 Анализа реализације образовно-васпитног рада (фонда часова, 
наставног плана) 

Помоћник директора 

 Извештај о успеху завршних разреда 3/8-11 и 4/1-7 Помоћник директора 

 Похвале ученика завршних разреда 
Одељењски 

старешина 

 Избор ученика генерације 
Одељењски 

старешина 

 Утврђивање броја и спискова ученика 3/8-11 и 4/1-7 који полажу 
завршни односно матурски испит 

Помоћник директора 

 Разматрање предлога испитних комисија и распореда полагања 
завршних односно матурских испита завршних разреда 

Помоћник директора 

 Предлог тема за матурски писмени испит из српског језика и 

књижевности за ученике 4/1-7 

Стручно веће српског 

језика и књижевности 

 Извештај о полагању завршних односно матурских испита 

завршних разреда 
Помоћник директора 

 Усвајање распореда припремне настава за ученике 3/8-11 и 4/1-7 Помоћник директора 

 Разматрање предлога испитних комисија и распоред полагања 
разредних испита завршних разреда 

Помоћник директора 

 Разматрање предлога испитних комисија и распоред полагања 
поправних испита завршних разреда 

Помоћник директора 

 Извештај о полагању разредних испита завршних разреда Помоћник директора 

 Извештај о полагању поправних испита завршних разреда Помоћник директора 

 Доношење одлуке о признавању испита ванредних ученика на 
доквалификацији, преквалификацији и промени школе 

Комисија за 
признавање испита 

 Разматрање предлога испитних комисија и распореда полагања 
испита ванредних ученика у јунском испитном року 

Помоћник директора 

 Извештај о резултатима полагања испита ванредних ученика Помоћник директора 

 Утврђивање броја и спискова ванредних ученика и редовних 

ученика (који су положили разредне испите) који полажу 
матурски, завршни и специјалистички испит 

 

Одељењске старешине 

 Предлог тема за матурски писмени задатак из српског језика и 

књижевности 

Стручно веће српског 

језика и књижевности 

 Разматрање предлога испитних комисија и распореда полагања 

завршних, матурских и специјалистичких испита 

Комисија за 

организовање испита 

 Извештај о резултатима полагања матурских, завршних и 
специјалистичких испита у јунском испитном року 

Помоћник директора 

 Анализа реализације образовно-васпитног рада (фонда часова, 
наставног плана) за ученике I, II и III/1-7 разреда 

Помоћник директора 

 Извештај о успеху ученика I, II, III/1-7 разреда Помоћник директора 

 Похвале ученика I, II, III/1-7 разреда Одељењски старешина 

 Реализација практичне наставе и практичне наставе у блоку Помоћник директора 

 Реализација допунске и додатне наставе, секција и слободних 
активности 

Педагог 

 Припремна настава за ученике I, II, III/1-7 разреда Помоћник директора 

 Извештај о успеху ученика III/8-11 и IV/1-7 после поправних 
испита 

Помоћник директора 
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  Доношење одлуке о распореду смена за школску 2022/2023. 

Годину 
Директор 

 Формирање комисија за упис у први, други, трећи и четврти 
разред за школску 2022/2023. Годину 

Помоћник директора 

 Подела предмета на наставнике на основу плана уписа за 

школску 2022/2023. Годину 
Стручна већа 

  Извештај о упису ученика у први разред у јунском уписном року 
за школску 2022/2023. Годину 

Директор 

 Извештај о праћењу реализације индивидуалних планова 

образовно-васпитног рада 

Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Текућа питања Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIII 

 Усвајање календара рада за август 2022. године Помоћник директора 

 Разматрање предлога испитних комисија и распореда полагања 

разредних и поправних испита 
Помоћник директора 

 Извештај о успеху ученика на поправним и разредним испитима 

у августовском испитном року 
Помоћник директора 

 Доношење одлуке о признавању испита ванредних ученика на 
доквалификацији, преквалификацији и разлици предмета 

Комисија за 
признавање испита 

 Разматрање предлога испитних комисија и распореда полагања 

испита ванредних ученика у августовском испитном року 
Помоћник директора 

 Извештај о полагању испита ванредних ученика у августовском 

испитном року 
Помоћник директора 

 Утврђивање броја и спискова ученика који полажу матурски, 

завршни и специјалистички испит 
Одељењски старешина 

 Разматрање предлога испитних комисија и распореда полагања 

матурских, завршних и специјалистичких испита редовних и 

ванредних ученика 

Помоћник директора 

 Предлог тема за матурски писмени задатак из српског језика и 

књижевности 

Стручно веће српског 

језика и књижевности 

 Извештај о резултатима полагања матурских, завршних и 

специјалистичких испита у августовском испитном року 
Помоћник директора 

 Извештај о упису ученика у први разред школске 2022/2023. 

Године 
Директор 

 Припреме за почетак школске године (формирање одељења, 

распоред смена ) 
Директор 

 Усвајање распореда практичне наставе и практичне наставе у 
блоку 

Координатор 
практичне наставе 

 Именовање одељењских старешина Директор 

 Избор комисија Наставничког већа 
Директор и помоћник 

директора 
 Коначна подела предмета на наставнике Стручна већа 

 Распоред послова и задатака наставника у оквиру 40-часовне 

радне недеље 
Стручна већа 

 Доношење одлуке о уџбеницима који ће се користити у 
наставном процесу, приручницима и стручној литератури 

Педагог 

 Усвајање распореда часова за редовне ученике за школску 

2022/2023. Годину 
Директор 

 Текућа питања Директор 

 

 

8.6.3. План рада Одељењских већа 
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Одељењска већа чине наставници који изводе васпитно-образовни рад у одговарајућем одељењу. 

Раде у седницама којима председава одељењски старешина. Одлуке доноси већином гласова и те одлуке су 

обавезне за све чланове. 

Одељењско веће организује и координира рад одељења, усклађује рад наставника у одељењу, 

утврђује успех ученика и одељења у целини, предлаже похвале, награде и васпитно-дисциплинске мере, 

идентификује ученике за додатни и допунски рад и разредне испите и обавља друге послове утврђене 

законом. 

У области васпитног рада Одељењско веће планира васпитне задатке, координира рад наставника у 

циљу постизања јединствених ставова и праћења реализације планираних васпитних задатака. Оно прати и 

анализира проблеме који се појављују код појединих ученика, али и њихове индивидуалне склоности и 

способности ради правилног планирања ваннаставних и слободних активности и укључивања ученика у 

њих. 

 

Седнице одељењских већа и Наставничког већа одржаваће се једном месечно (а по потреби и 

чешће). Ради утврђивања успеха ученика на крају I тромесечја, I полугодишта, III тромесечја и на крају 

наставне године, поштоваће се следећи термини: 

 
 

 I тромесечје I полугодиште III тромесечје II полугодиште 

Одељењско 

веће 

 

09.11.и 10.11.2021. 

 

28.12.и 29.12.2021. 

 

07.04. и 08.04.2022. 
01.06. и 02.06.2022. 

23.06. и 24.06.2022. 

Наставничка 

већа 
15.11.2021. 30.12.2021. 11.04.2022. 06.06.и 27.06.2022. 

 
 

 

Месец 

 

Садржај рада 

 

Разред 

 

Носилац посла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IX 

 Упознавање Одељењског већа са социо-економском 

структуром одељења 
I-IV 

Одељењски старешина, 

педагог, психолог 

 Упознавање одељењског већа са карактеристикама 
ученика (психосоматско стање ученика) 

I-IV Одељењски старешина 

 Идентификовање ученика за додатну и допунску 
наставу 

  

 Усвајање распореда писмених задатака I-IV Помоћник директора 

 Усклађивање критеријума оцењивања ученика I-IV 
Одељењски старешина, 
педагог, психолог 

 Усклађивање критеријума изрицања васпитних и 

васпитно-дисциплинских мера(примена појачаног 
васпитног рада и друштвено-корисног рада) 

 

I-IV 
Одељењски старешина, 

педагог, психолог 

 Идентификација ученика којима је потребна додатна 
подршка у образовању и њихово праћење 

I-IV 
Тим за додатну 
подршку ученицима 

 Благовремени унос података и ажурирање 
педагошке документације - Ес дневник 

I-IV Наставници 

 Анализа свакодневног праћења и напредовања 
активности ученика и укључивање Тимова у рад 

I-IV Одељењски старешина 

 Информисање о новопридошлим ученицима и 
њихово укључивање у процес образовања 

I-IV Одељењски старешина 

 Анализа сарадње са родитељима и размена 
информација и решавање евентуалних проблема 

I-IV 
Предметни наставник, 
одељењски старешина 

 Извештај о појачаном васпитном раду са ученицима I-IV Педагог, психолог 

 Прикупљање података о карактеристикама и 

могућностима ученика којима је потребна додатна 

образовна подршка 

 

I-IV 
Тим за додатну 

подршку ученицима 
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 Припрема за извођење екскурзије III-IV 
Управа,одељенске 
старешине 

 Текућа питања I-IV Одељењски старешина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XI 

 Евидентирање ученика са већим бројем слабих 
оцена 

I-IV Предметни наставник 

 Реализација наставног плана и програма свих видова 
образовно-васптиног рада 

I-IV Одељењски старешина 

 Извештај о успеху ученика на првом тромесечју I-IV Одељењски старешина 

 Изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских 

мера и извештај о примени мера појачаног 
васпитног и друштвено-корисног рада 

 

I-IV 
 

Одељењски старешина 

 Похвале ученика I-IV Одељењски старешина 

 Мере за побољшање успеха ученика I-IV Педагог, психолог 

 Извештај о доношењу индивидуалних планова 

образовно-васпитног рада за ученике којима је 

потребна додатна образовна подршка у раду као и 
извештај о праћењу новопридошлих ученика 

 
I-IV 

 

Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Анализа сарадње са породицом и институцијама 
које се укључују у рад са ученицима 

I-IV 
ПП служба и 
одељенске старешине 

 Благовремени унос података и ажурирање 
педагошке документације - Ес дневник 

I-IV Наставници 

 Извештај о изведеној екскурзији I-IV Одељенске старешине 

 Текућа питања I-IV Одељењски старешина 

 

 

 

 
XII 

 Анализа реализације практичне наставе и наставе у 

блоку 

 

I-IV 
 

Одељењски старешина 

 Анализа рада допунске и додатне наставе и секција I-IV Одељењски старешина 

 Извештај о изреченим васпитним мерама и 
упућивање на васпитно-дисциплинске поступке 

I-IV Одељењски старешина 

 Праћење постигнућа ученика са којима се ради 

додатна подршка у образовању и реализација 
индивидуалних образовних планова 

 

I- IV 
Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Текућа питања I- IV Одељењски старешина 

 

 

 
 

I 

 Реализација наставног плана и програма свих видова 
образовно-васпитног рада 

I-IV Одељењски старешина 

 Извештај о успеху и владању ученика на крају првог 
полугодишта 

I- IV Одељењски старешина 

 Похвале ученика I-IV Одељењски старешина 

 Извештај о постигнутом успеху ученика са којима се 

спроводила додатна образовна подршка и 
реализација иднивидуалних образовних планова 

 

I-IV 
 

Одељењски старешина 

 Текућа питања I- IV Одељењски старешина 

 

 

 

II 

 Извештај о појачаном васпитном раду са ученицима 

и изреченим васпитним мерама (Изостанци ученика 

и непримерено понашање) 

 

I-IV 

 

Одељењски старешина 

 Анализа реализације допунске и додатне наставе и 

секција 
I-IV Одељењски старешина 

 Праћење постигнућа ученика са којима се ради 

додатна подршка у образовању и реализација 

индивидуалних образовних планова 

 

I-IV 
Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Текућа питања I-IV Одељењски старешина 

 
III 

 Анализа реализације практичне наставе и практичне 
наставе у блоку 

I-IV 
Одељењски старешина 

 Анализа вођења педагошке документације , Ес 
дневник 

I-IV Одељењски старешина 
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  Анализа сарадње са родитељима I-IV Одељењски старешина 

 Припрема за организовање матурске свечаности III8-11,IV Одељењски старешина 

 Праћење реализације индивидуалних планова 
образовно-васпитног рада 

I-IV 
Тим за додатну 
подршку ученицима 

 Текућа питања I-IV Одељењски старешина 

 

 

 

 
 
IV 

 Реализација наставног плана и програма свих видова 

образовно-васптиног рада 
I-IV Одељењски старешина 

 Извештај о успеху ученика на крају трећег 
тромесечја 

I-IV 
Одељењски старешина 

 Похвале ученика I-IV Одељењски старешина 

 Изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских 
мера 

I-IV Одељењски старешина 

 Предлог мера за побољшање успеха ученика I-IV Одељењски старешина 

 Праћење реализације индивидуалних планова 

образовно-васпитног рада 
I-IV 

Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Текућа питања I-IV Одељењски старешина 

 

 

 

 

V 

 Извештај о појачаном васпитном раду са ученицима 

и изреченим васпитним мерама (изостанци ученика 
и непримерено понашање) 

 

I-IV 

 

Одељењске старешине 

 Праћење постигнућа ученика са којима се ради 

додатна подршка у образовању и реализација 

индивидуалних образовних планова 

 

I-IV 
Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Евидентирање ученика за разредне и евентуалне 
поправне испите 

III8-11,IV Одељенске старешине 

 Текућа питања I-IV Одељењски старешина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VI 

 Анализа остваривања наставног плана и програма 
свих видова образовно-васптиног рада 3/8-11, 4/1-7 

III/8-11, 
IV/1-7 

Одељењске старешине 

 Утврђивање успеха и владања ученика на крају 
школске године за ученике 3/8-11, 4/1-7 

III/8-11, 
IV/1-7 

Одељењске старешине 

 Похвале ученика 3/8-11, 4/1-7 
III/8-11, 
IV/1-7 

Одељењске старешине 

 Избор ученика генерације 
III/8-11, 
IV/1-7 

Одељењске старешине 

 Евидентирање ученика који полажу разредне 
испите 

III/8-11, 
IV/1-7 

Одељењске старешине 

 Распоред припремне наставе I-IV Одељењске старешине 

 Реализација наставног плана и програма свих видова 
образовно-васптиног рада 

I,II,III/1-7 
 

Одељењски старешина 

 Извештај о успеху и владању ученика на крају 
другог полугодишта 

I,II,III/1-7 
Одељењски старешина 

 Похвале ученика I,II,III/1-7 Одељењски старешина 

 Извештај о матурској вечери 
III/8-11, 

IV/1-7 
Одељењски старешина 

 Извештај о постигнутом успеху ученика са којима се 

спроводила додатна образовна подршка и 
реализација иднивидуалних образовних планова 

 

I-IV 
Тим за додатну 

подршку ученицима 

 Текућа питања I-IV Одељењски старешина 

 

 
 

VII 

 Утрвђивање успеха после поправних и разредних 
исптита 

III/8-11, 
IV/1-7 

Одељењски старешина 

 Коначан извештај о успеху ученика на крају 
школске године 

I-IV Одељењски старешина 

 Анализа педагошке документације 

(дневника рада, уписница, записника са поправних и 

разредних испита) 

 

I-IV 
 

Комисија 
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  Разматрање и усвајање плана рада одељењских већа 

за наредну школску годину 
I-IV Одељењски старешина 

 Текућа питања I-IV Одељењски старешина 

 

8.6.3.а ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 
Одељењски старешина руководи одељењем и врши читав низ послова предвиђених Законом, општим 

актима Школе и овим Годишњим планом. Поделу одељењских старешинстава врши директор Школе, а утврђује 

Наставничко веће. Распоред одељењских старешинстава дат је у одељку о подели предмета на наставнике. 

Одељењске старешине оставарују планиране задатке на часовима одељењског старешине, који чине 

саставни део распореда часова. По потреби, ове часове је могуће организовати и чешће. Конкретни планови 

рада одељењских старешина по годинама дати су у одељку о раду одељења као група. Остали послови 

одељењског старешине планирани су у другим деловима Годишњег плана и програма. 

У циљу остваривања боље координације рада одељењских старешина и одељењских већа, директор 

Школе организује 4 заједничка састанка свих одељењских старешина (по један са одељењским старешинама 

сваког разреда) са следећим дневним редом: 

 

1. Педагошка функција одељењског старешине 

2. Васпитни рад са ученицима 

3. Правилник о правима и дужностима ученика 

4. Педагошка документација 

5. Рад са родитељима 

6. Безбедност ученика у Школи 

7. Здравствена заштита ученика 

8. Заштита деце од насиља и злостављања 

Састанцима, поред директора Школе и позваних одељењских старешина, присуствују помоћник 

директора, педагог и психолог. Састанци одељењских старешина по разредима са директором школе ће бити у 

септембру и октобру, а по потреби током школске године. Дневни ред тих састанака зависи од актуелних 

проблема у датом тренутку. 

Васпитни задаци одељењског старешине 

Одељењски старешина је педагошки руководилац одељења, који програмира, планира, организује рад 

свог одељења, прати резултате рада ученика у настави и другим областима васпитно-образовних активности, 

непосредно сарађује са родитељима, помаже и подстиче рад одељења као групе. 

Основни део плана је истоветан за све одељењске старешине. Посебан део је специфичан у односу на 

узраст и развојна интересовања ученика. У посебном делу назначене су активности које ће се реализовати у 

сарадњи са стручном службом. 
 

СЕПТЕМБАР 
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- Информисање у вези са почетком школске године 

- Упознавање ученика са правилима кућног реда, правима и обавезама, као и васпитно- 

дисциплинским мерама 

-Превенција насиља 

- Први родитељски састанак 

- Формирање одељењске заједнице ученика, избор председника и секретара 

- Избор два представника одељењске заједнице за Ђачки парламент 

- Развијање позитивног односа према раду, дисциплини, осећању дужности,одговорности, 

дружењу 

- Мотивација ученика у настави 

- Опредељивање ученика за ваннаставне активности – допунска и додатна настава и 

секције 

- Упознавање ученика са организацијом завршног и матурског испита ( ЗАВРШНИ 

РАЗРЕДИ ) 

- Договарање о нормама понашања у школи и ван ње који је у складу са правилима кућног 

реда школе 

- Савети за успешно учење 

- Стварање радних навика 

ОКТОБАР 

-Координација са члановима одељењског већа и свођење утисака о ситуацији у одељењу 

(проблем похађања наставе и активног учешћа у редовној, допунској и додатној настави ) 

-Решавање проблема прилагођавања ученика 

-Праћење реализације програма професионалне оријентације и заштите и унапређења 

здравља ученика 

-Радна дисциплина и понашање ученика 

-Планирање успеха ученика, појединачно- табеларно 

 

-Сарадња са стручним сарадницима школе 

-Упознавање ученика са техникама успешног учења 

-Припрема података за I класификациони период 

- Како управљати слободним временом? 

- Како успешно да комуницирамо ? 

- Развијање и неговање позитивне слике о себи 

- СТОП! насиљу – ненасилна комуникација и начини решавања проблема 

НОВЕМБАР 

-Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима успеха и изостанцима у 

I класификационом периоду) 

-Разговор о професији за коју смо се определили или о којој размишљамо 

-Шта треба да знамо о обележавању националних и верских празника 

-Како у свакодневном раду користимо уџбенике и додатну стручну литературу 

-Рад на педагошкој документацији 

-Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха које је утврдило Наставничко 

веће 

-Развијање личне одговорности код ученика (повратна информација од ученика о раду 

наставника кроз разговор или анкету) 

-Организовање друштвено-корисног рада / уређење кабинета,учионица,ходника/ 
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-Лепо и прикладно одевање 

ДЕЦЕМБАР 

• Проблеми у понашању, разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика 

• Утврђивање разлога неуспеха из појединих предмета 

• Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера Наставничког већа за I 

класификациони период 

• Анализа напредовања ученика који показују слаб успех 

• Разговор са ученицима о организованом коришћењу слободног времена 

• Рад на педагошкој документацији 

• Припреме за прославу Школске славе 

• Припрема седнице одељењског већа 

• Како оцењујемо данашњу породицу-разговор 

• Превенција болести зависности – 1. децембар – Светски дан борбе против AIDS-а 

• Ментално здравље 

• Нова година, мисли, жеље, мале пажње за најдраже, честитке коме и како 

ЈАНУАР 

• Подела ђачких књижица на крају I полугодишта 

• Однос ученик наставник у нашој школи 

• Прослава Школске славе 

• Изглед и понашање ученика школе на јавном месту 

• Реализација друштвено-корисног рада /уређење школских просторија/ 

• Припрема седнице одељењског већа 

• Рад на педагошкој документацији 

ФЕБРУАР 

• Родитељски састанак 

• Разговор о другарству, пријатељству, љубави 

• Дан заљубљених – 14. фебруар 

• Разговор о изостајању са наставе – узроци и предлог мера 

 

• Разговор са ученицима о систему вредности младих и моралним нормама 

• Организовање акције добровољног давања крви 

• Упознавање ученика са организацијом и начином полагања матурског и завршног 

испита (завршни ) 

• Сазнали смо о најновијим научним и техничким достигнућима код нас и у свету 

• Однос младих према раду, учењу и осталим обавезама 

• Трговина људима 
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• Технике понављања и систематизације пређеног градива 

МАРТ 

• Шта је то сукоб генерација? 

• Каријерно вођење и саветовање 

• Ко су нам идеали и узори 

• Млади и спорт- велики спортски успеси данас, код нас и у свету, наши школски 

успеси 

• Шта нам се највише допада у нашој школи а шта бисмо радо променили(разговор или 

анкета) 

• Припрема седнице Одељењског већа 

• Укључивање ученика упућених на разредни испит из страног језика на припремну 

наставу 

• Улога заједнице ученика у сузбијању пушења, алкохолизма, наркоманије и осталих 

негативних. појава код младих 

• Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове средине 

• Посетили смо позориште, изложбу, представу, свестрано анализирање виђеног 

АПРИЛ 

• Припрема седнице Одељењског већа 

• Родитељски састанак 

• Млади и алкохол, никотин, дрога 

• Учимо ли за оцену или знање 

• Чиме су задовољни и шта би променили у школи 

• Професионални и лични развој 

• Дан планете Земље – 22. април 

• Шунд или кич, шта је то? 

• Однос према школској имовини и личним обавезама 

• Мој радни дан, правилно смењивање рада и одмора 

• Куда после средње школе (завршни разреди) 

• Друштвено-корисни рад – уређење зелених површина 

МАЈ 

• Разговор са ученицима о питањима професионалне оријентације 

• Анализа изостајања ученика и евидентирање ученика за разредни испит 

• Прочитали смо књигу... 

• 15. мај – Међународни дан породице 

• Анкета: Поручујем мојим наставницима 

• Анонимна анкета: Када бих ја био одељењски старешина... 

• Потребе и мотиви човека (забране, конфликт) 

• Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове средине 

• Организовање разредних испита 

• Припрема седнице Одељенског већа 

• Сарадња са библиотекаром ради утврђивања ученика који дугују књиге 

ЈУН 

• Рад на педагошкој документацији 
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• Анализа часова одељењског старешине, предлози и сугестије 

• Разговор са ученицима о њиховим плановима, жељама и могућностима у наредном 

периоду 

• Анализа успеха и понашања ученика на крају наставне године 

• Организација разредних, поправних, завршних и матурских испита 

• Седница Одељењског већа после поправних испита за завршне разреде 

• Подела сведочанстава и ђачких књижица 

• Упис ученика у наредни разред 

АВГУСТ 

• Сређивање педагошке документације 

• Организовање поправних испита и седнице Одељењског већа 

• Подела сведочанстава и ђачких књижица 

• Упис ученика у наредни разред 

 

Ученици завршних разреда треба да на четири часа одељенског старешине реализују 11 

наставних јединица из Основа система одбране Републике Србије. 

Наставне јединице су: 

1. час – интонирање химне „Боже Правде“, МЕСТО, УЛОГА И ЗАДАЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У 

СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ВОЈНА ОБАВЕЗА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

2. час - РАДНА И МАТЕРИЈАЛНА ОБАВЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, КАКО ПОСТАТИ 

ОФИЦИР ВОЈСКЕ СРБИЈЕ?, КАКО ПОСТАТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИК?, ФИЗИЧКА 

СПРЕМНОСТ 

3. час - СЛУЖБА ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА, ОБЛИЦИ НЕОРУЖАНОГ ОТПОРА, 

БОЈНИ ОТРОВИ, БИОЛОШКА И ЗАПАЉИВА СРЕДСТВА, ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

4. час - ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ЗБОРОВИ. 
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Предложене теме Тима за КВиС у вези каријерног саветовања, информисања и планирања: 
 

- Ко сам ја - самопроцена знања, вештина, интересовања и вредносних ставова 

- Препознај своје јаке стране 

- Шта након средње школе? Кораци у доношењу одлуке о избору студијског програма 

- Упознај занимања 

- Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWOT анализе и индивидуалног 

каријерног плана 

*У реализацији наведених тема одељењске старешине могу користити приручнике за каријерно 

вођење и саветовање БОШ и EUROGUIDANCE организација. 

 

 
РАСПОРЕД РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА 

 

Први родитељски састанак 31.08 – 17.09.2021. 

Други родитељски састанак 15.11 – 26.11.2021. 

Трећи родитељски састанак 24.01. – 04.02.2022. 

Четврти родитељски састанак 11.04. – 22.04.2022. 

 

 

 
ПЛАН РАДА ЗА РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ 

 

Први родитељски састанак 

1. Упознавање родитеља са организацијом и реализацијом наставе у случајевима сва три модела 

наставе 

2. Упознавање родитеља са мерама заштите здравља у школи и са препорукама Министарства 

просвете за безбедан повратак у школе током трајања пандемије ( обавезно ношење маски, 

мерење температуре и дезинфекција) 

3. Упознавање родитеља са Кућним редом школе (Правилник о понашању у школи и на 

практичној настави), Праћењу појачаног васпитног рада и васпитно дисциплинским мерама; 

4. Провера свих података о ученицима и родитељима или старатељима (преко е-уписа, адресе, 

телефони, мејлови) 

5. Избор члана Савета родитеља 

6. Информисање родитеља у вези рада школе, секретаријата, школске библиотеке, ПП службе; 

7. Информисање родитеља у вези постојања и функционисања свих Тимова у школи; ( посебно 

Тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања и дискриминације, Тим за васпитни рад и 

сарадњу са породицом, Тим за инклузивно образовање) 

8. Информисање родитеља о организацији и реализацији практичне наставе ( компаније ) 

9. Информисање родитеља о коришћењу Microsoft Тeams платформе за наставу на даљину 

10. Информисање родитеља о неопходности благовременог правдања изостанака ученика и 

редовне комуникације и сарадње са одељенским старешином 

11. Информисање родитеља о терминима отворених врата, допунске, додатне наставе и секција и 

праћењу информација на сајту школе 

12. Текућа питања 
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Други родитељски састанак 

Дневни ред: 
1. Анализа реализације наставног плана и програма свих видова образовно-васпитног рада који 

се реализује по комбинованом моделу ; 

2. Анализа извештаја о постигнућима ученика на првом тромесечју школске 2020/2021. године; 

3. Евидентирање ученика са већим бројем недовољних оцена; 

4. Анализа изречених васпитних и васпитно - дисциплинских мера; 

5. Похваљени ученици; 

6. Мере за побољшање успеха ученика; 

7. Текућа питања (мере заштите здравља у школи у епидемиолошким условима, друштвено 

користан - хуманитарни рад, ученички динар - обезбеђење) 

 

 

Трећи родитељски састанак 

Дневни ред: 
1. Анализа реализације наставног плана и програма свих видова образовно – 

васпитног рада; 

2. Анализа успеха/постигнућа ученика на првом полугодишту школске 2020/2021. год. 

3. Похваљени ученици; 

4. Анализа изречених васпитних и васпитно - дисциплинских мера; 

5. Мере за побољшање успеха ученика; 

6. Извештај о постигнутом успеху ученика са којима се спроводила додатна 

образовна подршка; 

7. Анализа сарадње са породицом и институцијама које се укључују у рад са 

ученицима; (Муп, Центар за социјални рад и друге институције) 

8. Информисање родитеља о раду Тимова школе; 

9. Текућа питања (друштвено користан-хуманитаран рад, ученички динар,) 

 

 

Четврти родитељски састанак 

Дневни ред: 
1. Анализа реализације наставног плана и програма свих видова образовно – васпитног рада; 

2. Анализа успеха ученика на трећем тромесечју школске 2020/2021.год. 

3. Похваљени ученици; 

4. Анализа изречених васпитних и васпитно - дисциплинских мера; 

5. Мере за побољшање успеха ученика; 

6. Извештај о постигнутом успеху ученика са којима се спроводила додатна образовна подршка; 

7. Анализа сарадње са породицом и институцијама које се укључују у рад са ученицима; (МУП, 

Центар за социјални рад и друге институције) 

8. Информисање родитеља о раду Тимова школе; 

9. Текућа питања 
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8.6.4. План рада разредног већа 
 

 

Редни број 
састанка 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
 

1. 

први 

други 

трећи 

и четврти 

разред 

1. Давање упутстава одељенским старешинама у 

вези ученичке документације,вођења и редовног 

ажурирања Ес дневника 

2. Социјални-економски статус родитеља из 

упитника, здравстевно стање ученика и други 

проблеми у школском функционисању 

( старатељство, здравствени проблеми ) 

3.Примена правилника о понашању и кућног реда 

школе,акцентовање обавештавања ученика- 

облачење и понашање у школи и на практичној 

настави 

4. Информације у вези поступка када ученици од 

почетка шк. године не долази у школу,редовно 

праћење изостанака ученика и благовремено 

реаговање у поступности изрицања васпитно- 

дисциплинских мера и покретања појачаног 

васпитног рада. 

5. Индивидуализација у учењу,прикупљање 

података о ученицима којима је неопходна 

додатна подршка у раду. 

6. Родитељски састанци – анализа 

7. Упознавање одељенских старешина са 

процедуром давања „обавештења за родитеље“ 

8. Упознавање са Правилником о друштвено- 

корисном раду и благовремена примена мера 

9. Упознавање са Тимовима који функционишу у 

школи 

10. Акцентовање сарадње и добре комуникације 

са родитељима 
11. Реализација ЧОС-а и ЧОЗ-а 

- Директор 

школе 

-Одељенске 

старешине 

-Помоћници 

директора 

-Координатор 

за практичну 

наставу 

-Секретар 

школе 

- Психолог и 

педагог 

 

 

 

 

Септембар 

2. 
први 

други 

трећи 

и четврти 

разред 

 

1. Праћење педагошке документације, 

реализације Ес-дневник-а, нерегулисани 

изостанци и,праћење успеха ученика и 

ефеката индивидуализације 

2. Евидентирање–покретање појачаног 

васпитног рада и друштвено корисног рада у 

свескама евиденције за појачан васпитни рад 

3. Евиденција уплате Ђачког динара по 

одељењима 

4. Реализација практичне настава и наставе у 

блоку 

5. Реализација екскурзије завршних разреда 
6. Школски пројекат 

-Директор 

школе 

-Одељенске 

старешине 

-Помоћници 

директора 

-Координатор 

за практичну 

наставу 

- Психолог и 

педагог 

Пред прво 

тромесечје 
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3. 
први 

други 

трећи 

и четврти 

разред 

1. Евидентирање ученика са проблемима у 

учењу и изостајању 

2.Праћење ученика којима се пружа додатна 

подршка у раду 

3.Договор око припремања ученика за 

полагање матурских и завршних испита 

2. Праћење реализације практичне наставе и 

наставе у блок 

3. Школски пројекат 

- Директор 

школе 

-Одељенске 

старешине 

-Помоћници 

директора 

-Координатор 

за практичну 

наставу 

- Психолог и 

педагог 

Пред крај првог 

полугодишта 

4. 
први 

други 

трећи 

и четврти 

разред 

 

1.Праћење педагошке документације, реализације 

Ес-дневник-а, нерегулисани изостанци и,праћење 

успеха ученика и ефеката индивидуализације 

2.Праћење појачаног васпитног рада и друштвено 

корисног рада у свескама евиденције за појачан 

васпитни ра 

3.Реализација практичне настава и наставе у 

блоку 

4.Школски пројекат 

- Директор 

школе 

-Одељенске 

старешине 

-Помоћници 

директора 

-Координатор 

за практичну 

наставу 

- Психолог и 

педагог 

Пред крај 

трећег 

тромесечја 

5. 
први 

други 

трећи 

и четврти 

разред 

1. Евидентирање ученика за завршне и 

поправне испите 

2. Давање упутстава одељенским 

старешинама  за попуњавање 

сведочанстава и закључивање оцена преко 

електронског дневника 

- Директор 

школе 

-Одељенске 

старешине 

-Помоћници 

директора 

-Координатор 

за практичну 

наставе 

- Психолог и 

педагог 

Пред крај 

другог 

полугодишта 

 

8.6.5. План рада стручних већа 

 
Стручна већа као стручне органе чине наставници истог или сродних предмета. Стручна већа обављају 

послове од интереса за планирање, остваривање и унапређивање образовно-васпитног рада одређеног предмета 

или групе предмета, старају се о увођењу савремених метода и наставних средстава у настави, кординирају рад 

својих чланова ради потпуније корелације сличних наставних садржаја, старају се о реализацији додатног и 

допунског рада за предмете већа, припремају предлог поделе часова на наставнике. Чланови свих стручних већа 

биће укључени у реализацији Развојног плана школе и Самовредновања школе, што ће пратити евиденција о 

раду и извештаји тима за Развојно планирање и Самовредновање школе. Поједини чланови ће бити укључени 

у активности свих тимова школе. Старају се о стручном усавршавању наставника, посебно приправника, 

предлажу менторе из редова већа, организују огледне часове, анализирају постигнуте резултате по предметима 

и предлажу мере за побољшање успеха ученика. Већем руководи руководилац већа кога бира директор Школе. 

Већа су обавезна да у току школске године одрже најмање десет састанака на којима ће се планирати 

и пратити реализација постављених задатака. Свако веће самостално доноси свој план рада и тај план постаје 

саставни део Годишњег плана рада Школе. 
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Током претходних неколико година рад стручних већа праћен је анализом рада већа на седницама 

Наставничког већа и Педагошког колегијума. Ову анализу је, у виду извештаја, подносио руководилац већа. 

 
Такође планира се по једна заједничка седница сваког већа са директором, помоћником директора и психологом 

и педагогом Школе. Ове састанке воде руководиоци већа, а ради се по планираном дневном реду. У другом 

делу састанка обавља се свеобухватна анализа рада већа и разматрање евентуалних проблема у већу. 

 
 

Ред. бр. СТРУЧНА ВЕЋА Руководиоци стручних већа 

1. Српски језик и књижевност Живојиновић Јелена 

2. Страни језик Лукић Ана 

3. 
Математика, информатика и 

рачунарство 
Пуповац Далиборка 

 
4. 

Друштвене науке ( психологија, 

филозофија, устав, устав и права грађана, 

социологије, географије, историје, верске 
наставе и грађанског васпитања) 

Марјановић Владимир 

5. 
Природне науке ( хемије, познавања 
робе, биологије, екологије  и физика) 

Новичић Јулијана 

6. Физичко васпитање Живковић Небојша 

7. Аранжерска група предмета Јовичић Драгољуб 

8. Економска група предмета Витковић Светлана 

 

8.6.5.1. План рада стручног већа за српски језик и књижевност 

 

РУКОВОДИЛАЦ : Живојиновић Јелена 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: 
 

Редни број Име и презиме наставника Назив предмета 

1. Снежана Белоица Губенко Српски језик и књижевност 

2. Ђокић Милица Српски језик и књижевност 

3. Бранка Јочић Српски језик и књижевност 

4. Срђана Станишић (Ћалић Дејана) Српски језик и књижевност 

5. Јелена Живојиновић Српски језик и књижевност 

6. Љубица Јанковић Српски језик и књижевност 
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 ПЛАН РАДА ВЕЋА 
 

Активност Носиоци Временска динамика Евалуација 

Састанак актива 31. 08. ради договора око плана рада 
у новој школској години 

Сви чланови 
актива 

Август Извештај стручног 
већа 

 Успех ученика из претходног разреда 
 Процена предзнања ученика – иницијални 

тестови 

 Упознавање ученика са Правилником о 

понашању у школи 

 Усклађивање месечних и годишњих планова са 

циљевима и исходима и стандардима учења 

 Критеријуми оцењивања са одређеним 

минимумом знања за сваки ниво 

 Писање детаљних и садржајних припрема за 

часове 

 Прављење задатака, тестова, формирање 

тестотеке 

 Евиденција ученика за секције, додатну и 

допунску наставу и предлог распореда рада 

 Израда плана рада секција, допунске и додатне 

наставе 

 Предлог распореда писмених задатака и 

контролних вежби 

 Обавештење о одобреним уџбеницима и набавка 

нових 

 Снимање ситуације за идентификовање ученика 

којима је потребна додатна подршка у раду 

 Индивидуализован приступ наставном процесу 

 Текућа питања 

 Септембар Извештај стручног 

већа 

 Стручна тема 
 Уједначавање критеријума оцењивања према 

циљевима и исходима и стандардима учења 

 Свакодневно праћење постигнућа и 

напредовања ученика према задатим 

стандардима 

 Праћење планова и постигнућа ученика са 

којима се ради додатна образовна подршка 

 Континуирана сарадња наставника с 

родитељима и давање потребних информација 

 Побољшање комуникације и сарадње између 

наставника и ученика 

 Стварање подстицајне атмосфере у разреду, која 

ће омогућити максимално остваривање њихових 

потенцијала 

 Спровођење плана акције за прилагођавање у 

школском животу за новопридошле ученике 

 Програмирање стручног, педагошког, 

психолошког и методичког усавршавања 
 Текућа питања 

 Октобар Извештај стручног 

већа 
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 Анализа успеха ученика на првом тромесечју 

 Мере за пружање помоћи ученицима који 

заостају у раду као и стимулација оних који 

напредују 

 Праћење постигнућа ученика према задатим 

циљевима и исходима и стандардима 

 Праћење планова и постигнућа ученика са 

којима се ради додатна образовна подршка 

 Превентивно и реактивно деловање у 

ситуацијама насиља 

 Анализа рада секција, допунског и додатног 

рада 

 Уједначавање критеријума оцењивања 

 Мере за доследније и успешније остваривање 

плана и програма образовно-васпитног рада 

 Текућа питања 

 Новембар Извештај стручног 

већа 

Предлог праћења колега једнаких по образовању 

и позицији 

Милица Ђокић 

Јелена 

Живојиновић 

Новембар Извештај о 

рефлексији 

 Континуирана сарадња наставника с 
родитељима и давање потребних информација 

 Праћење постигнућа ученика према задатим 

циљевима, исходима и стандардима учења 

 Праћење планова и постигнућа ученика са 

којима се ради додатна образовна подршка 

 Међусобна посета часова и размена искуства 

 Увођење савремених облика рада и 

активноорјентисане наставе 

 Текућа питања 

 Децембар Извештај стручног 

већа 

 Пружање подршке ученицима за развијање свих 

облика критичког мишљења и учења разних 

техника учења 

 Праћење постигнућа ученика према задатим 

циљевима, исходима и стандардима учења 

 Праћење планова и постигнућа ученика са 

којима се ради додатна образовна подршка 

 Дискусија о стручним семинарима 

 Текућа питања 

 Јануар Извештај стручног 

већа 
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Предлог праћења колега једнаких по образовању 

и позицији 

Љубица 

Јанковић 

Бранка Јочић 

Јануар Извештај о 

рефлексији 

 Стручна тема 
 Анализа успеха редовне наставе, допунског и 

додатног рада и секција на крају првог 

полугодишта 

 Извештај о раду стручног већа у првом 

полугодишту 

 Праћење постигнућа ученика према задатим 

циљевима, исходима и стандардима учења 

 Праћење планова и постигнућа ученика са 

којима се ради додатна образовна подршка 

 Предлог мера за побољшање успеха 

 Текућа питања 

 Фебруар Извештај стручног 

већа 

Предлог праћења колега једнаких по образовању 

и позицији 

Бранка Јочић 

Милица Ђокић 

Фебруар Извештај о 

рефлексији 

 Међусобна посета часова и размена искуства 
 Праћење постигнућа ученика према задатим 

циљевима, исходима и стандардима 

 Праћење планова и постигнућа ученика са 

којима се ради додатна образовна подршка 

 Интердисциплинарна повезивања и размена 

практичних искустава 

 Праћење рада допунске, додатне наставе и 

секција 

 Текућа питања 

 Март Извештај стручног 

већа 

Предлог праћења колега једнаких по образовању 

и позицији 

Снежана 

Белоица Губенко 

Срђана 

Станишић 
(Ћалић Дејана) 

Март Извештај о 

рефлексији 

 Анализа успеха на трећем тромесечју 
 Праћење постигнућа ученика према задатим 

циљевима, исходима и стандардима учења 

 Праћење планова и постигнућа ученика са 

којима се ради додатна образовна подршка 

 Реализација програмских садржаја свих облика 

образовно-васпитног рада 

 Усклађивање критеријума оцењивања и мере за 

побољшање успеха 

 Текућа питања 

 Април Извештај стручног 

већа 

 Припреме за полагање матурских испита 
 Праћење постигнућа ученика према задатим 

циљевима, исходима и стандардима 

 Праћење планова и постигнућа ученика са 

којима се ради додатна образовна подршка 

 Предлог чланова комисије за матурске испите и 

предлог тема за испитни одбор 

 Текућа питања 

 Мај Извештај стручног 

већа 
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 Анализа успеха на крају другог полугодишта 

 Праћење постигнућа ученика према задатим 

циљевима, исходима и стандардима учења 

 Праћење планова и постигнућа ученика са 

којима се ради додатна образовна подршка 

 Израда и анализа извештаја о раду стручног већа 

 Самоевалуација и евалуација рада наставника од 

стране ученика и родитеља 

 Анализа постигнутог успеха ученика 

 Извештај о раду стручног већа на крају школске 

године 

 Израда плана и програма стручног већа 

 Подела предмета на наставнике 

 Избор руководиоца стручног већа 

 Текућа питања 

 Јун  

 

8.6.5.2. План рада стручног већа за страни језик 

 

РУКОВОДИЛАЦ : Ана Лукић 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: 
 

Редни број Име и презиме наставника Назив предмета 

1. Иван Станковић Енглески језик 

2. Милена Раниловић Енглески језик 

3. Сашка Јевремовић Енглески језик 

4. Марија Шобајић Енглески језик 

5. Драгана Драговић Енглески језик 

6. Сушић Ивана Енглески језик 

7. Ана Лукић Немачки језик 

 
 ПЛАН РАДА ВЕЋА 

 

Активност Носиоци Временска 
динамика 

Евалуација 

Састанак актива 31.08. након Педагошког 

колегијума ради договора око плана рада у 
новој шк.години 

Сви чланови 

актива 

Август Извештај 

стручног већа 

 Снимање успеха ученика из 

претходног разреда 

 Процена предзнања 

ученика(иницијални тест у свим 

одељењима) 

 Израда плана рада додатне и 
допунске наставе 

 Снимање постојеће стручне 

литературе и предлог за набавку 
нове 

 Размена искустава у настави на 
даљину и коришћењу нове 

платформе, размена материјала 

 Израда распореда писмених 

задатака 

  
 
 
 

 
Септембар 

Извештај 

стручног већа 
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 Програмирање стручног, 

педагошког, психолошког, 

методичког усавршавањa и 

образовања наставника 

 Индивидуализовани приступ 

наставном процесу (у складу са 

појединачним могућностима 

ученика и његовим способностима)и 

сарадња обзиром на то да колеге 

често „наслеђују“одељења једни од 

других 

 Тематско повезивање са другим 

предметима 

  

 

 

 

Октобар 

Извештај 

стручног већа 

 Анализа успеха на крају првог 

тромесечја 

 Провера остварености исхода и 
циљева 

 Мере за пружање помоћи ученицима 

који заостају у раду и стимулисањe 
ученика који брже напредују 

 Уједначавање критеријума 
оцењивања 

 Планирани огледни и угледни 

часови 

 Угледни час: 

   

 

Извештај 

стручног већа 

Планирани огледни и угледни часови 

 Наставна јединица по избору 
предметног наставника 

Наставник 

енглеског 

језика 

Новембар Записник са 

одржаног 

угледног часа и 

евалуација часа 

Предавања, стручне теме и презентације 

 Назив теме по избору предметног 

наставника 

Сашка 

Јевремовић 

Новембар  

Записник о 

активном 

учешћу колега 

Стручно усавршавање 

1. Семинар: Интернет технологије у 

Заинтересовани 

чланови 

стручног већа 

Новембар презентација 

сертификат 

служби наставе   

Број сати: 20   

Компетенција: К1   

2. Семинар: Пројектни задаци у настави 

страних језика 

Број сати: 8 

  

Заинтересовани 

чланови 

стручног већа 

Компетенција: К2    

 Информација о савременим 

облицима, врстама и средствима 

рада у образовно-васпитном раду 

 Мере за доследније и успешније 

остваривање плана и програма 
образовно-васпитног рада 

  

 

Децембар 
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 Дискусија о стручним семинарима    
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Планирани огледни и угледни часови 

 Наставна јединица по избору 
предметног наставника 

Наставник 

енглеског 

језика 

децембар Записник са 

одржаног 

угледног часа и 

евалуација часа 

Предавања, стручне теме и презентације 

 Назив теме по избору предметног 

наставника 

Ана Лукић Децембар Записник о 

активном 

учешћу колега 

 Извештај о раду Стручног већа у 

првом полугодишту 

 Предлог мера за побољшање успеха 

 Провера остварености исхода и 

циљева 

  
 

Јануар 

 

 Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

 Фебруар  

 Договор о међусобној посети часова 

 Стручна тема – по избору 

 Март  

Планирани огледни и угледни часови 

 Наставна јединица: Die Kleidung 

Ана Лукић Март Записник са 

одржаног 

угледног часа и 

евалуација часа 

Предавања, стручне теме и презентације    

Стручно усавршавање 

Назив семинара: Немачки за адолесценте 

Број сати: 8 

Компетенција: К1 

Заинтересовани 

чланови 

стручног већа 

Март Презентација 

Предлог праћења колега једнаких по 

образовању и позицији 

Иван 

Станковић 

Сашка 
Јевремовић 

Март Извештај о 

рефлексији 

Пројекат 

Тема: Енглеска и Србија кроз историју 

Циљеви: повезивање стечених знања из 

историје, рачунарства и преводилачких 

вештина 

Исходи: Ученик ће бити у стању да 

примени правила добре комуникације и 

користи информације са интернета 

Продукт: презентација 

Предметни 

наставници 

Ученици првог 

разреда 

Две недеље марта Презентација 

 Анализа успеха на крају трећег 

тромесечја 

 Организовање школског такмичења 

 Реализација програмских садржаја 

свих облика образовно-васпитног 
рада 

 Април  
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Предлог праћења колега једнаких по 

образовању и позицији 

Ана Лукић Април Извештаји о 

рефлексији 

Пројекат 

Тема: Продавница 

Циљеви: повезивање вештина и знања из 

општеобразовних и стручних предмета 

Исходи: Ученик ће бити у стању да 

комуницира на страном језику 

Продукт: скеч 

Предметни 

наставници 

3-10 ученика 

Две недеље 

априла 

Презентација 

 Анализа резултата међусобних 

посета часова наставника 

 Усклађивање критеријума 

оцењивања и мере за побољшање 

успеха 

 Мај  

 Анализа успеха на крају другог 

полугодишта 

 Анализа извештаја о раду 
стручног већа и секција 

 Израда плана и програма за 

следећу школску годину и извештај 
о раду 

 Прелиминарна подела предмета 
на наставнике тј.подела часова 

 Евалуација и самоевалуација 

 Избор руководиоца стручног 

већа 

 Јун Извештај 

стручног већа 

 Предлог уџбеника, приручника и 

друге литературе за наставнике и 

ученике 

 Коначна подела предмета на 

наставнике 

 Август Извештај 

стручног већа 
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8.6.5.3. План рада стручног већа Математике, Рачунарства и информатике 

 
РУКОВОДИЛАЦ : Далиборка Пуповац 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: 
 

Редни број Име и презиме наставника Назив предмета 

1 Вера Новичић Митрић Математика 

2 Тамара Матовић Баловић Математика 

3 Далиборка Пуповац Математика 

4 Мирјана Ковач Математика 

5 Драгана Јаблан Рачунарствo и информатика 

6 Андрија Поповић Рачунарствo и информатика 

 

 ПЛАН РАДА ВЕЋА 
 

Активност Носиоци Временска 
динамика 

Евалуација 

- Израда глобалних и оперативних 

планова за редовну и припремну 
наставу, додатни рад и 

активности 

- Усклађивање месечних и 
годишњих планова са циљевима, 
исходима и стандардима учења 

по предметима 

- Анализа постигнутог успеха 
ученика у односу на задате 
циљеве и исходе предмета 

- Предлог уџбеника, приручника и 
друге литературе 

- Коначна подела предмета на 
наставнике 

- Предлог 40-то часовне радне 
седмице 

- Планирање и набавка наставних 
средстава и литературе 

Чланови већа Август Извештај стручног 

већа 
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- Успех ученика из претходног 
разреда 

 
- Процена предзнања ученика – 

иницијални тестови 

- Упознавање ученика са 
Правилником о понашању у 
школи 

- Усклађивање месечних и 
годишњих планова са циљевима 
и исходима и стандардима учења 

- Критеријуми оцењивања са 
одређеним минимумом знања за 
сваки ниво 

- Писање детаљних и садржајних 
припрема за часове 

- Прављење задатака, тесова, 
формирање тестотеке 

- Евиденција ученика за секције, 
додатну и допунску наставу и 
предлог распореда рада 

- Израда плана рада секција, 
допунске и додатне наставе 

- Предлог распореда писмених 
задатака и контролних вежби 

- Обавештење о одобреним 
уџбеницима и набавка нових 

- Снимање ситуације за 
идентификовање ученика којима 

је потребна додатна подршка у 

раду 

- Индивидуализован приступ 
наставном процесу 

- Текућа питања 

 

Чланови већа 

 

Септембар 
Извештај стручног 

већа 

Праћење колега једнаких по 

образовању и позицији 

1. Наставник: 

Андрија 

Поповић 

2. Наставник: 

Јаблан Драгана 

Октобар Извештај о 

рефлексији 

Планирани огледни и угледни часови 

 Наставна јединица: 

- 

Наставник 

математике 

Новембар Записник са одржаног 

угледног часа и 

евалуација часа 

- Праћење колега једнаких по 

образовању и позицији 

1. Наставник: 

Далиборка Пуповац 

2. Наставник: 

Тамара Матовић 
Баловић 

Новембар Извештај о 

рефлексији 
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- Пружање подршке ученицима за 

развијање свих облика критичког 
мишљења и учења разних 

техника учења 

- Праћење постигнућа ученика 
према задатим циљевима, 
исходима и стандардима учења 

- Праћење планова и постигнућа 
ученика са којима се ради 

додатна образовна подршка 

- Дискусија о стручним 
семинарима 

- Текућа питања 

Чланови већа Јануар Извештај стручног 

већа 

Планирани огледни и угледни часови 

 Наставна јединица 

Наставник 

математике 

Фебруар Записник са одржаног 

угледног часа и 

евалуација часа 

- Стручна тема 

- Анализа успеха редовне наставе, 

допуснког и додатног рада и 
секција на крају првог 

полугодишта 
- Извештај о раду већа у првом 

полугодишту 

- Праћење постигнућа ученика 
према задатим циљевима, 
исходима и стандардима учења 

- Праћење планова и постигнућа 
ученика са којима се ради 

додатна образовна подршка 

- Предлог мера за побољшање 
успеха 

- Текућа питања 

Чланови већа Фебруар  

Планирани огледни и угледни часови 

 Наставна јединица: 

Наставник 

Информатике 

Март Записник са одржаног 

угледног часа и 

евалуација часа 

- Међусобна посета часова и 
размена искустава 

- Праћење постигнућа ученика 
према задатим циљевима, 
исходима и стандардима учења 

- Праћење планова и постигнућа 
ученика са којима се ради 

додатна образовна подршка 

- Интердисциплинарна повезивања 
и размена практичних искустава 

- Праћење рада допунске, додатне 
наставе и секција 

- Текућа питања 

Чланови већа Март Извештај стручног 

већа 

- Анализа успеха на трећем 

тромесечју 

Чланови већа Април Извештај стручног 

већа 
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- Праћење постигнућа ученика 

према задатим циљевима, 
исходима и стандардима учења 

- Праћење планова и постигнућа 
ученика са којима се ради 

додатна образовна подршка 

- Реализација програмских 

садржаја свих облика образовно – 

васпитног рада 

- Усклађивање критеријума 
оцењивања и мере за побољшање 
успеха 

- Текућа питања 

   

- Уједначавање критеријума 
оцењивања 

- Праћење постигнућа ученика 
према задатим циљевима, 
исходима и стандардима учења 

- Праћење планова и постигнућа 
ученика са којима се ради 

додатна образовна подршка 

- Предлог чланова комисије за 
матурске испите и предлог тема 
за испитни одбор 

- Текућа питања 

Чланови већа Мај Извештај стручног 

већа 

- Анализа успеха на крају другог 
полугодишта 

- Праћење постигнућа ученика 
према задатим циљевима, 
исходима и стандардима учења 

- Праћење планова и постигнућа 
ученика са којима се ради 

додатна образовна подршка 

- Израда и анализа извештаја о 
раду стручног већа 

- Самоевалуација и евалуација рада 
наставника од стране ученика и 
родитеља 

- Анализа постигнутог успеха 
ученика 

- Извештај о раду стручног већа на 
крају школске године 

- Израда плана и програма 
стручног већа 

- Подела предмета на наставнике 

- Избор руководиоца стручног већа 
- Текућа питања 

Чланови већа Јун Извештај стручног 

већа 
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8.6.5.4. План рада стручног већа економске групе предмета 

 
Руководилац већа: Светлана Витковић 

Чланови већа: 

 
Рб. Име и презиме наставника Назив предмета 

1. Јанков Весна Маркетинг 
Практична настава 

2. Костић Зорица Обука у виртуелном предузећу 

3. Божић Славица Економика и организација трговинских 

предузећа 

Национална економија 

Практична настава 

4. Павићевић Татјана Организација набавке и продаје 
Практична настава 

5. Глишић Соња Обука у виртуелном предузећу 

Основи економике трговине 
Практична настава 

6. Кнежевић Марица Практична настава 

7. Ћурдић Јелена Национална економија 

Рачуноводство 
Практична настава 

8. Жебељан Гордана Обука у виртуелном предузећу 
Практична настава 

9. Муждека Милена Организација набавке и продаје 
Практична настава 

10. Павловић Татјана Практична настава 

11. Витковић Светлана Рачуноводство 
Практична настава 

12. Цонић Јелена Пословна економија 
Обука у виртуелном предузећу 

Практична настава 
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13. Марјановић Марија Канцеларијско пословање 

Практична настава 

14. Јовандић Јасминка Трговинско пословање 
Економика и организација трговинских 

предузећа 
Практична настава 

15. Ђукић Александра Пословна информатика 

Основи економије 
Практична настава 

16. Крстић Драгица Пословна економија 
Трговинско пословање 

Практична настава 

17. Савић Бранислав Техника продаје и услуге купцима 

Основи економике трговине 
Практична настава 

18. Недељковић Силвана Рачуноводство 
Практична настава 

19. Чубрило Гордана Трговинско пословање 
Економика и организација трговинских 

предузећа 
Практична настава 

20. Димитријевић Маријан Обука у виртуелном предузећу 
Трговинско пословање 

Практична настава 

21. Јевремовић Урош Рачуноводство у трговини 

Статистика 
Међународна шпедиција 

22. Јовановић Тамара Обука у виртуелном предузећу 

Принципи економије 

Основи пословања у трговини 

Менаџмент 

23. Трифуновић Сузана Пословна информатика 
Набавка и физичка дистрибуција 

24. Поповић Викторија Пословна економија 
Трговинско пословање 

Практична настава 

25. Поповић Љиљана Маркетинг  

Маркетинг у трговини 

Финансије 
Комерцијално познавање робе 

26. Вукмирица Ивана 

(Пецикоза Марина) 

Пословна информатика 

Маркетинг у трговини 
Предузетништво 

27. Марчетић Ђурђица Техника продаје и услуге купцима 

Канцеларијско пословање 
Основи пословања у трговини 

28. Глигорић Алексић Весна Трговинско пословање 

Основи трговине 
Набавка и физичка дистрибуција 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021/2022. годину 

136 

 

 

 
29. Старчевић Марија Принципи економије 

Основи економије 

Предузетништво 

30. Јовановић Тончев Мелита Основи економије 

31. Јевтић Сандра Пословна комуникација 

Предузетништво 
Практична настава 

32. Раца Огњен Техника продаје и услуге купцима 

Трговинско пословање 
Пословна информатика 

33. Бојовић Алекса Основи трговине 
Економика и организација трговинских 

предузећа 

34. Руњић Јелена Пословна економија 
Техника продаје и услуге купцима 

Трговинско пословање 

35. Пилиповић Јелена Трговинско пословање 

Основи економике трговине 

Техника продаје и услуге купцима 

Маркетинг у трговини 

36. Столески Љиљана Пословна комуникација 

Пословна економија 
Статистика 

 

 ПЛАН РАДА ВЕЋА 
 

Активност Носиоци 
Временска 

динамика 

Евалуација 

 Израда глобалних и оперативних 

планова за редовну, припремну 

наставу, додатни рад 

 Усклађивање глобалних и 

оперативних планова са циљевима и 

исходима учења по предметима 

 Анализа постигнутог успеха ученика 

у односу на задате циљеве и исходе 

предмета 

 Коначна подела предмета на наставнике 
 Предлог 40-то часовне радне седмице 

 Предлог уџбеника, приручника и друге 

литературе 

 Планирање и набавка литературе, 

наставних средстава и опреме за 

кабинете 

 Текућа питања 

 
 
 
 
 
 
 

Сви чланови 

стручног већа 

 

Август 

 

Записник са 

одржаног 

стручног већа 
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 Анализа успеха ученика из претходног 

разреда 

 Упознавање ученика са Правилником о 

понашању у школи и на пракси 

 Критеријуми оцењивања са одређеним 

минимумом знања за сваки ниво 

 Писање детаљних и садржајних припрема за 

часове 

 Израда задатака, тестова, формирање 

тестотеке из сваког предмета 

 Снимање ситуације за идентификовање 

ученика којима је потребна додатна 

подршка у раду 

 Индивидуализован приступ наставном 

процесу за сваки предмет 

 Израда плана рада за секције, додатну и 

допунску наставу и евиденција ученика 

 Предлог распореда писмених задатака и 

контролних вежби из рачуноводства за 

трећи и четврти разред и контролних вежби 

из осталих предмета 

 Усвајање распореда практичне наставе и 

практичне наставе у блоку, за све образовне 

профиле 

 Текућа питања 

 

Сви чланови 

стручног већа 

 

Септембар 

 

Записник са 
одржаног стручног 

већа 

 Планирани огледни и угледни часови 
 Наставна јединица: снимање часова из 

предмета техника продаје и услуге купцима 

и набавка и физичка дистрибуција 

Наставници 

економске 

групе предмета 

Септембар Записник са 
одржаног огледног 

часа и евалуација 

часа 

 Планирани огледни и угледни часови 
 Наставна јединица: снимање часова из 

предмета техника продаје и услуге купцима 

и набавка и физичка дистрибуција 

Наставници 

економске 

групе предмета 

Октобар Записник са 
одржаног огледног 

часа и евалуација 

часа 

 Стручна тема 
 Уједначавање критеријума оцењивања 

према циљевима и исходима предмета 

 Континуирана сарадња наставника са 

родитељима и давање потребних 

информација 

 Спровођење плана акције за прилагођавање 

у школском животу за новопридошле 

ученике 
 Програмирање стручног, педагошког, 

психолошког и методичког усавршавања 

 Текућа питања 

 

Сви чланови 

стручног већа 

 

Октобар 

 

Записник са 

одржаног стручног 

већа 

 Планирани огледни и угледни часови 
 Наставна јединица 

 

Наставници 

економске 

групе предмета 

 

Новембар 
 

Записник са 
одржаног огледног 

часа и евалуација 

часа 
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 Предавања, стручне теме и презентације 

 Назив теме: Поступак снимања часа 
Наставници 

економске 

групе предмета 

Новембар Записник о 

активном учешћу 

колега 

 Предлог праћења колега једнаких по 

образовању и позицији 

Наставници 

економске 

групе предмета 

Новембар Извештај о 

рефлексији 

 Анализа успеха ученика на првом 

тромесечју 

 Мере за пружање помоћи ученицима који 

заостају у раду као и стимулација оних који 

напредују 

 Праћење постигнућа ученика према 

задатим циљевима и исходима 

 Праћење планова и постигнућа ученика са 

којима се ради додатна образовна подршка 

 Превентивно и реактивно деловање у 

ситуацијама насиља 

 Анализа рада секција, допунског и 

додатног рада 

 Уједначавање критеријума оцењивања 

 Мере за доследније и успешније 
остваривање плана и програма образовно- 

васпитног рада 

 Текућа питања 

 

Сви чланови 

стручног већа 

 

Новембар 

 

Записник са 

одржаног 

стручног већа 

 Усавршавање методологије рада на 
реализацији програмских садржаја стручних 

предмета и практичне наставе 

 Међусобна посета часова и размена 

искуства 

 Увођење савремених облика рада и активно 

оријентисане наставе 

 Текућа питања 

 

Сви чланови 

стручног већа 

 

Децембар 

 

Записник са 

одржаног стручног 

већа 

 Предлог праћења колега једнаких по 

образовању и позицији 

Наставници 

економске 

групе предмета 

Децембар Извештај о 

рефлексији 

 Предавања, стручне теме и презентације Наставници 

економске 

групе предмета 

Децембар Презентација 

 Планирани огледни и угледни часови 
 Наставна јединица 

 

Наставници 

економске 

групе предмета 

 

Децембар 
 

Записник са 
одржаног огледног 

часа и евалуација 

часа 
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 Планирање припрема за републичко 

такмичење 

 Праћење постигнућа ученика према 

задатим циљевима и исходима 

 Праћење планова и постигнућа ученика 

са којима се ради додатна образовна 

подршка 

 Дискусија о стручним семинарима 

 Текућа питања 

 

Сви чланови 

стручног већа 

 

Јануар 

 

Записник са 
одржаног стручног 

већа 

 Предавања, стручне теме и презентације Наставници 

економске 
групе предмета 

Јануар Презентација 

 Анализа успеха редовне наставе, допунског 

и додатног рада и секција на крају првог 

полугодишта 

 Извештај о раду стручног већа у првом 

полугодишту 

 Предлог мера за побољшање успеха 

 Текућа питања 

 

Сви чланови 

стручног већа 

 

Фебруар 

 

Записник са 

одржаног стручног 

већа 

 Предлог чланова комисије за матурске и 

завршне испите 

 Интердисциплинарна повезивања и 

размена практичних искустава 

 Текућа питања 

 

Сви чланови 

стручног већа 

 

Март 

 

Записник са 
одржаног стручног 

већа 

 Пројекат 

Тема: Набавка и продаја робе – рад у 

Виртуелном предузећу 

Циљеви: повезивање стечених знања из 

економских предмета, рачунарства и 

информатике... 

Развијање практичних вештина, примена 

теоријских знања, употреба информатичке 

технологије 

Исходи: Ученик ће бити у стању да самостално 

и у тиму обавља послове набавке и продаје, 

попуњава и израђује пратећу документацију при 

набавци и продаји робе, евидентира набавку и 

продају и обавља пословну кореспонденцију 

Продукт: Презентација 

 

Наставници 

економске 

групе предмета 

који предају 

обуку у ВП 

 

Ученици 3. 

разреда 

 

Март ( две 

недеље) 

 

Презентација 

 Планирани огледни и угледни часови 
 Наставна јединица 

 

Наставници 

економске 

групе предмета 

 

Март 
 

Записник са 

одржаног огледног 

часа и евалуација 

часа 

 Предлог праћења колега једнаких по 

образовању и позицији 

Наставници 

економске 

групе предмета 

Март Извештај о 

рефлексији 
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 Анализа успеха на трећем тромесечју 

 Реализација програмских садржаја свих 

облика образовно-васпитног рада 

 Праћење постигнућа ученика према 

задатим циљевима и исходима 

 Праћење планова и постигнућа ученика 

са којима се ради додатна образовна 

подршка 

 Усклађивање критеријума оцењивања и 

мере за побољшање успеха 

 Текућа питања 

 

Сви чланови 

стручног већа 

 

Април 

 

Записник са 
одржаног стручног 

већа 

 Предавања, стручне теме и презентације Наставници 

економске 
групе предмета 

Април Презентација 

 Припреме за реализацију завршног и 

матурског испита за све образовне 

профиле 

 Текућа питања 

 
Наставници 

економске 

групе 

предмета ( 

ментори) 

 
Мај 

 
Записник са 

одржаног 

стручног већа 

 Предлог праћења колега једнаких по 

образовању и позицији 

Наставници 

економске 

групе предмета 

Мај Извештај о 

рефлексији 

 Анализа успеха на крају другог 

полугодишта 

 Израда и анализа извештаја о раду стручног 

већа 

 Праћење постигнућа ученика према задатим 

циљевима и исходима 

 Праћење планова и постигнућа ученика 

са којима се ради додатна образовна 

подршка 

 Самоевалуација и евалуација рада 

наставника од стране ученика и родитеља 

 Подела предмета и практичне наставе на 

наставнике за наредну школску годину 

 Избор руководиоца стручног већа за 

наредну школску годину 

 Израда плана и програма стручног већа за 

наредну школску годину 

 Текућа питања 

 

Сви чланови 

стручног већа 

 

Јун 
 

Записник са 

одржаног стручног 

већа 

 Праћење постигнућа ученика на 

завршним и матурским испитима 

Наставници 

економске 

групе 

предмета 

(ментори) 

 
Јун 

 
Записник са 

одржаног 

стручног већа 

 Усклађивање глобалних и оперативних 

планова са циљевима и исходима учења 

по предметима 

Сви чланови 

стручног 

већа 

Август Записник са 

одржаног 

стручног већа 
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 Анализа постигнутог успеха ученика у 

односу на задате циљеве и исходе 

предмета 

 Коначна подела предмета на наставнике 

 Предлог 40-то часовне радне седмице 

 Предлог уџбеника, приручника и друге 

литературе 

 Планирање и набавка литературе, 

наставних средстава и опреме за кабинете 

 Текућа питања 

   

 

 

8.6.5.5. План рада стручног већа Аранжерске групе предмета 

 

РУКОВОДИЛАЦ : Драгољуб Јовичић 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: 
 

Редни број Име и презиме наставника Назив предмета 

1. Радмила Здравковић Нацртна геометрија 

Перспектива 

Аранжирање у трговини 

Пројектовање 

2. Александар Стојановић Аранжирање у трговини 

3. Драгољуб Јовичић Цртање и обликовање 
Форма и обликовање 

4. Гордана Јовановић Цртање и обликовање 
Фотографија са граф. техн. 

5. Душанка Новаковић Аранжирање у трговини 
Цртање и обликовање 

6. Јелена Мркић Музичка уметност 

7. Љиљана Теодоровић Ликовна култура 

 
 ПЛАН РАДА ВЕЋА 

 

Активност Носиоци Временска 
динамика 

Евалуација 

Састанак актива 31. 08. ради 
договора око плана рада у новој 

школској години 

Сви чланови 

актива 

Август Извештај стручног већа 
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 Успех ученика из претходног 

разреда 

 Упознавање ученика са 

Правилником о понашању у 

школи 

 Усклађивање месечних и 

годишњих планова са циљевима 

и исходима и стандардима 

учења 

 Критеријуми оцењивања са 

одређеним минимумом знања за 

сваки ниво 

 Писање детаљних и садржајних 

припрема за часове 

 Прављење задатака, тестова, 

формирање тестотеке 

 Евиденција ученика за секције, 

додатну и допунску наставу и 

предлог распореда рада 

 Израда плана рада секција, 

допунске и додатне наставе 

 Обавештење о одобреним 

уџбеницима и набавка нових 

 Снимање ситуације за 

идентификовање ученика којима 

је потребна додатна подршка у 

раду 

 Индивидуализован приступ 

наставном процесу 
 Текућа питања 

 Септембар Извештај стручног већа 
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 Стручна тема 
 Уједначавање критеријума 

оцењивања према циљевима и 

исходима и стандардима учења 

 Свакодневно праћење 

постигнућа и напредовања 

ученика према задатим 

стандардима 

 Праћење планова и постигнућа 

ученика са којима се ради 

додатна образовна подршка 

 Континуирана сарадња 

наставника с родитељима и 

давање потребних информација 

 Побољшање комуникације и 

сарадње између наставника и 

ученика 

 Стварање подстицајне атмосфере 

у разреду, која ће омогућити 

максимално остваривање 

њихових потенцијала 

 Спровођење плана акције за 

прилагођавање у школском 

животу за новопридошле 

ученике 

 Програмирање стручног, 

педагошког, психолошког и 

методичког усавршавања 
 Текућа питања 

 Октобар Извештај стручног већа 
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 Анализа успеха ученика на 

првом тромесечју 

 Новембар Извештај стручног већа 

 Мере за пружање помоћи 

ученицима који заостају у раду 

као и стимулација оних који 
напредују 

 Праћење постигнућа ученика 

према задатим циљевима и 

исходима и стандардима 

 Праћење планова и постигнућа 

ученика са којима се ради 
додатна образовна подршка 

 Превентивно и реактивно 

деловање у ситуацијама 
насиља 

 Анализа рада секција, 
допунског и додатног рада 

 Уједначавање критеријума 
оцењивања 

 Мере за доследније и 

успешније остваривање плана 

и програма образовно- 
васпитног рада 

 Текућа питања 

 Континуирана сарадња 

наставника с родитељима и 

давање потребних информација 

 Праћење постигнућа ученика 

према задатим циљевима, 

исходима и стандардима учења 

 Праћење планова и постигнућа 

ученика са којима се ради 

додатна образовна подршка 

 Међусобна посета часова и 

размена искуства 

 Увођење савремених облика рада 

и активно оријентисане наставе 

 Текућа питања 

 Децембар Извештај стручног већа 
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 Пружање подршке ученицима за 

развијање свих облика критичког 

мишљења и учења разних 

техника учења 

 Праћење постигнућа ученика 

према задатим циљевима, 

исходима и стандардима учења 

 Праћење планова и постигнућа 

ученика са којима се ради 

додатна образовна подршка 

 Дискусија о стручним 

семинарима 

 Текућа питања 

 Јануар Извештај стручног већа 

Предлог праћења колега једнаких 

по образовању и позицији 

Александар 

Стојановић 

Радмила 
Здравковић 

Јануар Извештај о рефлексији 

 Стручна тема 
 Анализа успеха редовне наставе, 

допунског и додатног рада и 

секција на крају првог 

полугодишта 

 Извештај о раду стручног већа у 

првом полугодишту 

 Праћење постигнућа ученика 

према задатим циљевима, 

исходима и стандардима учења 

 Праћење планова и постигнућа 

ученика са којима се ради 

додатна образовна подршка 

 Предлог мера за побољшање 

успеха 

 Текућа питања 

 Фебруар Извештај стручног већа 

Предлог праћења колега једнаких 

по образовању и позицији 

Гордана 

Јовановић 

Драгољуб 

Јовичић 

Фебруар Извештај о рефлексији 

 Међусобна посета часова и 

размена искуства 

 Праћење постигнућа ученика 

према задатим циљевима, 

исходима и стандардима 

 Праћење планова и постигнућа 

ученика са којима се ради 

додатна образовна подршка 

 Интердисциплинарна 

повезивања и размена 

практичних искустава 

 Праћење рада допунске, додатне 

наставе и секција 
 Текућа питања 

 Март Извештај стручног већа 
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Предлог праћења колега једнаких 

по образовању и позицији 

Драгољуб 

Јовичић 

Душанка 

Новаковић 

Март Извештај о рефлексији 

 Анализа успеха на трећем 

тромесечју 

 Праћење постигнућа ученика 

према задатим циљевима, 

исходима и стандардима 

учења 

 Праћење планова и постигнућа 

ученика са којима се ради 

додатна образовна подршка 

 Реализација програмских 

садржаја свих облика 

образовно-васпитног рада 

 Усклађивање критеријума 

оцењивања и мере за 

побољшање успеха 
 Текућа питања 

 Април Извештај стручног већа 

Предлог праћења колега једнаких 

по образовању и позицији 

Душанка 

Новаковић 

Александар 

Стојановић 

Април Извештај о рефлексији 

 Уједначавање критеријума 

оцењивања 

 Праћење постигнућа ученика 

према задатим циљевима, 

исходима и стандардима 

 Праћење планова и постигнућа 

ученика са којима се ради 

додатна образовна подршка 

 Предлог чланова комисије за 

матурске испите 
 Текућа питања 

 Мај  
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8.6.5.6. План рада стручног већа природних наука 

 

РУКОВОДИЛАЦ : Јулијана Новичић 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: 
 

Редни број Име и презиме наставника Назив предмета 

1 Мира Узелац Познавање робе 

2 Валентина Поповић Хемија, Биологија, Екологија и заштита 
животне средине 

3 Весна Митровић Хемија, Познавање робе, Комерцијално 
познавање робе 

4 Јулијана Новичић Познавање робе, Познавање материјала и 
робе, Грађанско васпитање 

5 Маријана Костић Физика 

 

 ПЛАН РАДА ВЕЋА 
 

Активност Носиоци Временска 
динамика 

Евалуација 

 

- Састанак актива 31.08. ради 
договора око плана рада у новој 
школској години 

- Израда глобалних и оперативних 
планова за редовну и припремну 
наставу, додатни рад и активности 

- Усклађивање месечних и 
годишњих планова са циљевима, 
исходима и стандардима учења по 
предметима 

- Анализа постигнутог успеха 
ученика у односу на задате 
циљеве и исходе предмета 

- Предлог уџбеника, приручника и 
друге литературе 

- Коначна подела предмета на 
наставнике 

- Предлог 40-то часовне радне 
седмице 

- Планирање и набавка наставних 
средстава и литературе 

Чланови већа Август Извештај стручног већа 

- Успех ученика из претходног 
разреда 

 
- Процена предзнања ученика – 

иницијални тестови 

- Упознавање ученика са 
Правилником о понашању у школи 

- Усклађивање месечних и 
годишњих планова са циљевима и 
исходима и стандардима учења 

- Критеријуми оцењивања са 
одређеним минимумом знања за 
сваки ниво 

  

Септембар 
Извештај стручног већа 
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- Писање детаљних и садржајних 

припрема за часове 
- Прављење задатака, тесова, 

формирање тестотеке 
- Евиденција ученика за секције, 

додатну и допунску наставу и 
предлог распореда рада 

- Израда плана рада секција, 
допунске и додатне наставе 

- Предлог распореда писмених 
задатака и контролних вежби 

- Обавештење о одобреним 
уџбеницима и набавка нових 

- Снимање ситуације за 
идентификовање ученика којима 
је потребна додатна подршка у 
раду 

- Индивидуализован приступ 
наставном процесу 

- Текућа питања 

   

- Стручна тема 
- Уједначавање критеријума 

оцењивања према циљевима и 
исходима и стандардима учења 

- Свакодневно праћење постигнућа 
и напредовања ученика према 
задатим стандардима 

- Праћење планова и постигнућа 
ученика са којима се ради додатна 
образовна подршка 

- Континуирана сарадња наставника 
са родитељима и давање потрбних 
информација 

- Побољшање комуникације и 
сарадње између наставника и 
ученика 

- Стварање подстицајне атмосфере 
у разреду, која ће омогућити 
максимално остваривање њихових 
потенцијала 

- Спровођење плана акције за 
прилагођавање у школског животу 
за новопридошле ученике 

- Програмирање стручног, 
педагошког, психолошког и 
методичког усавршавања 

- Текућа питања 

 Октобар Извештај стручног већа 

Предавања, стручне теме и презентације Јулијана Новичић Октобар Записник о активном 
учешћу колега 

Предлог стручног већа за стручно 

усавршавање 

Јулијана Новичић Октобар Презентација, 

сертификат 

Предлог праћења колега једнаких по 

образовању и позицији 

Валентина Поповић 
Мира Узелац 

Октобар Извештај о рефлексији 

- Анализа успеха учаника на првом 
тромесечју 

- Мере за пружање помоћи 

ученицима који заостају у раду као 
и стимулација оних који напредују 

 Новембар Извештај стручног већа 
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- Праћење постигнућа ученика 

према задатим циљевима и 
исходима стандарда 

- Праћење планова и постигнућа 
ученика са којима се ради додатна 
образовна подршка 

- Превентивно и реактивно 
деловање у ситуацијама насиља 

- Анализа рада секција, допуснког и 
додатног рада 

- Уједначавање критеријума 
оцењивања 

- Мере за доследније и успешније 
остваривање плана и програма 
образовно – васпитног рада 

- Текућа питања 

   

Планирани угледни и огледни часови 

- Наставна јединица: 
Алкохолна пића - пиво 

Јулијана Новичић Новембар Записник са одржаног 

угледног часа и 

евалуација часа 

Предлог стручног већа за стручно 

усавршавање 

1. Семинар: Оцењивање у функцији 
развоја учења 
Број сати: 32 
Компетенција: 

Јулијана Новичић Новембар Презентација, 

сертификат 

Предлог стручног већа за пројекат 

1. Тема: Хранљиве материје у 
прехрамбеним производима 

2. Циљеви: Упознавање са хемијским 
саставом и хранљивом вредношћу 
намирница 

3. Исходи: ученик ће бити у стању да 
разликује хранљиве материје и 
препозна квалитет различитих 
произва 

4. Продукт пројекта: ученичка 
презентација 

Валентина Поповић 

Јулијана Новичић 
Новембар - јануар Презентација 

Предлог праћења колега једнаких по 

образовању и позицији 

Мира Узелац 
Јулијана Новичић 

Новембар Извештај о рефлексији 

- Континуирана сарадња наставника 
са родитељима и давање 
потребних информација 

- Праћење постигнућа ученика 
према задатим циљевима, 

исходима и стандардима учења 
- Праћење планова и постигнућа 

ученика са којима се ради додатна 
образовна подршка 

- Међусобна посета часова и 
размена искустава 

- Увођење савремених облика рада 
и активнооријентисане наставе 

- Текућа питања 

 Децембар Извештај стручног већа 

Предлог стручног већа за стручно 

усавршавање 

Јулијана Новичић Децембар Презентација, 
сертификат 
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1. Семинар: Домаћи задатак у 

функцији повећања уметничких 
постигнућа 
Број сати: 32 

Компетенција: 

   

Предлог праћења колега једнаких по 

образовању и позицији 

Мира Узелац 
Јулијана Новичић 

Децембар Извештај о рефлексији 

- Пружање подршке ученицима за 
развијање свих облика критичког 
мишљења и учења разних техника 
учења 

- Праћење постигнућа ученика 
према задатим циљевима, 
исходима и стандардима учења 

- Праћење планова и постигнућа 
ученика са којима се ради додатна 
образовна подршка 

- Дискусија о стручним семинарима 
- Текућа питања 

 Јануар Извештај стручног већа 

Предлог праћења колега једнаких по 

образовању и позицији 

Маријана Костић 

Валентина Поповић 

Јануар Извештај о рефлексији 

- Стручна тема 
- Анализа успеха редовне наставе, 

допуснког и додатног рада и 
секција на крају првог 
полугодишта 

- Извештај о раду већа у првом 
полугодишту 

- Праћење постигнућа ученика 
према задатим циљевима, 
исходима и стандардима учења 

- Праћење планова и постигнућа 
ученика са којима се ради додатна 
образовна подршка 

- Предлог мера за побољшање 
успеха 

- Текућа питања 

 Фебруар  

- Међусобна посета часова и 
размена искустава 

- Праћење постигнућа ученика 
према задатим циљевима, 

исходима и стандардима учења 
- Праћење планова и постигнућа 

ученика са којима се ради додатна 
образовна подршка 

- Интердисциплинарна повезивања 
и размена практичних искустава 

- Праћење рада допунске, додатне 
наставе и секција и Текућа питања 

 Март Извештај стручног већа 

Планирани угледни и огледни часови 

- Наставна јединица: 
Здрави стилови живота 

Јулијана Новичић 

Весна Митровић 
Март Записник са одржаног 

угледног часа и 

евалуација часа 

- Анализа успеха на трећем 
тромесечју 

- Праћење постигнућа ученика 
према задатим циљевима, 
исходима и стандардима учења 

 Април Извештај стручног већа 
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- Праћење планова и постигнућа 

ученика са којима се ради додатна 
образовна подршка 

- Реализација програмских садржаја 
свих облика образовно – васпитног 
рада 

- Усклађивање критеријума 
оцењивања и мере за побољшање 
успеха 

- Текућа питања 

   

Планирани угледни и огледни часови Маријана Костић Април Записник са одржаног 

угледног часа и 
евалуација часа 

- Уједначавање критеријума 
оцењивања 

- Праћење постигнућа ученика 
према задатим циљевима, 

исходима и стандардима учења 
- Праћење планова и постигнућа 

ученика са којима се ради додатна 
образовна подршка 

- Предлог чланова комисије за 
матурске испите и предлог тема за 
испитни одбор 

- Текућа питања 

 Мај  

- Анализа успеха на крају другог 
полугодишта 

- Праћење постигнућа ученика 
према задатим циљевима, 

исходима и стандардима учења 
- Праћење планова и постигнућа 

ученика са којима се ради додатна 
образовна подршка 

- Израда и анализа извештаја о раду 
стручног већа 

- Самоевалуација и евалуација рада 
наставника од стране ученика и 
родитеља 

- Анализа постигнутог успеха 
ученика 

- Извештај о раду стручног већа на 
крају школске године 

- Израда плана и програма стручног 
већа 

- Подела предмета на наставнике 
- Избор руководиоца стручног већа 
- Текућа питања 

Чланови већа Јун Извештај стручног већа 

 

 

 

8.6.5.7. План рада стручног већа друштвених наука 

 

РУКОВОДИЛАЦ : Владимир Марјановић 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: 
 

Редни број Име и презиме наставника Назив предмета 
 Перовић Дијана Географија 
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 Нада Росић Историја 
 Витаљић Марија Историја 
 Брајер Весна Филозофија 
 Каблар Радмила Право 
 Марјановић Владимир Социологија 
 Малатестинић Марина Грађанска васпитање 
 Мркић Јелена Музичко васпитање 
 Илић Бенке Звездан Верска настава 
 Станојевић Дамјан Географија 
 Аломеровић Хубанић Лејлија Верска настава 
 Шалипур Стефан Психологија 
 Јокић Милија Верска настава 

 
 ПЛАН РАДА ВЕЋА 

 

Активност Носиоци Временска динамика Евалуација 
- Иницијални тест, 
- Успех ученика из претходног 
разреда, 
- Упознавање ученика са 
Правилником о понашању у школи 
и са Правилником о оцењивању, 
- Критеријуми оцењивања са 
одређеним минимумом знања за 
сваки ниво, 
- Снимање ситуације за 
идентиковање ученика којима је 
потребна додатна подршка у раду, 
- Писање детаљних и садржајних 
припрема за часове, 

Сви чланови стручног већа Септембар Извештај 
стручног већа 

- Уједначавање критеријума 
оцењивања према циљевима и 
исходима за сваки предмет, 
Свакодневна праћења постигнућа и 
напредовања ученика према 
задатим циљевима и исходима, 
Побољшање комуникације и 
сарадње између наставника и 
ученика, 

- Формирање тестотеке за сваки 
предмет, Текућа питања. 

Сви чланови стручног већа Октобар Извештај 
стручног већа 

-Стручна тема, 
-Анализа успеха ученика на првом 
тромесечју, 
-Мере за пружање помоћи 
ученицима који заостају у раду као и 
стимулација оних који напредују, 
Превентивно деловање у 
ситуацијама насиља, Реактивно 
деловање у ситуацијама насиља, 
Анализа рада секција, допунског и 
додатног рада, 

Сви чланови стручног већа Новембар Извештај 
стручног већа 
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Текућа питања.    

-Праћење постигнућа ученика 
према утврђеним циљевима и 
исходима, 
-Праћење планова и постигнућа са 
којим се ради додатна образовна 
подршка, 
-Међусобна посета часова и 
размена искустава, 
-Увођење савремених облика рада, 
Текућа питања. 

Сви чланови стручног већа Децембар Извештај 
стручног већа 

Предавања, стручне теме и 
презентације 
Тема: Дан људских права 

Марина Малатестенић Децембар Записник са 

активног 

учешћа 

Стручно усавршавање Перовић Дијана 
Росић Нада 
Витаљић Марија 
Брајер Весна 
Каблар Радмила 
Марјановић Владимир 
Малатестенић Марина 
Мркић Јелена 
Илић Бенке Звездан 
Станојевић Дамјан 
Аломеровић Хубанић 
Лејлија 
Шалипур Стефан 
Јокић Милија 

Онлајн 4 седмице Презентација 

Праћење колега једнаких по 

образовању и позицији 

Росић Нада 
Витаљић Марија 

Март Извештај о 

рефлексији 

Планирани огледни и угледни Илић Бенке Звездан Март Записник о 

часови   огледном 

Наставна јединица: Хришћанство и 
изазови потрошачког друштва 

  часу, 

евалуација 

Наставна јединица: Породица – 
развој, типови, функције 

Марјановић Владимир 
  

Наставна јединица: Начела разума у 

праву и политици 

Брајер Весна Април  

Праћење колега једнаких по 

образовању и позицији 

Каблар Радмила 

Марјановић Владимир 

Април Извештај о 

рефексији 

Пројекат 

Тема: Национална и верска 

толеранција 

Илић Бенке Звездан 

Јокић Милија 

Март 
Април 
Мај 

Презентација 
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Циљеви: Унапређивање наставе 

грађанског васпитања, верске 

наставе и социологије 

Исходи: Ученик ће бити у стању да 

развојем грађанске свести, људске 

солидарности научи да поштује 

људска права 
 

Продукт: Презентација 

Аломеровић Хубанић 

Лејлија 

Ученици 

  

Праћење колега једнаких по 

образовању и позицији 

1. Милија Јокић 

2. Илић Бенке Звездан 

Мај Извештај о 

рефлексији 

Стручно усавршавање Перовић Дијана 
Росић Нада 
Витаљић Марија 
Брајер Весна 
Каблар Радмила 
Марјановић Владимир 
Малатестенић Марина 
Мркић Јелена 
Илић Бенке Звездан 
Станојевић Дамјан 
Аломеровић Хубанић 
Лејлија 
Шалипур Стефан 
Јокић Милија 

Онлајн 5 седмица Извештај и 

презентација, 

сертификат 

Праћење колега једнаких по 

образовању и позицији 

1. Станојевић Дамјан 

2. Перовић Дијана 

Мај Извештај о 

рефлексији 
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8.6.5.8. План рада стручног већа Физичког васпитања 

 
РУКОВОДИЛАЦ : Небојша Живковић 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: 
 

Редни број Име и презиме наставника Назив предмета 

1. Небојша Живковић Физичко и здравствено васпитање 

2. Душица Томашевић Физичко и здравствено васпитање 

3. Игор Џанић Физичко и здравствено васпитање 

4. Милица Љубоја Физичко и здравствено васпитање 

5. Александра Тешић Физичко и здравствено васпитање 

6. Огњен Мрваљевић Физичко и здравствено васпитање 

 
 ПЛАН РАДА ВЕЋА 

 

Активност Носиоци Временска динамика Евалуација 

Састанак актива 31. 08. ради договора око 
плана рада у новој школској години 

Сви чланови актива Август Извештај стручног 
већа 

 Процењена предзнања ученика 
првих разреда и прављење тестова за 
све разреде 

 Усклађивање годишњих и месечних 
планова рада, израда планова 

секција и додатне наставе 

 Евидентирање ученика за секције, 
додатну наставу-предлог распореда 

 Израда плана рада секција и додатне 
наставе 

 Снимање постојеће опреме и 
предлог за набавку нове 

 План за извођење наставе ван школе 

 Септембар Извештај стручног 
већа 

 Формирање критеријума за 
оцењивање ( за минимум знања и за 
сваку оцену) и индивидуализован 

приступ наставном процесу 

 Стручна већа 

 Договор о извођењу наставе 

 Огледни час 

 Свакодневно праћење и 
напредовање активности ученика и 
евалуација остварених исхода 

 Октобар Извештај стручног 

већа 

Планирани угледни и огледни часови 

 Наставна јединица: Спортске игре у 
доба вируса Ковид 19 

Небојша Живковић Новембар Записник са одржаног 

угледног часа и 

евалуација часа 

 Анализа успеха ученика на првом 
тромесечју 

 Договор о међусобном посећивању 
часова 

 Уједначавање критеријума 
оцењивања у оквиру стручних већа, 
јасно дефинисани критеријуми и 
минимум знања за класификоване 
периоде 

 Мере за доследније и успешније 
остваривање плана и програма 
образовно-васпитног рада 

 Новембар Извештај стручног 

већа 
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 Побољшање комуникације и 

сарадње између између наставника и 
ученика 

 Посебан приступ у оцењивању 
ученика са којима се спроводи 
индивидуализација 

 Информација о савременим 
облицима, методама и средствима 
рада у образовно васпитном раду 

 Усавршавање методологије рада на 
реализацији програмских садржаја 
општих и стручних предмета и 
практичне наставе 

 Децембар Извештај стручног 

већа 

 Превентивно и реактивно деловање у 
ситуацијама насиља 

 Стручна тема 

 Дискусија о стручним семинарима 

 Извештај о раду стручног већа у 
првом полугодишту 

 Јануар Извештај стручног 

већа 

Предавања, стручне теме и презентације 

 Назив теме: Активација бицепс 
фемориса као припрема за 
адекватно постизање максималног 
ефекта при високом старту 

Небојша Живковић Јануар Записник о активном 

учешћу колега 

 Анализа успеха редовне наставе, 
додатног рада и секција на крају 
првог полугодишта 

 Реализација програмских садржаја 
свих облика образовно-васпитног 
рада 

 Предлог мера за побољшање успеха 
ученика 

 Анализа резултата, међусобна посета 
часова наставника 

 Огледни час 
 Дискусија о одржаном огледном часу 

 Фебруар Извештај стручног 

већа 

Предлог стручног већа за стручно 

усавршавање 

1. Семинар: 
Усавршавање 
наставника за 
реализацију скијања 

Број сати: 24 

Компетенција: К2 

Александра Тешић 

Игор Џанић 

Душица Томашевић 

Небојша Живковић 

Март Презентација, 

сертификат 

Предлог стручног већа за пројекат 

5. Тема: Између четири ватре 
6. Циљеви: рад у тиму 
7. Исходи: развијање моралних 

вредности, тимског духа 
8. Продукт пројекта: Хуманитарни 

турнир 

Ученици прве 
године и предметни 

наставник 

Март Презентација 

 Анализа успеха ученика на трећем 
тромесечју 

 Реализација програмских садржаја 
свих облика образовно-васпитног 
рада 

 Април Извештај стручног 

већа 
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 Усклађивање критеријума 

оцењивања и мера за побољшање 
успеха 

 Анализа мера за постизање бољег 
успеха редовне и додатне наставе 

   

Предлог стручног већа за стручно 

усавршавање 

1. Семинар: Систем праћења физичког 
развоја и развоја моторичких 
способности у настави физичког 
васпитања 
Број сати: 24 

Компетенција: К3 

Александра Тешић 

Игор Џанић 

Април Презентација, 

сертификат 

Предлог праћења колега једнаких по 

образовању и позицији 

Душица Томашевић 
Александра Тешић 

Април Извештај о рефлексији 

  Мај  

 Евалуација рада наставника од 
стране ученика и родитеља, 
евалуација наставника, рада школе и 
постигнут успех ученика 

 Анализа успеха на крају другог 
полугодишта 

 Израда и анализа извештаја о раду 
стручног већа и секција 

 Израда плана и програма већа 

 Подела предмета на наставнике 
 Избор руководиоца стручног већа 

 Јун Извештај стручног 

већа 

 

 

 

8.6.6. План рада Актива за развојно планирање 

 

ПРЕДСЕДНИК: Лекић Мира 

Координатор: Андоновић Оливера 

Петровић Светлана 

Поповић Љиљана 

Ђукић Александра 

Шалипур Стефан 

Представник Савета родитеља 

Представник Ученичког парламента 

 

У току ове школске године, пратиће се реализација Развојног плана. Урађен је Акциони план за ову 

школску годину. 
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Назив активности Временска 

динамика 
Носиоци 

активности 
Сарадници Евалуација 

1. Форимирање стручног 

Актива за развојно планирање 
и израда плана 

Август 2021. Директор 

Чланови 
тима 

Савет родитеља 

Ученички 
парламент 

Извештај 

2. Праћење реализације 

активности РПШ-е и 

остварених задатака за прво 

полугодиште 

Прво 

полугодишт 

е 2021/2022. 

године 

Координатор 

и чланови 

тима 

Директор, 

наставници, 

ученици, 

родитељи, 

Тим за 

самовредно- 

вање, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој 
установе 

Записници, 

извештаји 

и школска 

документација 

3. Извештај о реализацији 

РПШ-е за крај првог 

полугодишта 

Јануар 2022. 

године 
Координатор 

и чланови 

Tима 

Сви стручни активи, 

сви тимови школе и 

задужена лица 

Документација, 

записници и 

изештаји – чек 
листе 

4. Праћење реализације 

активности из акционог 

развојног плана задатих у 

периоду за 2. полугодиште. 

Јануар – јун 

2022. године 

Координатор 

и чланови 

Тима 

Сви стручни активи, 

сви тимови школе и 

задужена лица 

Документација 

и извештаји 

свих стручних 

тела – чек 

листе 

5. Прикупљање података од 

свих носиоца активности 

предвиђених за реализацију 

акционог развојног плана 

Фебруар-јун 

2022. године 

Координатор 

и чланови 

Тима 

Сви стручни активи, 

сви тимови школе и 

задужена лица 

Документација 

и извештаји 

свих стручних 

тела – чек 

листе 

6. Обрада сакупљених 

података и састављање 
извештаја 

Мај-јун 

2022. године 

Координатор 

и чланови 
Тима 

 Упитници, 

анкете, 
извештај 

7. Извештај о реализацији 

активности и остварености 

акционог Развојног плана 

за школску 2021-2022. 

годину 

Јун 2022. Координатор 

и чланови 

Тима 

Сви стручни активи, 

школски тимови и 

задужена лица 

Документација 

и извештаји 

свих стручних 

тела 

8. На основу добијених 

података о самовредновању 

даје се предлог за израду 

новог акционог Развојног 

плана школе 

Јул 2022. чланови 

Тима 

Тим за самовредно- 

вање 

Предлог 

акционог 

Развојног 

плана 

9. План рада стручног актива 

за РПШ 

Август 2022. Координатор 
, чланови 

Тима и 

управа 

 План рада 
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8.6.7. План рада Актива за развој школског програма 

 

ПРЕДСЕДНИК: Лекић Мира 

Јовановић Тончев Мелита – координатор 

Кнежевић Марица 

Петровић Светлана 

Шалипур Стефан 

 

Стручни актив за развој Школског програма чине представници Управе школе, наставника и 

стручних сарадника, које именује Наставничко веће. 

Школским програмом се ближе одређује начин на који школа образује и васпитава ученике 

ради стицања знања, вештина и ставова неопходних за даље образовање и 

запошљавање.Успоставља организациону структуру на тимском раду и одгоиворности савког 

запосленог за остваривање утврђених циљева: 

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

и посебних стандарда знања 

-Утврђује посебне промене, садржаје и активности којима школа пружа могућности да 

ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе. 

-Прати потребе и могућности локалне заједнице и конкретне услове рада школе. 

Садржина школског програма је саљставни део Годишњег школског плана рада. 

Задатак Актива је да Школски програм стално прилагођава променама наставних планова и 

програма, који се врши на иницијативу Школе, Заједнице школа, Завода за унапређење образовања и 

васпитања и Министарства просвете као и социјалних партнера уз помоћ који се реализује програм 

Дуалног образовања и целокупне практичне наставе. 

Школски програм је ове године донет на основу норматива наставних планова за различите 

предмете, који у себи садрже јасне садржаје, стандарде, задатке, циљеве и исходе учења током 

реализације наставног процеса и омогућавају развој међупредметних компетенција и хоризонталну и 

вертикалну интеркорелацију међу предметима. 

 

Акциони план актива за развој шкoлског програма за школску 2021-2022. 
 
 

Садржај 

активности 

Носиоци активности Евалуација  Време 

реализације 

1. Реализација часова 

редовне, додатне и 

допунске и секција 

 Одељењске старешине 

 Предметни наставници 

 Директор 

 Помоћник директора 

 Педагог, психолог 

 чланови Актива за развој 

шк.програма 

 Извештај о 

педагошко- 

инстуктивном 

раду 

 Извештаји са 

класификацион 
их периода 

 Континуирано у 

току школске 

године и 

периодично – на 

класификациони 

м периодима 

2. Припремљеност 

наставника за час и 

услови извођења наставе 

(уважавање 

дидактичких принципа) 

 Одељењске старешине 
 Предметни наставници 

 Директор 

 Помоћник директора 

 Педагог, Психолог 

 чланови Актива за развој 

шк.програма 

 Извештај о 

педагошко- 

инстуктивном 

раду 

 Континуирано у 

току школске 

године и 

периодично – на 

класификациони 

м периодима 
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  ментори приправника   

3. реализација садржаја 

редовне, допунске и 

додатне наставе и 

слободних активности 

(облици, методе, 

средства) 

 Одељењске старешине 

 Предметни наставници 

 Директор 

 Помоћник директора 

 Педагог, психолог 

 чланови Актива за развој 

шк.програма 

 ментори приправника 

 Извештај о 

педагошко- 

инстуктивном 

раду 

 Извештај о 

реализацији 

свих видова 

образовно- 
васпитног рада 

 Континуирано у 

току школске 

године и 

периодично – на 

класификациони 

м периодима 

4. Реализација завршних 

и матурских испита 

 Одељењске старешине 

 Предметни наставници 

 Директор 

 Помоћник директора 
 Педагог, психолог 

 Записници 

комисија о 

завршним и 

матурским 
испитима 

 Јун, август 

5. праћење напредовања 

ученика 

 Директор 

 Помоћник директора 

 Педагог, психолог 

 Одељењски старешина 

 Предметни наставник 

 Извештај о 

прегледу 

педагошке 

евиденције 

наставника 

 Електронски 

дневник 

 Континуирано у 

току школске 

године и 

периодично – на 

класификациони 

м периодима 

6. сарадња са 

родитељима 

 Одељењске старешине 

 Предметни наставници 

 Директор 

 Помоћник директора 

 Педагог, психолог 
 Релевантни тимови 

 Евиденције и 

извештаји 

задужених 

особа 

 Континуирано у 

току школске 

године 

7. Праћење ажурирања 

педагошке 

евиденције 

 Актив за развој школског 

програма, 

 ПП служба, 
 Управа 

 Извештај о 

прегледу 

педагошке 

евиденције 

наставника 
Електронски дневник 

 Континуирано у 

току школске 

године и 

периодично – на 

класификациони 

м периодима 

8.Реализација 
екскурзија, излета и 

стручних посета 

 Одељењске старешине 

 Предметни наставници 

 Директор 

 Помоћник директора 

 Педагог, психолог 
 Релевантни тимови 

 Извештаји  Током школске 

године 

9.Сарадња школе и 

локалне заједнице 

 

 Предметни наставници 

 Директор 

 Помоћник директора 
 Релевантни тимови 

 Извештаји  Током школске 

године 

10.Праћење реализације 

свих задатака и 

активности из Развојног 

плана школе и његова 

имплементација кроз 
рад свих стручних већа 

Чланови Актива за развојно 

планирање и Тима за 

самовредновање 

Извештаји Актива за 

шкослко развојно 

планирање и Тима за 

самовредновање 

 Током године 

11.Стручно 

усавршавање 

наставника, 

индивидуализација 

наставе 

Тим за стручно усавршавање 

наставника 

Извештаји Тима за 
стручно усавршавање 

 Током године 
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12.Анализа рада у 

школској 2021/2022. 

Години 

 Чланови Актива за развој 

школског програма 

 Извештај 

актива за развој 

школског 

програма 

 Јун 

13.Смернице за израду 

плана рада Актива за 

развој школског 

програма за наредну 
годину 

 Чланови Актива за развој 

пколског програма 

 Извештај 
актива за развој 

школског 

програма 

 Јун, август 

 

8.6.8. План рада стручних тимова 

8.6.8.1. План радаТима за инклузивно образовање и додатну образовно-васпитну 

подршку ученицима 

Координатор: Андоновић Оливера 

Петровић Светлана 

Шалипур Стефан 

Маринковић Даниела 

Белоица Губенко Снежана 

Глигорић Алексић Весна 

Каблар Радмила 

Новичић Јулијана 

Јовичић Драгољуб 

 
На основу Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање ''Сл. Гласник РС'', бр. 80/2018 са циљем оптималног укључивања 

ученика у редован образовно-васпитни рад и његово напредовање и осамостаљивање у вршњачком 

колективу. 

Донели смо Акциони план тима за инклузивно образовање, у намери да успешно реализујемо идеју 

о једнаким шансама на образовање и васпитање за сваког ученика наше школе. Тим за инклузивно 

образовање је поставио циљеве свог рада: 

• Пружање подршке ученицима са сметњама у развоју, ученицима са инвалидитетом и ученицима из 

осетљивих друштвених група; 

• Обезбеђивање квалитета садржаја, начина и облика рада, који ће бити у функцији вођења развоја, 

учешћа и учења ученика којима је потребна посебна подршка; 

 Обезбеђивање квалитета садржаја, начина и облика рада, који ће бити у функцији вођења 

развоја, учешћа и учења талентованих ученика 

• Развијање професионалних компетенција запослених у образовању да подрже развој и 

реализацију инклузивног образовања у школи; 

 

• Ради остваривања додатне подршке у образовању и васпитању, школа развија сарадњу са 

органима, установама и институцијама на локалном и ширем нивоу; 

 

• Спречавања сваког облика дискриминације ученика обухваћених инклузивним образовањем. 
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Остваривање постављених циљева отвара простор за реализовање идеје водиље ,,образовање по 

мери детета''. 
 

АКТИВНOСТИ НOСИOЦИ 

АКТИВНПСТ 

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ 

AЦIJE 

КРИТЕРИЈУ 

М УСПЕХА 

НАЧИНИ 

ПРАЋЕЊ 

А 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИ 

ЈЕ 

ОДГОВОРНА 

ОСОБА ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Израда и усвајање 

плана рада тима за 

школску 2021/2022 

на основу анализе 

реализације 

програма за 

инклузивно 

образовање и рада 

тима на крају 

2020/2021 год. 

Тим за пружање 

додатне 

подршке. 

током 

2021/22. 

Реализација 

активности. 

Документа 

ција 

Током 

године. 

Кординатор тима, 

тим и директор 

школе. 

Информисање свих 

актера школе са 

планом рада тима: 

Педагошки 

колегијум, 

Наставничко веће, 

Одељенска и 

Разредна већа, 

Савет родитеља и 

ученички 

парламент 

Директор и 

психолог. 

школска 

2021/22. 

Реализација 

активности. 

Урађен 

систем 

обавештав 

ања. 

Фебруар и 

крај школске 

године. 

тим за ИО, директор 

школе. 

Спровођење 

иницијалног 

тестирање и 

снимање ситуације 

ученика који имају 

сметње и 

потешкоћеу учењу 

и развоју 

Наставници Септемба 

р. 

Реализација 

активности. 

Укључени 

сви 

ученици из 

свих 

предмета 

Крај 

септембра. 

Наставници и 

стручни активи. 

Идентификација 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка у раду. 

Одељенске 

старешине, 

ПП служба, тим 

за ИО. 

Почетак 

године. 

Реализација 

активности. 

број 

укључених 

ученика, 

Септе,бар- 

октобар. 

Тим за ИО, 

одељенске 

старешине, 

родитељи. 

За ученике који су 

идентификовани 

прошле школске 

године направити 

индивидуалне 

образовне планове 

за прво 

полугодиште 

 

 
 

Одељенске 

старешине, 

наставници , 

тим за ИО 

Септемба 

р 

Реализација 

активности – 

направљени 

планови 

Урађен 

систем 

обавештав 

ања, 

извештава 

ње на 

сваком 

класифика 

ционом 

периоду 

На крају 

сваког 

класификаци 

оног периода 

Одељенски 

старешина и тим за 

ИО 

Информисање 

одељенског већа о 

идентификованим 

ученицима са 

којима ће се 

спроводити 

индивидуализација 

,израда 

информативних 

пакетића са 

 

 
 

Одељенске 

старешине, 

наставници , 

тим за ИО 

Крај 

септембр 

а и 

почетак 

октобра 

Сви 

наставници у 

одељенском 

већу упознати 

и обавештени 

са ситуацијом 

и направљени 

договори о 

раду 

Урађен 

систем 

обавештав 

ања, 

извештава 

ње на 

сваком 

класифика 

ционом 

периоду 

На крају 

сваког 

класификаци 

оног периода 

Одељенски 

старешина и тим за 

ИО 
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садржајем 

подршке у раду и 

процедуре 

поступања са 

сваким 

појединачним 

учеником који је у 

програму појачане 

подршке 

      

Укључивање свих 

неопходних 

фактора за 

пружање додатне 

подршке и 

родитеља као 

кључног фактора 

Одељенске 

старешине, 

ученик, 

родитељ, 

наставници, 

тим за ИО 

Током 

године 

Сви актери се 

редовно 

информишу и 

сарађују око 

спровођења 

индивидуалн 

их планова 

извештава 

ње на 

сваком 

класифика 

ционом 

периоду 

На крају 

сваког 

класификаци 

оног периода 

Одељенски 

старешина и тим за 

ИО 

Израда планова 

активности за 

индивидуалан рад 

са ученицима на 

основу утврђене 

потребе. 

 
Одељенске 

старешине и 

тим за ИО 

Октобар Израђени 

предагошки 

профили и 

индивидуалн 

и планови 

рада. 

Спровођењ 

е 

активности 

из 

индивидуа 

лних 

планова. 

На крају 

сваког 

класификаци 

оног периода 

Одељенски 

старешина, 

наставници и тим за 

ИО. 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима чија 

деца имају 

потешкоћа у учењу 

и развоју 

Психолог 

школе и 

одељенски 

старешина. 

Током 

године 

Добра 

сарадња са 

родитељима и 

прављење 

договора. 

Извештаји 

о раду 

ученика и 

његово 

напредова 

ње у учењу 

На крају 

сваког 

класификаци 

оног периода 

Одељенске 

старешине и тим. 

Сарадња са 

наставницима при 

конципирању 

ИОП-а, праћење 

реализације и 

евалуације 

 
Одељенске 

старешине, 

наставник, 

родитељ члан 

тима за ИО 

октобар Израђен 

индивидуалн 

и план рада и 

ученик 

постиже 

жељене 

резултате 

Извештаји 

о раду 

ученика и 

његово 

напредова 

ње у учењу 

На крају 

сваког 

класификаци 

оног периода 

Одељенски 

старешин, 

наставник и тим 

Повезивање са 

родитељима и 

прављење 

индивидуалног 

плана рада са 

учеником 

Одељенске 

старешине, тим 

за ИО 

Током 

године. 

Постигнути 

договори и 

сарадња. 

Направљен 

и 

индивидуа 

лни 

планови 

рада. 

Октобар- 

новембар 

Одељенске 

старешине и тим за 

ИО 

Упознавање 

ученика првог 

разреда са 

методама и 

техникама 

успешног учења. 

Наставници и 

педагог 

Прво 

полугоди 

ште 

број 

укључених 

ученика 

записници Крај 

класификаци 

оног периода 

Тим за ИО 

Сагледавање 

потреба за израдом 

и применом ИО 

Одељенски 

старешина, 

предметни 

наставник, 

стручни 

сарадници и 

тим за ИО 

Октобар- 

новембар 

Израда 

индивидуално 

г плана рада 

Резултати 

успеха и 

извештаји 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Одељенски 

старешина и тим за 

ИО 
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Праћење и 

евалуација 

индивидуалних 

планова. 

Одељенски 

старешина, 

предметни 

наставник и тим 

за ИО 

Током 

шкоске 

године 

аналитички и 

квалитативан 

извештај 

извештај Сваки 

класификаци 

они период. 

Одељенски 

старешина и тим 

за ИО 

Акценат на 

индивидуализацији 

наставе са свим 

ученицима којима 

је потребна 

додатна подршка у 

раду као и са 

ученицима из 

осетљивих група 

Предметни 

наставници 

Током 

школске 

године 

Савладавање 

наставног 

садржаја и 

позитивне 

оцене 

Праћење 

рада и 

напредова 

ња ученика 

и 

извештаји 

о 

постигнути 

м 

резултатим 

а 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Председници 

стручних већа и 

тим за ИО 

Планирање и 

реализација 

оперативних 

планова наставе 

као и припреме за 

час и евалуација 

постигнутог 

Предметни 

наставници и 

ПП служба 

Месечни 

ниво 

Добри ефекти 

савладавања 

градива и 

стицања 

знања на часу 

и успеха у 

учењу 

Извештаји 

о праћењу 

рада 

ученика и 

извештај о 

постигнути 

м 

резултатим 

а 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Председници 

стручних већа, 

тим за ИО, тим за 

самовредновање 

Коришћење и 

комбиновање више 

наставних метода и 

облика рада на 

часу, ради веће 

активности 

ученика 

Предметни 

наставници, 

педагог 

Током 

школске 

године 

Добри ефекти 

савладавања 

градива и 

стицања 

знања на часу 

и успеха у 

учењу 

Извештаји 

о праћењу 

рада 

ученика и 

извештај о 

постигнути 

м 

резултатим 

а 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Председници 

стручних већа и 

тим за ИО 

Појачан 

индивидуални рад 

са учениима који 

често изостају са 

наставе 

Одељенски 

старешина, 

наставници и 

тим за ИО 

Током 

школске 

године 

Усвајање 

градива и 

постизање 

резултата 

Извештаји 

о праћењу 

рада 

ученика и 

извештај о 

постигнути 

м 

резултатим 

а 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Председници 

стручних већа и 

тим за ИО 

Прихватање 

ново 

придошлих 

ученика и 

њихово 

укључивање у 

наставни 

процес 

Одељенски 

старешина и 

тим 

Током 

школске 

године 

Адаптирање 

ученика на 

нову средину 

и постизање 

резултата у 

учењу 

Извештаји 

о праћењу 

рада 

ученика и 

извештај о 

постигнути 

м 

резултатим 

а 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Председници 

стручних већа и 

тим за ИО 
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Појачани 

индивидуални рад 

са ново 

придошлим 

ученицима, 

прављење 

индивидуалног 

плана рада и 

праћење резултата 

Одељенски 

старешина, 

наставници и 

тим за ИО 

Током 

школске 

године 

Усвајање 

градива и 

постизање 

резултата 

Извештаји 

о праћењу 

рада 

ученика и 

извештај о 

постигнути 

м 

резултатим 

а 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Председници 

стручних већа и 

тим за ИО 

Коришћење 

различитих 

поступака 

оцењивања како би 

оцена била у 

функцији праћења 

и подстицања 

развоја ученика 

Предметни 

наставници 

Током 

школске 

године 

Критеријум 

оцењивања 

примерен 

спосбностима 

и 

могућностима 

ученика 

Постигнут 

успех 

ученика 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Председници 

стручних већа и 

тим за ИО 

Процена 

остварених исхода 

зацртаних у ИОП-у 

за сваки 

класификациони 

период 

Предметни 

наставници 

На крају 

класифик 

ационих 

периода 

Ученик је 

савладао 

основни ниво 

стандарда 

постигнућа 

Постигнут 

успех 

ученика 

Крај 

класификаци 

оног периода. 

Наставник, тим за 

ИО 

Израда 

компензаторних 

програма за 

ученике из 

осетљивих група – 

пружање 

бенефиција 

угроженој деци 

(обезбеђивање 

уџбеника, прибора, 

итд.) 

Одељенске 

старешине, тим 

за ИО, школска 

библиотека 

Септемба 

р 

Пружена 

помоћ 

ученицима 

којима је 

потребна. 

Реализациј 

а 

кативности 

и 

извештаји 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Тим за ИО 

Повећање обима 

обраде и 

увежбавање 

садржаја на којима 

су ученици 

показали низак 

ниво постугнућа 

Предметни 

наставници 

Током 

школске 

године 

Реализовани 

часови обраде 

наставног 

садржаја и 

постигнути 

позитивни 

резултати 

Извештаји 

о праћењу 

рада 

ученика и 

постигнути 

м 

резултатим 

а 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Стручна већа и 

тим за ИО 

Реализација 

допунске наставе 

која је подстицајна 

и флексибилна 

Предметни 

наставници 

Током 

школске 

године 

Реализовани 

часови 

допунске 

наставе и 

постигнути 

позитивни 

резултати 

Извештаји 

о праћењу 

рада 

ученика и 

постигнути 

м 

резултатим 

а 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Стручна већа и 

тим за ИО 
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Едукација ученика 

о сузбијању 

предрасуда о 

корисницима 

ИОП-а: кроз 

наставне и 

ваннаставне 

активности, кроз 

ангажовање 

ученичког 

парламента и 

тимова школе 

( стручне теме, 

трибине ) 

ПП служба и 

тим за ИО 

Током 

школске 

године 

Реализоване 

активности 

Извештај о 

реализован 

им 

активности 

ма 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Тим за ИО 

Јачање 

професионалних 

компетенција 

наставника путем: 

- предавања, 

- саветодавно, 

- упућивање на 

стручну 

литературу и 

организовање 

семинара, стручно 

усавршавање на 

тему инклузивног 

образовања 

Тим за стручно 

усавршвање, 

тим за ИО, ПП 

служба 

Током 

школске 

године 

Реализоване 

активности 

Извештај о 

реализован 

им 

активности 

ма 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Тим за стручно 

усавршвање, тим 

за ИО 

Јачање 

компетенција 

ученика путем: 

- предавања, 

- саветодавно, 

укључивање у 

ванннаставне 

активности 

Наставници , 

тим за ИО, ПП 

служба 

Током 

школске 

године 

Реализоване 

активности 

Извештај о 

реализован 

им 

активности 

ма 

Крај 

класификаци 

оног периода 

тим за ИО 

Појачана сарадња 

са родитељима у 

праћењу 

реализације и 

индивидуализације 

у настави и 

ученика који раде 

по ИОП-у 

Одељенски 

старешина, 

предметни 

наставник и тим 

за ИО 

Током 

школске 

године 

Евидентирањ 

е састанака и 

саветовања 

родитеља и 

постигнутог 

договора са 

родитељима и 

напредовања 

ученика 

Извештаји 

одљенског 

старешине 

и тима за 

ИО о 

постигнуто 

ј сарадњи 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Одељенски 

старешина и тим 

за ИО 

 

Укључивање 

родитеља у рад 

тима и 

активностима 

школе 

Директор 

школе, 

одељенске 

старешине, тим 

за ИО 

Током 

школске 

године 

Учествовање 

родитеља у 

активностима 

рада тима за 

ИО и 

саветодавни 

рад 

Извештаји 

тима за ИО 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Одељенски 

старешина и тим 

за ИО 

 

Сарадња са другим 

релеватним 

институцијама 

Директор, ПП 

служба 

Током 

школске 

године 

Остварена 

сарадња са 

релеватним 

институцијам 

а 

Извештаји 

тима за ИО 

Крај 

класификаци 

оног периода 

ПП служба 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021/2022. годину 

167 

 

 

 
Укључивање 

вршњака у 

пружање подршке 

и помоћи 

ученицима којима 

је потребна 

додатна подршка у 

раду 

Одељенски 

старешина и 

тим за ИО 

Током 

школске 

године 

Остварена 

вршњачка 

подршка и 

пружање 

помоћи 

ученицима 

Извештаји 

одељенски 

г 

старешине 

и тима 

Крај 

класификаци 

оног периода 

Одељенски 

старешина и тим 

за ИО 

 

Израда плана 

припремне наставе 

за ученике који 

раде по ИОП-у 

Предметни 

наставници 

Јун Припремљени 

планови 

Извештаји 

о 

постигнути 

м 

резултатим 

а 

Крај школске 

године 

Предметни 

наставници и тим 

за ИО 

Реализација часова 

припремене 

наставе за ученике 

који раде по ИОП- 

у 

Предметни 

наставници 

Јун Припремљени 

планови 

Извештаји 

о 

постигнути 

м 

резултатим 

а 

Крај школске 

године 

Предметни 

наставници и тим 

за ИО 

Евалуација 

постигнутих 

резултата и циљева 

и писање 

извештаја о 

остварености 

резултата сваког 

ученика 

Одељенске 

старешине и 

тим за ИО 

Јун Постигнути 

резултати 

Извештаји 

о 

постигнути 

м 

резултатим 

а 

Крај школске 

године 

Одељенске 

старешине и тим 

за ИО 

 

Извештај рада 

тима и анализа 

актуелне школске 

ситуације на 

почетку и на крају 

школске године 

Тим за ИО Јун - јул Постигнути 

добри 

резултати 

успеха 

ученика који 

су били под 

програмом 

ИО 

Извештаји 

о 

постигнути 

м 

резултатим 

а 

Крај школске 

године 

Тим за ИО 

 
Самоевалуација 

рада и програма и 

евалуација рада од 

стране ученика, 

наставника и 

родитеља 

Тим за ИО и за 

самовредновањ 

е 

На крају 

првог и 

другог 

полугоди 

шта 

Постигнути 

добри 

резултати 

успеха и сви 

актери школе 

задовољни 

Извештаји 

о 

постигнути 

м 

резултатим 

а, извештај 

анкета за 

самовредн 

овање 

Крај школске 

године 

Тим за ИО и за 

самовредновање 

Анализа 

реализације 

програма за 

инклузивно 

образовање и рада 

тима за школску 

2021/2022. год. и 

предлог за израду 

плана рада за 

следећу школску 

годину 

Тим за ИО Јун - јул Реализоване 

све 

активности из 

плана тима за 

ИО 

Извештај о 

раду тима 

за ИО 

Крај школске 

године 

Тим за ИО- 

кординатор тима 

за ИО 
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8.6.8.2. План рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 
КООРДИНАТОР: Шалипур Стефан – координатор 

Лекић Мира, директор школе 

Андоновић Оливера 

Петровић Светлана 

Кнежевић Марица 

Костић Зорица 

Одељењски старешина 

Представник Савета родитеља 

Представник Ученичког парламента 

 
Примена плана у нашој школи, у смислу превентивних активности, почела је формирањем 

Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања школске 2007/2008. године (друго 
полугодиште). Од школске 2019/2020. године тим реализује и активности које се односе на 
превенцију дискриминаторног понашања. 

Од школске 2019/2020. године Правилником о поступању установе у случају сумње или 
утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности 
предвиђено је да се посебно креира програм заштите од дискриминације, који је до тада био у 
саставу плана и програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

Поштујући закон и у жељи да нам се сваки ученик осећа сигурно у школи, поступамо по 
протоколу о заштити ученика/деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и 
остварујемо опште и посебне циљеве овог програма, као и по Правилнику о поступању установе у 
случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 
достојанства личности. 

 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

 
Мерама превенције биће обухваћени ученици, родитељи и сви радници школе. Активности на 

превенцији спроводиће се континуирано у току целе школске године у облику предавања, радионица, 
разговора са ученицима, родитељима и наставницима. Кроз наставни процес наставник личним 
примером и васпитним деловањем подиже ниво свести ученика и спречава и реагује на сваку ситуацију 
дискриминаторног понашања. 

Општи задаци у превенцији су анализа и процена безбедоносне и дискриминаторне ситуације 
у школи, повезивање свих кључних носилаца превенције насиља (Тим за заштиту ученика од 
дискриминације и насиља, Савет родитеља, Школски одбор, ученички парламент, Наставничко веће, 
Полицијска управа, Центар за социјални рад итд.), као и подизање нивоа свести и повећање 
осетљивости свих укључених у живот и рад школе за препознавање дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања. Све активности које се спроводе треба да обезбеде стварање атмосфере 
поверења, поштовања различитости, међусобног поштовања свих актера, сигурности, безбедности, 
као и поштовања дечјих права кроз јединствено деловање свих актера. 

Задатак нам је да ове године подигнемо ниво превентивног деловања постигнутог ове школске 
године и да појачамо деловање вршњачких едукатора у ваннаставним делатностима у циљу подизања 
нивоа свести ученика о насиљу што се показало као пример добре праксе ове школске године. 

ЗАДАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

 

Начин реаговања, поступци и процедуре за реаговање детаљно су разрађени у Посебном 

протоколу за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања, као и по Правилнику 

о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, 

части или достојанства личности. Поступци и процедуре деловања биће изабрани на основу процене 

нивоа ризика за безбедност ученика и свих актера образовног живота. 
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Задаци у интервенцији: 

 Заустављање и спречавање сваког облика насиља и дискриминације у школској средини 

 Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља и 
дискриминације уз сарадњу са релевантним службама (Полицијска управа, Центар за социјални 
рад...) и континуирано евидентирање случајева насиља и дискриминаторног понашања 

 Подршка деци која трпе насиље и дискриминаторно понашање 

 Рад са децом која врше насиље, дикриминацију 

 Оснаживање деце која су посматрачи насиља или дискримианције као и за конструктивно 
реаговање у тим ситуаицијама 

 Саветодавни рад са родитељима за уочавање, реаговање и поступање у ситуацијама насиља и 
дикриминације. 

 
Носиоци активности Плана су: Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања и управа школе, а у реализацију су укључени сви запослени у школи, 
родитељи ученика, радници ПС Стари град, Центри за социјални рад и друге интересне стране. 

 

 
ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

АКТИВНOСТИ НOСИOЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗAЦИJE 

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

НАЧИНИ 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ОДГОВОРНА 

ОСОБА ЗА 
ЕВАЛУАЦИЈУ 

Формирање 

тима за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

(ЗДНЗЗ) и 

израда плана 

тима. 

Чланови тима, 

одељенске 

старешине 

Септембар План рада 

тима начин 

праћења 

Евалуација 

плана рада 

тима 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Кординатор 

тима 

Планирање мера 

превенције 

Чланови тима Септембар Реализоване 

мере 

Ефекти 

предузетих 

мера - 
извештај 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Кординатор 

тима 

Информисање 

свих актера 

школе о плану и 

активностима 

рада тима 

Директор, 

психолог 

Почетак 

године 

Сви актери 

школе 

упућени су у 

рад и 

активности 

Тима 

Евалуација 

спроведених 

активности 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Кординатор 

тима 

Упознавање 

ученика првог 

разреда са 

правилима 

понашања, 

кућним редом 

школе и 

последицама 

кршења правила 

понашања. 

Одељенске 

старешине 

Директор 

школе 

Поштовање 

правила 

понашања 

Извештаји о 

предузетим 

мерама 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља 

Подизање нивоа 

свести и 

повећање 

осетљивости 

Директор 

школе, ПП 

служба, тим 

Током 

школске 

године 

Добра 
атмосфера у 

школи 

Извештаји о 

предузетим 

мерама 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Тим за ЗДНЗЗ 
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свих актера 

школе за 

препознавање 
насиља. 

      

Стручно 

усавршавање 
запослених ради 

стицања знањањ 

о благовремном 

уочавању, 

препознавању и 

реаговању на 
акте насиља. 

Стручни 

активи 

Током 

школске 

године 

Број обучених 

наставника 

Извештаји о 

стручном 

усавршавању 

наставника 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Стручна већа 

Информисање и 

укључивање 

родитеља у 

активности тима 

за ЗДНЗЗ. 

Директор 

школе, тим, 

одељенске 

старешине 

Током 

школске 

године 

Добра 
сарадња са 

родитељима и 

постигнути 

добри 

резултати 

Извештаји о 

спроведеним 

мерама 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Тим за ЗДНЗЗ 

Функционисање 

дежурства 

наставника и 

обезбеђења у 

школи. 

Управа школе Током 

школске 

године 

Реализација 

активности 

Евидентиање Крај 

класификацио 

ног периода 

Помоћници 

директора 

Подстицање и 

неговање климе 

поштовања, 

толеранције, 

прихватања 
различитости 

Сви актери 

школе 

Током 

школске 

године 

Добар ЕТОС 

школе 

Самовреднова 

ње климе у 

школи 

Класификаци 

ни периоди 

Тим за 
самовреднова 

ње 

Коришћење 

наставних 

садржаја у 

превенцији 
насиља 

Предметни 

наставници 

Током 

школске 

године 

Добра 
атмосфера на 

часовима 

Самовреднова 

ње рада 

наставника 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Наставници и 

тим за ЗДНЗЗ 

Коришћење 

садржаја са 

националне 

платформе 

„Чувам те“ у 

превенцији 
насиља 

Чланови Тима Током 

школске 

године 

Добар ЕТОС 

школе 

Записници 

тима за 

ЗДНЗЗ 

Крај 

полугодишта 

и крај 

школске 

године. 

Тим за ЗДНЗЗ 

Похађање обука 

са Националне 

платформе 

„Чувам те“ од 
стране ученика, 

наставника и 
родитеља. 

Чланови тима 

за ЗДНЗЗ 

Наставници, 

Родитељи 

Током 

школске 

године 

Мањи број 

изречених 

васпитних и 

васпитно- 

дисциплински 

х мера 

Добијени 
сертификати 

Крај школске 

године 

Тим за ЗДНЗЗ 

Неговање добре 

климе у школи, 

организовање 

радионица 

слободних и 

додатних 

активности, 

Ученички 

парламент, 

ПП служба, 

наставници 

који воде 

додатне и 

слободне 
активности 

Током 

школске 

године 

Велики број 

укључених 

ученика у 

ваннаставне 

активности. 

Извештаји о 

реализованим 

активностима 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Тим за 
самовреднова 

ње 
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спортских 
манифестација 

      

Превенција 

конфликата и 

насиља – 

радионице о 

ненасилној 

комуникацији 

Тим за ЗДНЗЗ, 

психолог 

Током 

школске 

године 

Реализоване 

радионице и 

предавања 

Извештаји о 

спроводеним 

активностима 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Психолог 

Процена 
безбедности 

ученика у 

одељењу и 

подизање 

компетенција 

ученика за 

уочавање и 

решавање акта 

насиља 

Тим за ЗДНЗЗ, 

одељенске 

старешине 

Током 

школске 

године 

Спровдене 

активности, 

смањење 

броја насиља 

Извештаји о 

спроводеним 

активностима 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Одељенске 

старешине, 

тим за ЗДНЗЗ 

Организовање 

слободних 

активности 

према 

предлозима 

ученичког 
парламента 

Ученички 

парламент 

Током 

школске 

године 

Одржане 
активности 

Извештаји о 

спроводеним 

активностима 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Кординатор 

за секције и 

слбоодне 

активности 

Обележавање 19 

новембра – 

Светски дан 

борбе против 

злостављања 
деце 

Ученички 

парламент, 

тим 

Новембар Одржане 
активности 

Извештаји о 

спроводеним 

активностима 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Чланови тима 

Обележавање 

светског дана 

толеранције 

Ученички 

парламент, 

тим, 

наставници 

грађанског 
васпитања 

Новембар Одржане 

активности 

Извештаји о 

спроводеним 

активностима 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Чланови тима 

Организовање 

предавања за 

родитеље 

ученика на тему 

борбу против 

насиља 

Тим за ЗДНЗЗ, 

директор 

школе 

Током 
школске годие 

Спровдене 

активности 

Извештаји о 

спроводеним 

активностима 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Тим за ЗДНЗЗ 

Процена 

ефеката 

предузетих 

превентивних 

активности у 

вези борбе 
против насиља 

Тим за ЗДНЗЗ Током 

школске годие 
Евалуација 

постигнутих 

мера 

Извештаји о 

спроведеним 

активностима 

Током 

школске 

годие 

Тим за ЗДНЗЗ 

Спровођење 

интерветних 

мера, реаговање 

у свакој 

ситуацији 

насиља по 
процедури 

Чланови тима, 

одељенски 

старешина 

Одмах по 

учињеном акту 

насиља 

Стопирано 

насиље и 

направљен 

план 

предузетих 

мера 

Евалуација 

постигнутих 

резултата и 

промене 

понашања код 

ученика 

Током 

школске 

годие 

Одељенске 

старешине, 

члан тима 
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поступања и 
реаговања. 

      

Заустављање 

насиља, 

обавештавање 

родитеља и 

прављење плана 
реаговања. 

Чланови тима, 

одељенски 

старешина и 

родитељи 

Одмах по 

учињеном акту 

насиља 

Стопирано 

насиље и 

направљен 

план 

предузетих 

мера 

Евалуација 

постигнутих 

резултата и 

промене 

понашања код 

ученика 

Током 

школске 

годие 

Одељенске 

старешине, 

члан тима 

Саветодавни рад 

са ученицима 

који су 

извршили 

насиље, са 

онима који су 

трпели насиље 

Психолог Праћење 

промене 

понашања код 

ученика 

Постигнут 

резултат 

промене 

Извештаји о 

праћењу 

понашања 

ученика 

Током 

школске 

године 

Психолог 

Оснаживање 

ученика који су 

трпели насиље и 

који су били 

посматрачи 

насиља да 

конструктивно 
реагују. 

Одељенски 

старешина и 

психолог 

Праћење 

промене 

понашања код 

ученика 

Постигнут 

резултат 

промене 

Извештаји о 

праћењу 

понашања 

ученика 

Током 

школске 

године 

Психолог 

Сарадња са 

релеватним 

службама, 

полиције и 

центра за 
социјални рад. 

Директор 

школе, тим 

Реаговање 
служби на наш 

захтев 

Постигнут 

резултат 

Извештаји о 

активностима 

Током 

школске 

године 

Тим 

Праћење и 
евидентирање 

сваког облика 

насиља, степена 

и учесталости 

Одељенски 

старешина и 

тим 

Вођење 
евиденције и 

план 

реаговања 

Смањење 

броја 

насилног 

понашања 

Извештаји о 

праћењу 

Током 

школске 

године 

Тим 

Ублажавање и 

отклањање 

последица 

насиља и 

реинтеграције 

ученика у 

заједницу 

вршњака 

Одељенске 

старешинем 

вршњаци, 

предметни 

наставници, 

ПП служба 

Континуирано 

праћење 

Укљученост 

ученика 

Извештаји о 

праћењу 

Током 

школске 

године 

Тим и 

одељенске 

старешине 

Анализа 

урађених 

активности 

Тим за ЗДНЗЗ Током 

школске 

године 

Позитивно 

процењно 

стање 

атмосфере у 

школи 

Самовреднова 

ње етоса, 

активности 
тима, чек 

листе, анкете 

Крај 

класификацио 

ног периода 

Тим за ЗДНЗЗ 

и тим за 

самовренова 

ње. 

 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА 

 
Превентивним мерама и активностима у установи ствара се сигурно и подстицајно окружење, 

негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, развија се позитиван систем 
вредности. Заснива се на принципу једнаких могућности, кроз једнакост и доступност права на 
образовање и васпитање без дикриминације. Мерама преванције се: 

 Подиже ниво свести свих у установи - нулта толеранција на све облике дискриминације, 
дикриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства личности. 
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 Остварује се пуна посвећеност установе у препознавању, спречавању или и сузбијању 
дискриминаторног понашања. 

 Развија се и унапређује унутрашња заштитна мрежа, као и спољашља заштитна мрежа - 
породица, здравствене установе, локална заједница, Министарство унутрашњих послова, 
Министарство просвете, повереник и заштитник грађана. 

 
ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

Програмом превенције дискриминације, дискриминаторног понашања и вређања угледа, части 
и достојанства личности одређују се мере и активности којима се обезбеђује остваривање циљева свих 
облика дискирминације. Део је Школског програма, Развојног плана и Годишњег плана рада школе. 

Програм превенције утврђује се на основу анализе стања у остваривању равноправности, 
распорстрањености различитих облика нетолеранције и дискриминације, сагледавања потреба 
учесника у образовањау са додатном подршком, специфичности установе и резултата самовредновања 
и вредновања квалитета рада установе. 

Програм садржи: 

 Начин на који се принципи једнаких могућности и недискриминације уграђују у остваривање 
рада установе на свим нивоима и у свим облицима рада: васпитни рад са ученицима, одељењем, 
у групи, одељењу, ученичком парламенту, стручним органимаи тимовима, родитељским 
састанцима, савета родитеља. 

 Начине на које се пружа додатна подршка учесницима образовног процеса и родитељима из 
мањинских и осетљивих група (сметње у развоју, инвалидитет, здравствене тешкоће, 
недовољно познавање српског језика, ризика од раног напуштања образовања. 

 Стручно усавршавање наставника ради унапређења компетенција за промовисање и развијање 
културе људских права, интеркултуралност, толеранција, превазилажење стереотипа и 
предрасуда, стварање инклузивног окружења, препознавање дискриминације и целисходно 
реаговањене на дискриминацију 

 Начине информисања о правима, обавезама и одговорностима учесника у образовно-васпитном 
процесу и спречавању и заштити од дискриминације 

 Облике и садржаје рада за превазилажење стереотипа и предрасуда 

 Облике и садржаје рада са ученицима и наставницима који вршеи који трпе дискриминацију, 

 Начин и облик сарадње са родитељима, локалном самоуправом, надлежним органима и 
службама. 

 Начин и облике рада у смислу подношења пријаве установи, притужби поверенику и кривичне 
пријаве надлежним органима реда 

 Начин спречавања, вредновања, извештавања у нормалним животним околностима 

ЗАДАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ У СЛУЧАЈЕВИМА ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА 

У установи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или 

достојанства личности и дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, хомофобичних, 

ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских, антициганистичких или других облика 

дискриминаротног понашања према лицу, а нарочито млађем, слабијем, са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, према родном идентитету, полу, сексуалној оријентацији, раси, боји коже, верској и 

националној пропадности, језику, имовном стању, социјалном и културном пореклу и другим личним 

совјствима. 

Матрица за процену ризика од дискриминације: 

 Узраст учесника 

 Интензитет, трајање и учесталост дискирминаторног понашања 

 Облик и начин – узнемиравајуће и понижавајуће понашање 

 Последице дискриминаторног понашања 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021/2022. годину 

174 

 

 

 

Начин реаговања, поступци и процедуре за реаговање детаљно су разрађени у Правилнику о 

поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, 

части или достојанства личности. Поступци и процедуре деловања биће изабрани на основу процене 

нивоа ризика за безбедност и поштовање детета. 

Задаци у интервенцији: 

 Проверавање добијене информације 

 Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање учесника 

 Обавештавање и позивање родитеља 

 Прикупљање релевантних информација и консултације 

 Преузимање мера и активности 
 

Носиоци активности Плана су: Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања и управа школе, а у реализацију су укључени сви запослени у школи, 
родитељи ученика, радници ПС Стари град, Центри за социјални рад и друге интересне стране. 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

 
 

АКТИВНOСТ 

И 

НOСИOЦИ 

АКТИВНПСТ 

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗAЦIJ 

E 

 

КРИТЕРИЈУ 

М УСПЕХА 

 

НАЧИНИ 

ПРАЋЕЊА 

 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ОДГОВОРН 

А ОСОБА ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈ 

У 

Формирање 

тима за борбу 

против 

дискриминациј 

е, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 
(ЗДНЗЗ) 

Директор Септембар Формиран тим Евалуација 

плана рада 

тима 

Крај 

класификацион 

ог периода 

Тим за 

ЗДНЗЗ 

Анализа стања 

у остваривању 

равноправност 

и и једнаких 

могућности за 

све актере 

школског 
живота 

Чланови тима Септембар Релазиоване 

мере 

Ефекти 

предузетих 

мера - 

извештај 

Крај 

класификацион 

ог периода 

Тим за 

ЗДНЗЗ 

Припрема 

програма 

превенције и 

акциони план 

превентивних 
активности 

Чланои тима Почетак 

године 

Сви актери 

школе 

упућени су у 

рад и 

активности 

Евалуација 

урађених 

активности 

Крај 

класификацион 

ог периода 

Тим за 

ЗДНЗЗ 

Подизање 

нивоа свести 

свих актера 

школе о нултој 

толеранцији на 

различите 

облике 

дискриминациј 

е - 

Организовање 

предавања, 
радионица 

Директор 

школе, 

управа, тим 

за ЗДНЗЗ, ПП 

служба 

Током 

године 

Добари 

резлутати на 

ЕТОС-у 

школе и мали 

број облика 

дискриминаци 

је 

Евалуација 

и 

извештава 

ње 

Крај 

класификацион 

ог периода 

Тим за 

ЗДНЗЗ 
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везано за теме 

толеранције 
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Информисање 

свих актера 

школе о 

планираним 

активностима 

тима и 

поступање у 

случајевима 
дискриминације 

Кординат 

ор тима, 

директор 

школе 

Почета 

к 

школск 

е 

године 

Информисано 

ст свих актера 

Извештаји о 

поступању 

Крај 

класификацион 

ог периода 

Тим за ЗДНЗЗ 

Анкетирање 

наставника, 

ученика и 

родитеља и 

утврђивање 

њихових 

предлога и мера 

за унапређење и 

заштиту од 
дискриминације 

Чланови 

тима 

Током 

године 

Примена 

добијених 

резултата у 

прављењу 

планова 

Извештаји о 

предузетим 

мерама 

Крај 

класификацион 

ог периода 

Тим за ЗДНЗЗ 

Укључивање 

родитеља у 

планирању и 

спровођењу 

активности за 

спречавање 

дискриминаторн 

ог понашања 

Директор 

школе 

Током 

школск 

е 

године 

Укљученост 

родитеља у 

активности 

тима 

Извештаји, чек 

листе, анкете 

Крај 

класификацион 

ог периода 

Тим за ЗДНЗЗ 

Развијање 

унутрашње 

заштите – добра 

сарадња свих 

актера школе 

Директор 

школе, 

тим, 

родитељи, 

наставниц 

и и 
ученици 

Током 

школск 

е 

године 

Повећана 
сарадња свих 

актера 

Извештаји 

тима 

Крај 

класификацион 

ог периода 

Тим за ЗДНЗЗ 

Поступање, 

интервенције и 

прављење плана 

заштите 

Директор, 

сектретар, 

члан тима, 

одељенск 

и 
старешина 

Током 

школск 

е 

године 

План заштите Извештаји о 

спроведеном 

плану 

Крај 

класификацион 

ог периода 

Тим за ЗДНЗЗ 

Повезивање са 

спољашњом 

заштитом: 

породицом, 

локалном 

заједницом, 

здравственом 

установом, 

центром за 

социјални рад, 

МУП, 

Министарство 

просвете, 

Заштитником 

грађана и 

Повереником 

Директор, 

секретар, 

члан тима 

Током 

школск 

е 

године 

Евидентиране 

постигнуте 

активности са 

другим 

службама 

Извештаји о 

спроведеним 

активностима 

Крај 

класификацион 

ог периода 

Директор и 

тим за ЗДНЗЗ 
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Праћење 

постигнутих 

резултата 
активности 

Директор, 

тим 

Током 

школск 

е 
године 

Реализација 

активности 

Евидентирање Крај 

класификацион 

ог периода 

Директор и 

тим за ЗДНЗЗ 

Анализа 
спроведених 

активности 

Директор, 

тим 

Током 

школск 

е 
године 

Добари 

резултати на 

ЕТОС-у 
школе 

Самовреднова 

ње климе у 

школи 

Класификацин 

и периоди 

Тим за 

самовреднова 

ње и тим за 

ЗДНЗЗ 
 

 

 

ПЛАНОВИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА – 

СПРЕЧАВАЊЕ ДЕВИЈАНТНОГ ПОНАШАЊА, МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВНЦИЈЕ 

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ 

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ 

ЈЕ 

КРИТЕРИЈУ 

М УСПЕХА 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊ 

А 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈ 

Е 

ОДГОВОРНА 

ОСОБА ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈ 

У 

Развијање 

позитивног 

односа према 

раду, 

дисциплини, 

осећају 

дужности и 

одговорности 

Одељењске 

старешине, 

наставници, 

чланови тима 

Током школске 

године 

Усвојени 

позитивни 

облици 

понашања 

Записници Крај 
класификацион 

их периода 

Одељењски 

старешина, 

чланови тима 

за ЗДНЗЗ 

Развијати 

осећај 

припадања 

школском 

колективу  и 

интегрисање 

ученика са 

проблемима у 

понашању 

Одељењске 

старешине, 

наставници, 

чланови тима 

Током школске 

године 

Добри 
резултати на 

ЕТОС-у, мали 

број проблема 

у понашању 

код ученика 

Записници Крај 
класификацион 

их периода 

Одељењски 

старешина, 

чланови тима 

за ЗДНЗЗ, тим 

за 

самовреднова 

ње 

Неговати 

квалитетније 

интерперсонал 
не односе 

Одељењске 

старешине, 

наставници, 
чланови тима 

Током школске 

године 

Добри 
резултати на 

ЕТОС-у 

Записници Крај 
класификацион 

их периода 

Тим за 
самовреднова 

ње, одељењски 
старешина 

Рад са 
родитељима и 

превенција 

изостајања 

ученика из 

школе 

Одељењске 

старешине, 

наставници, 

чланови тима 

Током школске 

године 

Мали број 

изостанака 

ученика  са 

наставе 

Свеске 
евиденције 

Крај 
класификацион 

их периода 

Одељењски 

старешина, 

чланови тима 

за ЗДНЗЗ 

Идентификова 

ње деце са 

проблематични 
м понашањем 

Одељењске 

старешине, 

наставници, 
чланови тима 

Током школске 

године 

Реализовање 

предвиђених 

мера и 
активности 

Свеске 
евиденције 

Крај првог 

класификацион 

ог периода 

Одељењски 

старешина, 

чланови тима 

за ЗДНЗЗ 

Индивидуални 

саветодавни 

рад са овим 

ученицима 

Чланови тима, 

психолог, 

педагог 

Током школске 

године 

Елиминисање 

ризичних 

облика 

понашања 

ученика 

Свеске 
евиденције 

Крај 
класификацион 

их периода 

Чланови тима 

за ЗДНЗЗ, 

психолог, 

педагог 

Индивидуални 

саветодавни 

рад са 

родитељима 

ових ученика 

Чланови тима, 

психолог, 

педагог 

Током школске 

године 

Елиминисање 

ризичних 

облика 

понашања 

ученика 

Свеске 
евиденције 

Крај 
класификацион 

их периода 

Чланови тима 

за ЗДНЗЗ, 

психолог, 

педагог 
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Сарадња са 

центрима за 

социјални рад 

и МУП-ом 
Стари град 

Психолог, 

управа школе 

Током школске 

године 

Постигнут 

резултат у 

промени 

понашања 
ученика 

Свеске 

евиденције 
Крај првог и 

другог 

полугодишта 

Тим за ЗДНЗЗ 

Интензивирати 

укључивање 

свих ученика у 

различите 

активности у 

школи и ван ње 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

Током школске 

године 

Ученици се 
укључују у 

школске и 

ваншколске 

активности и 

усвајају 

позитивне 

облике 

понашања 

Свеске 
евиденције 

ваннаставн 

их 

активности 

Крај 
класификацион 

их периода 

Одељењске 

старешине 

Упућивање 
ученике  у 

установе које 

се баве 

пружањем 

помоћи у 

превазилажењу 

проблема 

Психолог, 

одељењске 

старешине 

Током школске 

године 

Промена 
неадекватних 

облика 

понашања 
ученика, и 

активно 

укључивање у 

наведене 
установе 

Свеске 
евиденције 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

ПП служба 

Развијање 

вештина 

ненасилне 

комуникације и 

решавања 
проблема 

Одељењске 

старешине, 

психолог, 

педагог, 

Ученички 
парламент 

ЧОС, ЧОЗ, 
трибине, 

предавања 

Смањен број 

проблема  у 

понашању и 

конфликата 

Свеске 

евиденције 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

Одељењски 

старешина 

Борба против 

вршњачког 

насиља 

Одељењске 

старешине, 

психолог, 

педагог, тим за 

ЗДНЗЗ 

ЧОС, ЧОЗ, 
трибине, 

предавања 

Смањена 

учесталост 

вршњачког 

насиља 

Свеске 
евиденције 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

Тим за ЗДНЗЗ 

Подстицање 
самоиницијати 

ве код ученика 

у развијању 

културе 

понашања, 

одевања, 

говора – 
бонтона 

Одељењске 

старешине, 

психолог, 

педагог 

Током школске 

године 

Добри 
резултати на 

ЕТОС-у 

Свеске 
евиденције 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

Чланови тима 

за ЗДНЗЗ 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021/2022. годину 

179 

 

 

 

8.6.8.3 План рада Тима за самовредновање 

 

Координатор: Петровић Светлана – координатор 

Костић Зорица 

Здравковић Радмила 

Андоновић Оливера 

Јовановић Тончев Мелита 

Кнежевић Марица 

Димитријевић Маријан 

Јочић Бранка 

Жебељан Гордана 

Ђукић Александра 

Марјановић Владимир 

Павићевић Татјана 

Поповић Љиљана 

Јевтић Сандра 

Шалипур Стефан 

Муждека Милена 

Новичић Јулијана 

Витаљић Марија 

Недељковић Силвана 

Пецикоза Марина 

Столески Љиљана 

Јовандић Јасминка 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

 

Активности Временска 

динамика 

Носиоци Инструменти, 

технике 

самовредновања 

Праћење 

реализације – 

очекивани исходи 

1. Именовање 
чланова Тима 

Септембар 

2021. 

Директор  Решење 

(подтимова) и    

координатора тима    

за самовредновање    

2. Израда акционог Јул 2021. Тим за Чек листа Извештај о 

плана рада тима  самовредновање елемената реализацији свих 
   акционог плана активности из 
    акционог плана 

3.Састанци са 

подтимовима 

(кључних области) и 

одређивање кључних 

области 

самовредновања за 

прво полугодиште 

2020/2021: 

Договор око 

Август, 

септембар 

2021. 

Чланови Тима Записник са 

састанка тима о 

планираним 

активностима и 

задуженим 

особама и 

временској 

динамици 

Извештаји са 

састанака Тима 
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динамике рада и 
подела задужења 

    

4.Припрема 

упитника, анкета и 

одређивање узорака 

испитаника, 

упитници за 

наставнике, ученике 
и родитеље 

током године Чланови Тима, 

ПП служба 

Израђене чек 

листе, анкете, 

упитници за све 

актере школског 

живота 

Састављени 

упитници и 

анкете 

5. Примена 

упитника, анкета у 

циљу 

реализације 

самовредновања за 

прво полугодиште из 

кључних области: 

5. Етос; 

6. Организација 

рада школе, 

управљање 

људским и 

материјалним 

ресурсима. 

Септембар – 

децембар 

2021. 

Координатор и 

чланови ТИМА, 

подтимови за 

појединачне 

кључне области 

Директор, 

наставници, 

стручни активи, 

ученици, 

родитељи, 

Тим за 

самовредновање 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, Тим 

за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој 

установе,,ИОП 

Записници, 

извештаји 

и школска 

документација, 

спроведено 

анкетирање свих 

актера школе 

(наставници, 

ученици, 

родитељи) 

везано за кључне 

области 

6. Обрада 

сакупљених података 

и састављање 

извештаја 

Новембар, 

децембар 

2021. године 

Координатор и 

чланови ТИМА 

Чланови 

подтимова за 

сваку од 

кључних области 

Анкете, 

упитници, 

статистички и 

квалитативно 
   квалитета рада обрађени подаци, 
   школе сачињен изештај 

    тима 

7. Праћење Цело прво Чланови Тима, Чек листе, Записници и 

реализације полугодиште руководиоци записници извештаји актива 

акционог плана 2021. стручних актива, извештаји, за развојно 

развојног планирања  координатори документација планирање и 

и корелације  тимова,  тима за 

самовредновања са  задужена лица за  самовредновање 

Развојним планом  одређене   

школе  програме   

8. Обрада Децембар Координатор и Чланови Анкете, 

сакупљених података 2021. године чланови ТИМА подтимова за упитници, 

и састављање   сваку од статистички и 

извештаја за крај   кључних области квалитативно 

првог полугодишта   квалитета рада обрађени подаци, 

   школе сачињен изештај 

    тима 
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9. Примена 

упитника, анкета у 

циљу 

реализације 

самовредновања за 

друго полугодиште 

из кључних области: 

2. Настава и учење; 

3. Образовна 

постигнућа ученика 

Фебруар, 

март, април 

2022 

Координатор и 

чланови ТИМА, 

подтимови за 

појединачне 

кључне области 

Директор, 

Наставници, 

стручни активи, 

ученици, 

родитељи, 

Тим за 

самовреднова ње 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, Тим 

за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој 
установе, ИОП 

Записници, 

извештаји 

и школска 

документација, 

спроведено 

анкетирање свих 

актера школе 

(наставници, 

ученици, 

родитељи ) 

везано за кључне 

области 

10. Обрада 

сакупљених података 

и састављање 

извештаја за друго 

полугодиште 

Мај, јун 2022. 

године 

Координатор и 

чланови ТИМА 

Чланови 

подтимова за 

сваку од 

кључних области 

квалитета рада 

школе 

Анкете, 

упитници, 

статистички и 

квалитативно 

обрађени подаци, 

сачињен изештај 

тима 

11. Обједињавање 

свих сакупљених 

података и 

извештавање о раду 

тима и извештај о 

оствареном 

самовредновању 

Јун 2022. Координатор и 

чланови ТИМА 

Чек листа свих 

остварених 

активности 

квалитета и 

оцене 

самовредновања 

из свих кључних 

области 

Постугнут бољи 

ниво 

остварености 

стандарда 

квалитета свих 

кључних области 

12. Прикупљање 

свих релевантних 

података из свих 

служби и школске 

документације ради 

свеобухватније 

анализе 

остварености 

активности из 

акционог Развојног 

плана 

током године Чланови тима, 

координатори 

тимова, 

руководиоци 

стручних актива, 

задужена лица и 

актив за 

развојно 

планирање 

Чек листе 

извештаји, 

педагошка 

документација 

Сви актери 

школског живота 

успешно 

реализовали 

активности из 

акционог 

развојног плана, 

извештаји свих 

тела школе 

13. Састављање 

годишњег извештаја 

о самовредновању на 

нивоу школе са 

оценом остварености 

за сваку кључну 

Јун 2022. Чланови 

подтимоваима 

тима за 

самовредновање 

Чек листе свих 

извештаја 

подтимова по 

кључним 

областима 

Постигнут бољи 

ниво 

остварености 

стандарда 

квалитета свих 

кључних области 
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област (на основу 

извештаја подтимова 

за поједине кључне 

области) 

    

14. Извештај о раду Јун 2022. Тим за Чек листа Оствареност 

тима и давање  самовредновање, елемената циљева из 

предлога за  актив за остварености развојног плана и 

самовредновање  развојно циљева из постигнути 

кључних области за  планирање развојног плана добри резултати 

следеће кључне    на процени 

области    стандарда 
    квалитета рада 

    установе и оцене 
    на 

    самовредновању 
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8.6.8.4. План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе 

Лекић Мира – координатор 

Јовановић Тончев Мелита 

Андоновић Оливера 

Петровић Светлана 

Представник Савета родитеља 

Представник Ученичког парламента 

 

Тим води рачуна о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе,прати 

остваривање школског програма,стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа,развоја 

компетенција,вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника,прати и утврђује ,резултате 

рада ученика. 

Формирањем Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе успоставља се механизам интерног 

система вредновања рада школе. 

Делатност Тима је координација рада свих тимова школе и праћење остваривања усвојених планова 

са циљем обезбеђивања и развијања подстицајне кооперације кроз корелацију делатности Тимова 

школе и Ученичког парламента.Оваква делатност обезбеђује заступљенсот свих субјеката у активном 

учешћу у остваривању исхода процеса образовања и васпитања и унапређењу квалитета рада школе. 
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План рада Тима за обезбеђење квалитета и развој установе за школску 2021/2022. 
Годину 

 

 

Активности Циљеви Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Начин 
реализације 

Докази 

1. - Праћење 
реализације и 
успеха ученика на 
матурским и 
завршним испитима 
- Унапређење 
квалитета наставе 
(иницијални тестови, 
формативно 
оцењивање) 
- Координација рада 
тимова, стручних 
већа и актива 
- Усмеравање 
реализације рада 
Тимова, већа и 
актива у складу са 
остваривањем 
годишњег плана 
рада школе 

-Побољшање 
квалитета 
наставе, 
успеха 
ученика и 
координација 
између 
тимова, 
актива и 
стручних 
већа, 
Ученичког 
парламента, 
Савета 
родитеља и 
Школског 
одбора 

- 
СЕПТЕМБАР 

- Чланови 
Тима, 
представници 
осталих 
тимова, 
стручних 
већа, актива, 
Савета 
родитеља, 
Ученичког 
парламента, 
Школског 
одбора 

-Састанци 
Тимова, 
заједничке 
активности 

- Извештаји о 
раду Тимова, 
стручних већа, 
актива, Савета 
родитеља, 
Школског 
одбора, 
Ученичког 
парламента 

2. – Анализа рада и 
координисање 
заједничког рада са 
Тимом за 
самовредновање 
- Организација и 
анализа анкета у 
циљу 
самовредновања 
изабраних области 
- Праћење развоја 
компетенција 

наставника и 
стручних сарадника 
- Вредновање 
резултата рада 
наставника 
- Праћење угледних, 
огледних часова и 
других активности 

- Унапређење 
рада 
наставника, 
стручних 
сарадника и 
побољшање 
квалитета 
рада 
установе 

- ОКТОБАР - чланови 
Тима, 
заменици 
директора, 
стручна 
служба 

-Састанци 
Тимова, 
заједничке 
активности 

- Извештаји о 
раду Тимова, 
извештаји о 
педагошко- 
инструктивном 
раду 

3.- Праћење 
напредовања 
ученика 
- Праћење примене 
прописа 

- Побољшање 
напредовања 
ученика, 
повећање 
квалитета 
стечених 

- 
НОВЕМБАР 

- чланови 
Тима, 
секретар 
Школе 

- састанци 
Тима 

-статистички 
извештаји о 
успеху 
ученика, 
извештаји о 
раду Тима 
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- Праћење 
укључности свих 
актера школског 
живота у различите 
облике образовно- 
васпитног рада 

знања и 
квалитет 
рада 
установе 

    

4. - Анализа и 
евалуација рада 
Тима на крају првог 
полугодишта 
- Планови за рад 
Тима у другом 
полугодишту 
- Координација рада 
Тимова и 
усмеравање ка 
остваривању 
годишњег плана 
рада и школског 
програма 

- Побољшање 
квалитета 
рада Тима, 
унапређење 
сарадње 
међу свим 
тимовима, 
стручним 
већим, 
активима и 
осталим 
актерима 
школског 
живота 

- 
ДЕЦЕМБАР 

- чланови 
Тима, 
представници 
осталих 
тимова, 
Савета 
родитеља, 
педагошког 
колегијума, 
Ученичког 
парламента, 
Школског 
одбора 

- састанци 
Тимова, 
заједничке 
активности 

- извештаји о 
раду Тимова, 
стручних већа, 
актива, Савета 
родитеља, 
Школског 
одбора, 
Ученичког 
парламента, - 
полугодишњи 
извештај рада 
Тима 

5. Анализа успеха 
ученика на крају 
првог полугодишта 
- Анализа употребе 
дигиталних алата и 
платформе у 
реализацији 
различитих видова 
наставе 
- Координација 
заједничких 
активности Тимова, 
актива, стручних 
већа 

- Побољшање 
напредовања 
ученика, 
повећање 
квалитета 
стечених 
знања и 
квалитет 
рада 
установе 

- ФЕБРУАР    

6. Координација и 
припрема ученика 
за полагање 
матурских и 
завршних испита 
- Припрема и обука 
наставника-ментора 
за матурске и 
завршне испите 

- Побољшање 
успеха 
ученика на 
матурским и 
завршним 
испитима у 
циљу 
остваривања 
стандарда 
постигнућа и 
развоја 
стручних 
компетенција 
ученика 

- МАРТ    

7. Анализа 
реализације 
практичне наставе у 
систему дуалног 
образовања 

- Унапређење 
квалитета 
ученичког 
знања и 
вештина 
реализацијом 

- АПРИЛ чланови 
Тима, 
представници 
компанија 
социјалних 
партнера 

Састанци 
Тима, 
заједничке 
активности 

- извештаји 
Тима 
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- Анализа сарадње практичне     

са социјалним наставе у 
партнерима, објектима 
Заводом за заштиту социјалних 
здравља, локалном партнера 
заједницом  

8. Праћење - Побољшање - МАЈ - чланови - састанци - извештаји о 
остваривања напредовања  Тима, стручна Тима и раду Тима, 
васпитног рада, ученика,  служба, представника стручних 
остваривања повећање  педагог, стручних служби и 
активности из квалитета  психолог служби педагога и 
друштвено-корисног стечених    психолога 
рада знања и     

- Реализација квалитет     

индивидуализованог рада     

приступа настави, установе     

9. Анализа рада - Евалуација - ЈУН -чланови - састанци - годишњи 
Тима рада Тима,  Тима Тима извештај о 
- Израда плана рада унапређење    раду Тима 
Тима у следећој рада Тима     

школској години      

 

Као посебан стандард квалитета којим се бавимо годинама, па и ове школске године биће 

прављење каријерног плана ученика, праћење напредовања свих ученика са акцентом на ученике у 

дуалном програму. 

8.6.8.5. План рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 
1. Костић Зорица– координатор 

2. Јанковић Љубица 
3. Новаковић Душанка 

4. Недељковић Силвана 

5. Глишић Соња 

6. Станковић Иван 

7. Новичић Митрић Вера 

8. Поповић Валентина 

9. Томашевић Душица 

10.Росић Нада 

Корелација предметних садржаја се реализује кроз међусобну посету часова и омогућава 

стварање међупредметних компетенција неопходних за стручност у послу и свакодневни живот. 

Корелација предметних садржаја се реализује и кроз ваннаставне активности у виду секција, трибина 

у организацији школе и локалне заједнице као и посете културним институцијама.Тим обједињује и 

евидетира реализацију тих активности. Све ове активности омогућавају свест о важности тимског 

деловања, а то утиче и на понашање ученика. 

Подстицање тимског духа у школи се постиже реализацијом наставног процеса, практичне 

наставе, обуком у виртуелном предузећу, учешћем у Ђачком парламенту, пројектима, секцијама итд. 

У школи се посебна пажња поклања развијању самосталности ученика, развоју 

самоиницијативе и предузетничког духа кроз бројне наставне (часови практичне наставе, 

предузетништва и обуке у виртуелном предузећу) и ваннаставне активности (Ученичка компанија, 

Тим за каријерно вођење, рад секција). 
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У складу са новим Акционим планом, Развојним планом школе за нередни период као 

и Мисијом и Визијом школе сачињен је и План рада Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва, а то је да: 

“Поред добрих образованих и стручних знања, стручне праксе у школи се негују вредности: 

толеранција, уважавања, хуманости, међусобног поштовања, пријатељства као и предузетнички и 

тимски дух. Место где се сви осећају пријатно, сигурно и задовољно и где су сви мотивисани за рад и 

стицање знања где влада толеранција, поштовање, дисциплина и креативност. Где свако има 

могућности да развија своје стручне и личне компетенције и капацитете. Где ученици излазе из школе 

са добрим општим и стручним знањима и вештинама, који су способни да одговорно преузимају 

продуктивно учешће за даљи живот и целоживотно учење.” 

 

 
Узимајући све горе наведено План рада Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва садржи активности које су усклађене са Акционим и Развојним планом школе за 

наредни период. 
 

 
 

Време Активности Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Начин праћења 

Септембар Организација рада 

Тима 

Чланови Тима Састанак Тима 

Договарање 

рокова и 

расподела 

задатака између 

чланова Тима 

Записник са састанка 

Тима 

Септембар Прилагођавање 

ученика школском 

животу 

Одељенски 

старешина, ПП 

служба 

ЧОС, ЧОЗ Записници са часова 

ЧОС, ЧОЗ, Извештај 

ПП службе 

Септембар 

Током 

школске 

године 

Одговоран однос 

према здрављу, 

едукација о 

начинима и 

значају мера 

превенције ковид 

19 

Одељенски 

старешина, 

Предметни 

наставници 

ПП служба 

ЧОС, ЧОЗ 
Часови 

предметне 

наставе 

Часови практичне 

наставе 

Записници са часова 

ЧОС, ЧОЗ 

Књига евиденције (ес- 

дневник) 

Извештаји стручних 

већа 

Извештај ПП службе 
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Током 

школске 

године 

Оспособљавање 

ученика за 

коришћење ИКТ 

технологија ради 

ефикаснијег 

праћења и 

учестовавања у 

онлајн настави 

(платформе за 

учење) 

Наставници 

информатике, 

стручни актив за 

математику и 

информатику 

Часови 
информатике и 

свих предмета 

где је то могуће 

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници кроз своје 

оперативне планове 

прате рад 

Књига евиденције 

(ес-дневник) 

Током 

школске 

године 

Коришћење 

платформи за 

размену 

информација на 

релацији 

наставничког 

колектива, 

наставника и 

ученика 

Наставници, 

стручна већа, 

тимови школе, 

управа, ученици, 

родитељи 

Часови 

предметне 

наставе 

Рад Тимова и 

стручних већа, 

Родитељски 

састанци, 

Организација 

рада школе- 

управа школе 

Књига евиденције ( ес 

дневник) 

Извештаји стручних 

већа и тимова школе 

Увид у рад на 

платформи Microsoft 

Teams 

Током 

школске 

године 

Развијање 

способности за 

конструктивну 

комуникацију 

Наставници, 

стручни 

сарадници, 

одељенске 

старешине, ПП 

служба, Ученички 

парламент 

ЧОС, ЧОЗ 
Часови 

предметне 

наставе 

Часови додатне 

наставе и секција 

Часови 

практичне 

наставе 

Разговори ПП 

службе 

Записници са часова 

ЧОС, ЧОЗ, 

оперативни планови 

наставника 

Извештај ПП службе, 

ученичког парламента 

Извештаји стручних 

већа 

Увид у рад на 

платформи Microsoft 

Teams 

Током 

школске 

године 

Развијање 

вештина за тимски 

рад 

Наставници, 

одељенске 

старешине, ПП 

служба, 

Ученички 

парламент 

Часови 

предметне 

наставе 

Часови додатне 

наставе и секција 

Часови 

практичне 

наставе 

Састанак 

ученичког 

парламента 

Књига евиденције 

Оперативни планови 

наставника 

Извештаји стручних 

већа, Извештај 

ученичког парламента 

Извештаји секција 

Извештај ПП службе 

Током 

школске 

године 

Подстицање 

самоиницијативе 

ученика 

Наставници, 

одељенске 

старешине, ПП 

служба, 

Ученички 

парламент 

Часови 

предметне 

наставе 

Часови додатне 

наставе и секција 

Часови 

практичне 

наставе 

Књига евиденције 

Извештаји стручних 

већа и Извештај 

ученичке компаније 

Извештај ученичког 

парламента 
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   Састанак 

ученичког 

парламента 

 

Током 

школске 

године 

Развијање 

предузетничког 

духа 

Наставници, 

ученици, 

Ученичка 

компанија 

Часови 

предметне 

наставе 

Часови додатне 

наставе и секција 

Часови 

практичне 

наставе 

Књига евиденције 

Извештаји стручних 

већа и Ученичке 

компаније 

Током 

школске 

године (од 

октобра до 

маја) 

Припремна 

настава за завршне 

и матурске испите 

Наставници 

ментори; 

Ученици 

завршних разреда 

Часови 

припремне 

наставе 

Извештаји наставника 

Испитном одбору и 

Стучним већима 

  Израда и Предметни Састанак Тима и Извештаји наставника 

Током  спровођење наставници Стручних већа на нивоу Стручних 

школске  провера знања и Стручна већа Часови већа 

године (од практичних Тим за припремне Извештај стручних 

октобра до вештина и међупредметне наставе већа 

маја)  остварености компетенције Часови Извештај Тима за 
  прописаних исхода  практичне међупредметне 
  и достигнутог  наставе компетенције 
  нивоа стручних    

  компетенција из    

  предмета који се    

  полажу на    

  матурском испиту    

Током Унапређивање ПП служба, Часови Књига евиденције 

школске пружања додатне Одељенски предметне Записник са ЧОС, 

године подршке за све старешина наставе ЧОЗ 
 ученике у школи Наставници и Часови Извештај ПП службе 
  ученици практичне  

   наставе  

   Разговори са ПП  

   службом  

Током Подизање нивоа Наставници, Семинари и Извештаји стручних 

школске професионалних стручни интено већа 

године компетенција и сарадници усавршавање Извештај Тима за 
 стручно Тим за наставника и професионални развој 
 усавршавање професионални сарадника наставника и 
 наставника развој наставника  сарадника 
  и сарадника   

Током Повећање примене Наставници и Часови Извештаји стручних 

школске савремених метода ученици предметне већа 

године и облика рада у Тим за наставе Извештај Тима за 
 настави професионални  професионални развој 
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  развој наставника 

и сарадника 

Часови додатне 

наставе и секција 

Часови 

практичне 

наставе 

наставника и 

сарадника 

Током 

школске 

године 

Процена 

безбедности 

ученика у одељењу 

и подизање 

компетенција 

ученика за 

уочавање и 

решавање акта 
насиља 

Наставници и 

ученици 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

ПП служба 

ЧОС, ЧОЗ 
Часови 

предметне 

наставе 

Часови практичне 

наставе 

Разговори са ПП 

службом 

Књига евиденције 

Записник са ЧОС, 

ЧОЗ 

Извештаји Тима за 

заштиту ученика од 

насиља 

Извештај ПП службе 

Током 

школске 

године 

Учешће у 

хуманитарним 

акцијама 

Наставници и 

ученици, 

Ученички 

парламент 

Ваннаставне 

активности 

Књига евиденције 
Извештаји о реализацији 

секција и додатне наставе 

Извештај ученичког 
парламента 

Током 

школске 

године 

Учешће у 

културним 

манифестацијама 

Наставници и 

ученици 

Ваннаставне 

активности 

Књига евиденције 

Извештаји о 

реализацији секција и 
додатне наставе 

Током Развијање општих Наставници, Реализовани Извештаји стручних 

школске и међупредметних стручна већа, тим заједнички већа 

године компетенција за међупредметне часови у циљу Извештај Тима за 
 ученика кроз компетенције развијања међупредметне 
 заједничко  ученичких компетенције 
 планирање и  општих и Извештај Тима за 
 реализовање  међупредметних професионални развој 
 часова наставника  компетенција наставника и 
 различитих   сарадника 
 предмета уз    

 примену активних    

 и интерактивних    

 облика учења    
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8.6.8.6 План рада Тима за каријерно вођење и саветовање 

 

Кнежевић Марица – координатор 

Андоновић Оливера 

Јовичић Драгољуб 

Новичић Јулијана 

Петровић Светлана 

Старчевић Марија 

Тешић Александра 

Ћурдић Јелена 

Шалипур Стефан 

Ђокић Милица 

Ђукић Јелена – Компанија Delhaize 

Бумбић Ненад – Удружење за заштиту потрошача 

Представник Ученичког парламента 

Представник Савета родитеља 

 

 

 
План активности Тима за Каријерно вођење и саветовање 

 

Област Активност Исходи 
Појединац је оспособљен да: 

Садржај, начин Носиоци, време, 

место 

Евалуација 

Планира- 

ње актив- 

ности 

КВиС-а и 

инфор- 

мисање о 
КВиС-у 

Израда плана 

КВиС-а и увод 

у активности 

каријерног 

вођења и 

саветовања у 

школи 

- искаже потребе за КВиС-ом 
- се укључи у коришћење услуга КВиС- 

а 

- иформисање о школским активностима КВиС-а 

- анализа потреба ученика за КВиС-ом 
- састанци, презентација, анкетирање 

Тим за КВиС, 

Август/ 
септембар (по 

потреби и током 

године), 

Школа 

Број ученика и 

родитеља 

укључених у 

активност, 

Извештај о 

анкетирању 

Припре- 

ма 

ученика 

Припрема и 

распоређива- 

ње ученика за 
учење кроз рад 

- познаје контекст у ком се реализује 

учење кроз рад 

- попуни листу жеља на основу 

презентације послодаваца 

- информисање о профилу у дуалном образовању 
- упознавање са контекстом у ком се реализује учење кроз рад 

- организација презентације послодаваца и рангирање жеља 
ученика и послодаваца 

Директор 

Тим за КВиС, 

Тим за дуално 

образовање 

Листе жеља, Ранг 

листа 

послодаваца, 

коначна ранг 
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за учење 
кроз рад 

 - обави интервју са послодавцем - састанци, предавања, родитељски састанак, Наставници 
Школа 

листа, записници, 
презентација 

 

Л
и

ч
н

и
 р

а
зв

о
ј 

Каријерно 

информисање 

- опише себе и препознаје своје промене 

и потребе за личним развојем 

- опише своје снаге и могућности 

- препозна шта је важно да промени код 

себе, процени своје вештине, 

интересовања и вредности, а у складу са 

захтевима и могућностима учења и рада 

- говори о свом напретку и развоју, 

сагледава и оцењује своја постигнућа 

- буде свестан својих одговорности када 

је реч о личном развоју, постигнућима и 

личном благостању 

- идентификује шта би желео да научи о 

својој каријери, жељеном послу и 

активностима које воде ка томе 

- анализира и размишља о значају и 

корисности учења на основу искуства 

- активно учествује у активностима које 

му омогућавају да научи о будућој 

каријери, пословима које може да 

обавља 

- информисање о формалном и неформалном образовању 

(усавршавање, курсеви, предавања, радионице, семинари) 

- информисање о образовним програмима, условима за упис и 

каријерним могућностима након завршетка средње школе 

Тим за КВиС, 
факултети, НВО, 

послодавци, 

послодавци, портали, 

Током године 

Школа, високе 

школе, компаније 

Упитник и 

извештај, 

„Каријерни 

кутак“ 

Каријерно 
саветовање 

- Недоумице и проблеми током школовања и учења 
(мотивација, самомотивација, технике учења, управљање 

временом) 

- квалитет живота у односу на изабрано занимање 

- самопроцена и процена професионалних и личних 

потенцијала (знања, интресовања, потреба, вредности, 
способности) 

ППС, 
Тим за КВиС, 

наставници, 

Прво полугодиште 

(по потреби током 

године) 
Школа, НСЗ 

Анкета и 
извештај 

Каријерно 
образовање 

- предавања, радионице, такмичења, семинари, е-сервис на 
тему: 

- „Меке вештине“ – вештине комуникације, вештине 

презентовања, вештине тимског рада, вештине организовања и 

управљања временом, лидерство (предавања и радионице) 

- методе и технике учења (учење како се ефикасно учи, 

упознавање са различитим методама и техникама и 

овладавање њима, развијање свести о личним афинитетима) 

- самозапошљавање и предузетништво - обучавање за 

покретање сопственог бизниса (писање бизнис плана) 

- умрежавање (вештине развијања мреже контаката значајних 

за професионални развој) 

ППС, 
Наставници, 

Током године, 

Школа, НВО, Високе 

школе, портали 

Анкета о 
ефективности 

услуге, 

Извештаји 

Повезивање са 
пословном 

заједницом 

- Осмишљавање и реализација практичне наставе (учења кроз 
рад) у сарадњи са послодавцима (развој стручних знања и 

вештина важних за обављање одређених послова, као и 

стицање и развој општих професионалних тзв. преносивих 

вештина неопходних у пословном окружењу) 

Тим за КВиС, 
Координатор 

практичне наставе 

(учења кроз рад), 

наставници, 

послодавци, 

Компанија, 

Током године, 

Компаније, 
Продавнице 

Извештај о 
реализацији 

практичне 

наставе (учења 

кроз рад) 
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Каријерно 

информисање 

- објасни своје идеје о каријери и 

каријерном развоју 

- објасни променљивост каријерних 

процеса и да управља својим 

каријерним развојем 

- опише организацију и стуктуру 

различитих послова, њихово 

функционисање и да мери њихову 

успешност 

- објасни како послови функционишу и 

да мери променљивост успеха 

појединих послова 

- препозна квалитете и вештине 

потребне за запошљавање 

- покаже да поседује и да може да 

развија вештине које ће му побољшати 

запошљавање 

- идентификује, прикупља и користи 

каријерне информације и савете за 

професионални развој и умрежавање 

- информисање о актуелним пословима, практичној настави 

(учењу кроз рад), волонтирању 

- информисање о различитим професијама 

Информисање о школским програмима, условима за упис и 

каријерним могућностима након средње школе 

Информисање о могућностима за наставак школовања 

Упућивање на различите ресурсе и изворе инфомисања о 

каријерним могућностима (сајтови, портали, инфоматори, 
брошуре, билтени) 

Тим за КВиС, 

Наставници, 

Послодавци, 

Високе школе, 

НСЗ, 

НВО 

Током године, 

Школа, Високе школе, 

НСЗ, НВО, портали 

Број ученика и 

родитеља 

укључених у 

активност, 

Извештај о 

анкетирању 

„Каријерни 

кутак“ 

Каријерно 
саветовање 

Теме: 
- Наставак школовања 

- Програми мобилности 

- Конкурисање за стипендију 

- Прилике за стицање радног искуства 

Високе школе, 
Послодавци, 

НСЗ, 

Прво полугодиште (по 

потреби и даље), 

Школа 

Број ученика и 
родитеља 

укључених у 

активност, 

Извештаји 

Каријерно 
образовање 

предавања, радионице, такмичења, семинари, е-сервис на 
тему: 

- наставак школовања, програми мобилности и стипендије 

- самозапошљавање и предузетништво 
- умрежавање 

Тим за КВиС, 
Наставници, 

Високе школе, 

Послодавци, током 

године, 

Школа, високе школе, 

послодавци, НСЗ, НВО, 

портали 

Извештаји, анкете 

Повезивање са 
пословном 

заједницом 

- посете компанијама/послодавцима, институцијама и 
организацијама са циљем упознавања са одређеним 

областима рада, занимањима, позицијама 

- презентације компанија и њихових програма 

стипендирања, пракси (учења кроз рад), волонтирања 

- организација сајмова пракси и послова 

Тим за КВиС, 
Координатор практичне 

наставе (учења кроз 

рад), 

Тим за реализацију 

система дуалног 

образовања, тим за 

развој међупредметних 

компетенција и 

предузетништва, 

Наставници, 

Високе школе, 

Послодавци, 

НСЗ, 

Током године, 

Школа, компаније, 

институције 

Извештаји, анкете 
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Каријерно 

информисање 

- лично презентује, користи алате и 

технике важне за каријерни развој 

- успостави комуникацију са 

послодавцима, презентује своје знање и 

вештине 

- направи каријерни план, реализује га и 

евалуира његову реализацију 

- информисање о актуелним пословима, практичној настави 

(учењу кроз рад) и волонтирању 

- пружање информација о послодавцима и профилима који 

запошљавају и потребним квалификацијама и компетенцијама 

Тим за КВиС, 

Наставници, 

Послодавци, 

НСЗ, 

Током године, 

Школа, послодавци, 

НСЗ, НВО, 
институције 

Извештаји, 

Анкете, 

„Каријерни 

кутак“ 

Каријерно 
саветовање 

Саветовање на тему: 
- помоћ при састављању радне биографије, мотивационог 

писма и пријава за посао 

- помоћ у креирању личног каријерног плана 

- активно тражење посла/учења кроз рад и прилика за стицање 

радног искуства 

- припрема за разговор за посао, симулација разговора за посао 

- доношење одлука у вези са каријером (запослењем, наставком 

школовања, неформалним образовањем) 

Тим за КВиС, 
Наставници 

Друго полугодиште, 

Школа 

Анкета о 
ефективности 

услуге 

Follow up 

Каријерно 
образовање 

Предавања, радионице, семинари, е-сервис на тему: 
- Писање радне биографије, мотивационог писма и других 

апликационих докумената 

- разговор за посао 

- активно тражење посла 

- писање каријерног плана 

- умрежавање 
- Стручно усавршавање наставника за КВиС 

Тим за КВиС, 
Наставници, 

Током године, 

Школа, портали 

Анкета о 
ефективности 

услуге 

Follow up 

Уверења и 

извештаји 

Повезивање са 
пословном 

заједницом 

- Осмишљавање и реализација програма практичне 
наставе/учења кроз рад у сарадњи са послодавцима 

- посете компанијама/послодавцима, институцијама и 

организацијама са циљем упознавања са одређеним областима 

рада, занимањима, позицијама 

- презентација компанија и њихових програма стипендирања, 

пракси/учења кроз рад, волонтирања 

- организација сајмова пракси/учења кроз рад и послова 

Тим за КВиС, 
Тим за реализацију 

система дуалног 

образовања, тим за 

развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва, 

Наставници, 

Послодавци, 

Институције, 

НСЗ, 

Током године, 

Школа, компаније, 

НСЗ, институције 

Извештаји 
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Упис 

профила у 

дуалном 

образова 

њу 

Информиса-ње 

ученика пре 

уписа 

образовног 

профила у 

дуалном 
образовању 

- познаје контекст дуалног образовања 
- познаје занимање 

- информисање о дуалном образовању 
- информисање о профилу 

- сарадња КВиС тимова основних и средњих школа 

- презентације, заједничке активности тимова, посета 

компанијама, отворена врата 

Директор 

Тим за КВиС 

Тим за дуално 

образовање 

Наставници 

Друго полугодиште 

Школа, компаније 

Презентације, 

извештаји 

Извештав 

ање о 

активност 

има Тима 

за КВиС 

Информисање 

интересних 

група о 

спроведеним 

активностима 

Тима за КВиС 

- познаје активности КВиС-а - прикупљање, сортирање података и израда извештаја 

- представљање наставничком већу 

- анализа, публиковање података на платформи, сајту, 
„каријерном кутку“ 

Директор 

Наставничко веће 

Тим за КВиС 

Током године 

Школа 

Презентације, 

извештаји 

Ванредно 

стање 

Прилагођавање 

рада и 

активности 

условима 

ванредног 

стања (COVID- 

19) 

- информисан о ванредном стању и 

условима рада у ванредном стању 

- активно учествује у активностима 

КВиС-а прилагођеним ванредном стању 

- упућивање на различите ресурсе и изворе инфомисања у 

ванредном стању 

- осмишљавање, реализација и информисање о активностима у 

ванредном стању 

Директор 

Тим за КВиС 

Наставници 

Временски период 

ванредног стања 

Школа 

Извештаји, 

анкете 
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8.6.8.7. План рада Тима за реализацију система дуалног образовања 

 
Мелита Јовановић Тончев - координатор 

Лекић Мира 

Жебељан Гордана 

Глишић Соња 

Бојовић Алекса 

Чубрило Гордана 

Крстић Драгица 

Ђукић Јелена – Компанија Delhaize 

Бумбић Ненад – Удружење за заштиту потрошача 

Представник Ученичког парламента 

Представник Савета родитеља 

 
Примена плана у нашој школи у смислу реализације система дуалног образовања почела је 

формирањем Тима за реализацију система дуалног образовања школске 2018. године. 

У циљу стицања, усавршавања и изградње знања, вештина, способности и компетенција у складу са 

стандардом квалификације и планом и програмом учења организујемо теоријску наставу и вежбе у 

школи и учење кроз рад код социјалних партнера. 

Циљ рада тима за реализацију система дуалног образовања је интеграција новина у постојећи систем 

школства. Активности које је тим реализовао у овој школској години су: 

 Сарадња са Аустријском амбасадом (трговинско одељење) 

 Сарадња са Привредном комором Републике Србије 

 Сарадња са Министарством просвете и свим релевантним образовним институцијама 

 Сарадња са трговинским компанијама које учествују у овом програму 

 Прилагођавање наставног процеса у складу са променама 

 Координисање активности школских ментора, родитеља, ученика и инструктора из 

трговинских кућа. 

Задатак нам је да ове године задржимо и поспешимо сарадњу свих кључних актера система дуалног 

образовања: Министарства просвете, Привредне коморе Републике Србије, Трговинског одељења 

аустријске амбасаде, носилаца школских активности, свих релевантних образовних институција и 

социјалних партнера. 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СИСТЕМА ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА 
 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

Јул-август- 

септембар 

Припрема елемената 

за реализацију 

практичне наставе 

Договор, прикупљање 

података, потписивање 

нових и обнављање 

уговора са социјалним 
партнерима 

Чланови  Тима, 

Привредна комора, 

Министарство просвете, 

секретар школе 

Септембар Договор са 

послодавцима, 

организовање 

представљања 

компанија и 

интервјуа са 

ученицима. 

Распоређивање 

ученика првог 

разреда у привредне 

објекте 

Прављење распореда, 

контактирање 

социјалних партнера 

Чланови Тима, социјални 

партнери, Чланови КВиС 

Септембар Обилазак одељења и 

упознавање са 

наставом која ће се 
реализовати у школи 

Обилазак 

одељења и предавања 

Чланови Тима, 

наставници практичне 

наставе 

Септембар Обилазак одељења и 

упознавање са 

практичном наставом 

која ће се 

реализовати код 
послодаваца 

Обилазак одељења и 

предавања 

Чланови Тима и 

наставници практичне 

наставе 

Септембар Организација 

санитарног прегледа 

Организовање 

санитарног прегледа у 

Градском заводу за 

заштиту здравља 

Чланови  Тима, 

наставници практичне 

наставе, одељењске 

старешине 

Септембар Упућивање ученика 

на практичну наставу 

Уручивање упута за 

практичну наставу 

Чланови Тима и 

Секретаријат школе, 

наставник практичне 
наставе 

Септембар Организација рада 

Тима 

Договарање рокова и 

расподела  задатака 
између чланова Тима 

Чланови Тима 

Током школске 
године 

Праћење реализације 
практичне наставе 

Преглед дневника 
практичне наставе 

Наставници практичне 
наставе 

Током школске 

године 

Праћење постигнућа 

ученика на 

практичној настави 

Обилазак социјалних 

партнера, разговор са 

наставницима практичне 
наставе 

Чланови Тима, 

наставници практичне 

наставе 

Током школске 

године 

Упознавање са 

проблемима у 

реализацији 

практичне наставе 

Обилазак социјалних 

партнера 

Разговор 

Анализа проблема 

Предлози за унапређење 

сарадње 

Чланови Тима, 

наставници практичне 

наставе, Стручна служба 
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Током 

године 

школске Сарадња са 

привредним 

друштвима у складу 

са пословном 

политиком школе и 

привредних субјеката 

Сарадња 

Договор 

Усклађивање 

Чланови Тима, 

Током 
године 

школске Обилазак социјалних 
партнера 

Посете компанијама Чланови Тима 

Током 

године 

школске Координација рада 
наставника 

практичне наставе 

Координација Чланови Тима 

Током 

године 

школске Организација 

практичне наставе у 

блоку 

Упућивање ученика и 

обавештавање компанија 

о одржавању практичне 
наставе у блоку 

Чланови Тима 

Током 

године 

школске Стручно 

усавршавање 

Одласци на  стручна 

усавршавања у вези 
дуалног образовања 

 

Током 

године 

школске Праћење и 

аплицирање на 
конкурсе и пројекте 

Писање пројеката Чланови Тима 

Јануар Анализа рада Тима на 

крају првог 
полугодишта 

Анализа рада 

Писање извештаја 

Чланови Тима 

Јун Организација 

завршних испита 

Организација екстерних 

чланова комисија на 
завршном испиту 

Чланови Тима 

Јун Анализа ставова 

ученика завршних 

разреда о сарадњи са 

социјалним 
партнерима 

Анкета и анализа анкете Чланови Тима, 

каријерно вођење 

Тим за 

Јун – јул Анализа досадашњег 

рада Тима 

Разговори 

Анализа 

Писање извештаја 

Предлози за унапређење 

рада 

Чланови Тима 

Јул Планирање 

активности за 

следећу годину 

Писање акционог плана 

активности Тима за 

реализацију система 

дуалног образовања 

Чланови Тима 

Ванредно стање Прилагођавање свих 

активности сходно 

епидемиолошкој 

ситуацији 

Информисање ученика, 

социјалних партнера, 

Привредне коморе о 

прописаним и 

предложеним мерама за 

заштиту од вируса и 

начину реализације 

практичне наставе 

Чланови Тима 
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Начин праћења реализације плана и програма рада Тима за реализацију система дуалног образовања 

и носиоци праћења: 

- Праћење реализације плана и програма рада Тима у оквиру анализе Годишњег плана рада на 

седници Наставничког већа 

- Оперативно праћење реализације активности на састанцима колегијума, у складу са 

договореним роковима и подели послова. 

8.6.8.8. План рада Тима за васпитни рад и сарадњу са породицом (појачан васпитни рад 

са ученицима и додатна подршка и рад са новопридошлим ученицима) 

 
Андоновић Оливера – координатор 

Лекић Мира 

Костић Зорица 

Кнежевић Марица 

Јовановић Тончев Мелита 

Петровић Светлана 

Одељенски старешина 

 
Програм васпитног рада Школе обухвата елементе који се односе на васпитно осмишљавање 

садржаја, облика и метода рада у настави, као и планирање и програмирање ваннаставних активности, 

друштвено-корисног рада, културне и јавне делатности Школе, рада одељењског старешине, сарадње са 

родитељима, активности ученика у одељењима и мањим групама и рада стручних органа, а све у циљу 

подстицања развоја ученика као здраве личности. 

Школске 2021/2022. акценат ће бити на афирмативним мерама појачаног васпитног рада који за циљ 

има подизање нивоа свести код ученика о хуманим аспекту функционисања у школском животу, емпатије и 

стварању атмосфере добрих другарских односа код ученика, развијања вршњачке подршке, као и неговање 

добрих међуљудских односа. Овај план реализоваћемо кроз активности одељенских старешина, свих 

наставника, држања угледних часова, презентација наученог у оквиру секција, хуманитарним акцијама, кроз 

организовање ученика на одржавању ентеријера школе, представљања ученичких продуката итд. 

Циљеви васпитног рада Школе 

Основни циљ васпитног рада у школи је изграђивање ученика као целовите личности. Васпитањем се 

ученици припремају за живот и целоживотно учење. Тако школа, поред знања, треба да пружи ученицима 

основе интелектуалног, моралног, физичког, емоционалног, здравственог, професионалног и естетског 

васпитања. 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ И 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИ 

ЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕШНOСТИ 

ДОКАЗ/ИСХ 

ОД 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Стварање 

повољне 

климе, сигурне 

средине за све 

ученике и 

запослене у 

школи 

Кроз пријем 

ученика и 

колега, 

наставни 

процес,кроз 

ваннаставне 

активности,д 

еловање 

школских 

тимова итд. 

Сви запослени у 

школи 

Сви поштују 

кућни ред 

школе и 

правилник о 

понашању, 

Добар ЕТОС 

Мањи број 

изречених 

васпитних 

мера на 

класификаци 

оним 

исходима 

Чек листе 

анализа владања 

на 

класификациони 

м периодима, 

извештај 
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Упознавање 

ученика са 

кућним редом 

и правилима 

понашања у 

школи и 

њихово 

поштовања 

Први час 

одељенске 

заједнице 

Одељенске 

старешине 

Већина ученика 

упозната је и 

поштује правила 

понашања, 

Смањен број 

изречених 

васпитних 

мера у 

односу на 

претходну 

школску 

годину 

Чек листе 

анализа владања 

на 

класификациони 

м периодима 

Развијање 

способности и 

интересовања 

ученика у 

разним 

делатностима 

Кроз редовну 

наставу, 

додатну, 

секције, 

културну и 

јавну 

делатност и 

одељењске 

заједнице 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

руководиоци 

секција, стручни 

сарадници 

Ученици 

мотивисани да 

се укључе у рад 

разних секција и 

додатне наставе 

Већи број 

ученика 

укључених у 

ваннаставне 

активности 

Извештај о раду 

секција и додатне 

наставе 

Оспособљавањ 

е за 

укључивање 

младих у 

активан 

друшвени 

живот 

Кроз 

ваннаставне 

активности, 

додатну, 

секције, 

културну и 

јавну 

делатности 

одељењске 

заједнице и 

Ученичког 

прламента 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

руководиоци 

секција, стручни 

сарадници, 

координатори 

Ученичког 

парламента 

Ученици 

мотивисани да 

се укључе у 

друштвене 

активности које 

организује 

школа 

Организована 

разна 

друштвена 

дешавања и 

хуманитарне 

активности у 

школи 

Извештај о 

реализованим 

активностима 

Оспособљавањ 

е за примену 

стеченог знања 

и вештина 

Кроз додатну 

наставу, 

секције, 

културну и 

јавну 

делатност и 

одељењске 

заједнице 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

руководиоци 

секција, стручни 

сарадници 

Развијање 

креативних и 

стваралачких 

компетенција 

ученика 

Ученички 

продукту, 

резултати са 

постигнутих 

такмичења, 

смотри, итд 

Извештај о 

реализованим 

активностима, 

видљивост 

ученичких 

продуката 

Правилно 

коришћења 

слободног 

времена 

Кроз ЧОС и 

ЧОЗ, 

додатну, 

секције, 

културну и 

јавну 

делатност и 

одељењске 

заједнице 

Одељењске 

старешине, ПП 

служба, 

руководиоци 

секција, стручни 

сарадници 

Сви ученици 

упознати о 

могућностима и 

начинима 

адекватног 

провођења 

слободног 

времена 

Ученици 

развијају 

своја 

интересовања 

кроз 

различите 

активности 

Анкете, 

упитници 
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Стицање и 

развијање 

свести о 

потреби 

чувања 

здравља и 

заштите 

природе 

Кроз план 

здравственог 

васпитања 

ученика 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

руководиоци 

секција, стручни 

сарадници 

Велики број 

ученика 

информисан о 

начинима 

заштите и бриге 

о сопственом 

здрављу и 

важности 

заштите 

природе 

Ученици воде 

бригу о 

споственом 

здрављу и 

заштити 

животне 

средине 

Упитници, 

анкете 

Развијање 

хуманости, 

поштовања 

различитости, 

хуманих 

односа међу 

људима 

Кроз редовну 

наставу, 

додатну, 

секције, 

културну и 

јавну 

делатност и 

одељењске 

заједнице 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

руководиоци 

секција, стручни 

сарадници, 

ученици, 

родитељи 

Пружање 

вршњачке 

подршке свим 

ученицима 

којима је 

потребна 

додатна помоћ, 

као и 

хуманитарних 

акција 

Реализовање 

система 

вршњачке 

подршке и 

хуманитарни 

х акција 

Записници, 

извештаји, 

упитници 

Неговање и 

развијање 

потребе за 

културом и 

пословним 

бонтоном 

Кроз 

редовну, 

практичну 

наставу, 

додатну, 

секције, 

културну и 

јавну 

делатност и 

одељењске 

заједнице 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

руководиоци 

секција, стручни 

сарадници, 

ментори на 

практичној 

настави 

Поштовање 

правила 

понашања у 

школи и на 

практичној 

настави. 

Смањен број 

васпитних 

мера, 

ученицу 

добијају 

похвале за 

понашање у 

школи и на 

практичној 

настави 

Извештаји 

ментора и 

координатора 

практичне 

наставе, анализа 

изречених 

васпитних мера 

 

 
Тим за васпитни рад са ученицима као посебан аспекат рада има деловање у случајевима неопходности 

појачане васпитне подршке ученицима због повреде дисциплине у смислу неадекватног понашања и великог 

броја неоправданих изостанака. 

У случајевима повреде дисциплине од стране ученика покреће се појачан васпитни рад и укључују се 

родитељи, ПП служба. Одељењски старешина дужан је да сараћује и континуирано обавештава родитеље о 

владању, изостајању и понашању ученика. Уколико активности одељењског старешине не дају добре резултате, 

укључује се ПП служба и Тим у саветодавни рад са учеником и родитељем. Ако ни активности Тима и ПП 

службе не дају резултате, укључује се Одељењско веће и по потреби изриче нову васпитну меру. Уколико је 

неопходно покретање дисциплинског поступка у процедуру се укључује директор школе и правник школе. 

Ученик се уводи у евиденцију рада Тима за појачан васпитни рад где се уписује резултат интензивиране сарадње 

Тима и родитеља у смеру корекције ученичког понашања. 

Изрицање сваке мере (васпитне и васпитно-дисциплинске праћено је изрицањем мера из друштвено- 

корисног, односно хуманитарног рада, и прати се реализација обављених активности и промена понашања 

ученика. 

Код ситуација насиља у укључује се Тим за заштиту ученика од насиља у процедуру појачаног 

васпитног рада. 

У неким ситуацијама је неопходно тесно сарађивати са институцијама локалне заједнице: ПУ, 

здравствене институције, центри за социјални рад итд. 

Заједничким деловањем свих стручних тела и запослених школе: Наставничко веће, Педагошки 

колегијум, Одељењска већа, наставници, стручни сарадници, директор школе, остварује се васпитни рад. 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ И 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИ 

ЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕШНOСТИ 

ДОКАЗ/ИСХ 

ОД 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Израда плана 

тима 

Договорени 

временски 

оквири и 

носиоци 

остваривања 

активности 

Тим за појачан 

васпитни рад 

Израђен план 

рада са свим 

предвиђеним 

процесурама 

Уједначени 

критеријуми 

поступања 

Извештај тима, 

Записници 

Идентификациј 

а ученика 

којима је 

потребан 

појачан 

васпитно- 

образовни рад 

Одељенске 

старешине уз 

помоћ 

чланова тима 

праве 

индивидуалн 

е планове 

рада за 

идентификов 

ане ученике 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка 

Одељенски 

старешина, Тим , 

родитељ 

Покренут 

појачан 

васпитни рад и 

укључени сви 

катери школе у 

активности 

Предложене 

васпитне 

мере дају 

резултате 

Извештаји о 

изреченим 

васпитним 

мерама 

Подршка 

ученицима из 

осетљивих 

друштвених 

група 

План 

индивидуалн 

ог рада 

додатне 

подршке, 

праћење 

постигнућа 

ученика и 

извештавање 

Одељењски 
старешина, ПП 

служба 

Тим 

Спроведене 

комензаторне 

мере са 

ученицима из 

осетљивих 

група 

Смањено 

осипање 

ученика, 

ученици 

успешно 

завршавају 

школовање, 

смањен број 

поноваца 

Извештаји о 

успеху ученика 

на крају школске 

године 

Спровођење 

мера васпитног 

и саветодавног 

рада са 

ученицима 

којима је 

потребна 

појачан 

васпитни рад 

Евидентирањ 

е обављених 

разговора и 

предузетих 

мера и 

извештаји о 

предузетим 

мерама, 

евиденција 

обављених 

разговора и 

постигнутих 

резултата 

Одељењски 
старешина, ПП 

служба, 

Тим 

Спроведене 

активности из 

индивидуалних 

планова рада и 

рестораторне 

дисциплине, као 

и праћење 

промене 

понашања и 

извештавање о 

предузетим 

мерама и 

постигнутим 

резултатима 

Мањи број 

изречених 

васпитно- 

дисциплинск 

их мера, 

остварена 

добра 

сарадња са 

родитељима 

Извештај о 

самовредновању, 

извештај тима за 

појачан вапстини 

рад, извештај о 

изреченим 

мерама 
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Сарадња са 

родитељима у 

циљу подршке 

ученицима 

Евидентирањ 

е о 

индивидуалн 

им 

контактима и 

сарадњи са 

родитељима 

(родитељски 

састанци, 

Савет 

родитеља) 

пружање 

саветодавне 

помоћи 

родитељима 

у решавању 

развојних 

проблема 

ученика 

Одељењски 

старешина, 

Директор, ПП 

служба, Тим, 

родитељи, Савет 

родитеља 

Већи број 

родитеља се 

одазова на 

родитељске 

састанке и 

отворена врата 

Родитељи 

ангажовани и 

укључени у 

активности 

васпитног 

рада са 

ученицима 

Извештаји са 

родитељских 

састанака, Савета 

родитеља, Тима 

за појачан 

вапситни рад 

Подршка 

ученицима у 

развијању 

социјалних 

вештина: 

ненасилне 

комуникације и 

решавање 

проблема, 

толеранције, 

спречавање 

вршњачког 

насиља, 

хуманости, 

Обрађене 

теме од 

стране ПП 

службе на 

Наставничко 

м већу; на 

часовима 

одељенске 

заједнице, на 

састанцима 

ученичког 

парламента, 

вршњачка 

подршка 

ПП служба, 

Ученички 

парламент, 

Наставник 

психологије и 

грађанског 

васпитања 

Тим за ЗДНЗЗ 

Сви актери 

школе учествују 

у реаговању и 

решавању 

конфликтних 

ситуација 

Смањен број 

пријављених 

случајева 

насиља и 

дискриминац 

ије 

Извештај Тима 

ЗДНЗЗ 

Праћење 

владања, 

изостанака 

ученика и 

изречених 

васпитних и 

васпитно- 

дисциплинских 

мера 

Анализирање 

постигнутим 

резултата на 

одељенским, 

разредним 

већима и 

Наставничко 

м већу и 

давање мера 

за 

побољшање 

успеха и 

владања 

ученика 

Одељенске 

старешине, 

одељенска већа, 

управа и тим 

Спроведене 

превентивне 

мере дале 

резултате 

Смањен број 

изостанака 

ученика, 

ученика који 

се исписују и 

изречених 

вапситно- 

дисциплинск 

их мера 

Извештаји са 

класификациони 

х периода о 

изреченим 

васпитно- 

дисциплинским 

мерама 
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Израда 

индивидуалних 

планова 

појачаног рада 

за ученике 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка или 

појачан 

васпитни рад 

Израђени 

индивидуалн 

и планови, 

сви актери 

спроводое 

активности 

из плана, 

праћење 

реализације и 

извештавање 

о 

постигнутим 

резултатима 

Одељенски 

старешина, 

наставници, Тим 

за додатну 

подршку и 

појачан васпитни 

рад 

Успешна 

реализација 

мера из 

индивидуалчних 

планова рада 

Ученик 

успева да 

промени 

понашање и 

да не 

наставља са 

неадекватним 

понашањима 

Извештај о раду 

Тима за појачан 

васпитни надзор 

Сарадња са 

релевантним 

друштвеним 

институцијама 

у циљу 

пружања 

подршке 

ученицима 

Сарадња са 

Центром за 

социјални 

рад, Домом 

здравља, 

полицијском 

станицом, 

Школском 

управом, 

локалном 

управом, 

просветним 

инспектором 

у циљу 

пружању 

додатне 

подршке 

ученицима 

Директор школе, 

психолог школе, 

тим 

Сви релевантни 

актери се 

укључују у рад 

и решавање 

проблема 

ученика 

Адекватније, 

примереније 

и 

увремењеније 

реаговање 

релевантних 

институција - 

ЦСР 

Извештај о раду 

Тима за појачан 

васпитни надзор 

 
 

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

 
Циљ нам је да појачамо сарадњу и активност родитељиа у свим аспектима школског живота. 
Програм сарадње са породицом који је део активности Тима за васпитни рад и сарадњу са породицом 

реализује се на следћи начин: 
 
 

АКТИВНОСТ 

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ 

ИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕШНOСТ 

И 

ДОКАЗ/ИСХ 

ОД 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Упознавање 

ученика и 

родитеља са 

кућним редом 

школе и 

правилима 

понашања у 

школској 

средини 

Септембар 

2021. 

Директор школе, 

одељењске 

старешине 

Сви родитељи 

првог разреда 

упознати са 

кућним редом 

школе и 

правилником о 

понашању 

Организован 

родитељски 

састанак са 

свим 

родитељима 

првог разреда 

од стране 

директора 

школе и 

одељењских 

старешина 

Записници са 

родитељских 

састанака 
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Упознавање 

школе са 

ученицима, 

њиховим 

пореклом и 

социјалном 

ситуацијом 

Септембар Одељењске 

старешине првог 

разреда 

Спровелене 

анкете о социо- 

економском, 

здравстевном 

стању ученика 

Сва 

одељењска 

већа су 

упозната са 

саставном 

ученика и 

карактеристи 

кама и 

евентуалним 

потешкоћама 

и 

проблемима 

Записници 

сасастанака 

одељењских и 

разредних већа 

Сарадња са 

одељењским 

старешином, – 

„отворена 

врата“, 

родитељски 

састанци, 

индивидуални 

и групни 

разговори, 

решавање 

проблема и 

спровођење 

васпитних и 

васпитно- 

дисциплинских 

мера 

Током 

школске 

године 

Одељенске 

старешине 

 

Тим за васпитни 

рад и сарадњу са 

породицом 

 
наставници, 

родитељи/учениц 

и 

стручни 

сарадници, 

Одржано/унапре 

ђено је 

укључивање 

родитеља у 

активности рада 

школе уз 

обезбеђење 

услова да им 

наставни процес 

буде доступан 

На крају 

класификаци 

оних периода 

Одељенске 

старешине 

 

 
 

директор школе 

Тим за васпитни 

рад и сарадњу са 

породицом 

Свакодневно 

омогућен увид 

у ЕС дневник 

ради праћења 

постигнућа и 

понашања 

ученика 

Током 

школске 

године 

Одељенске 

старешине - 

родитељи 

Родитељ 

редовно прати 

постигнућа 

своје деце 

На крају 

класификаци 

оних периода 

Управа, ПП 

служба 

Сарадња са 

предметним 

наставницима 

– „отворена 

врата“ и 

сарадња као и 

са 

координатором 

и наставницима 

практичне 

наставе 

Током 

школске 

године 

Предметни 

наставници и 

координатор 

практичне 

наставе, родитељ 

Остварена 

сарадња 

предметних 

наставника и 

родитеља на 

превазилажењу 

потешкоћа и 

проблема 

Смањен број 

евидентирани 

х провблема 

ученика у 

учењу и 

понашању 

Успех и владање 

ученика на 

класификациони 

м периодима 
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Сарадња и 

саветодавни 

рад са 

родитељима 

чији ученици 

имају 

потешкоће у 

функционисањ 

у са ПП 

службом, 

управом школе 

и тимовима 

школе 

Током 

школске 

године 

 
 

спровођење 

васпитно- 

дисциплински 

х поступака и 

васпитно- 

дисциплински 

х мера 

Тимови, ПП 

служба и управа 

Задовољство 

родитеља 

На крају 

класификаци 

оних периода 

ПП служба 

Едукација 

родитеља – 

предавања, 

трибине 

Током 

школске 

године 

Директор школе 

и предавачи 

Успешно 

обављене 

активности 

На крају 

класификаци 

оних периода 

Директор 

Упућивање 

родитеља 

ученика да се 

упознају са 

садржајима и 

обукама на 

националној 

платформи 

„Чувам те“ 

Током 

школске 

године 

Одељењске 

старешине, 

ПП служба 

Серитфикати са 

остварених 

обука 

На крају 

школске 

године 

ПП служба 

Редовно 

ажурирање 

паноа за 

ученике и 

родитеље, сајта 

школе 

месечно и по 

потреби 

после сваког 

класификаци 

оног периода; 

директор, 

Тим за васпитни 

рад и сарадњу са 

породицом 

наставници,/роди 

тељи/ 

Панои, сајт, 

записници 

током године директор 

Заједничкио 

учешће у 

активностима 

школе: 

пројектно/пред 

узетничким, 

спортским 

,хуманитарним 

и еколошким 

активностима 

током године родитељи, 

наставници, 

ученици 

стручни 

сарадници, 

представници 

локалне 

заједнице 

Реализоване бар 

две заједничке 

активности 

Фебруар, 

јуни 

Тим за културну 

активност школе 

Тим за васпитни 

рад и сарадњу са 

породицом 

Учешће у 

планирању, 

раду и 

евалуацији:Шк 

олског одбора, 

Савета 

родитеља,рад у 

тимовима за 

развојни план 

школе ; за 

ИОП, Заштиту 

ученика од 

током године родитељи 

чланови тимова и 

органа школе 

Присуство и 

квалитет учешћа 

родитеља/анали 

за рада на крају 

првог и другог 

полугодишта 

Фебруар, 

јуни 

Председници 

Тимова 
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дискриминациј 

е, насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Тим за 

самовредновањ 

е... 

     

Анкетирање 

родитеља у 

погледу 

њиховог 

задовољства 

програмом и 

реализацијом 

сарадње са 

породицом 

(чек листе 

након 

реализованих 

заједничкихакт 

ивности, 

интервјуи ) 

током године родитељи, 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор и тим 

за 

самовредновање 

Укључивање 

родитеља у 

различите 

активности 

школе је 

планирано ШП, 

РП и ГП рада 

школе. 

Предвиђене 

активности се 

успешно 

реализују, о 

чему постоји 

прецизна 

евиденција. 

Фебруар, 

јуни 

и по потреби 

Тим за васпитни 

рад и сарадњу са 

породицом и тим 

за 

самовредновање 

 

На првом родитељском састанку одељењски старешина упознаје родитеље са правлима 

организације рада Школе, календаром рада школе, програмом активности одељењске заједнице, 

правилницима о дисциплинској и материјалној одговорности ученика и кућном реду. Велики је 

значај и учешће родитеља у активностима Савета родитеља. 

Родитељи се између осталог информишу о неопходности интензивне сарадње са одељењским 

старешином и Тимовима у случајевима: потребе за појачаним васпитним радом, потребе за пружање 

посебне подршке ученицима са сметњама и у ситуацијама насиља у школи. 

Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и програме наставних предмета 

Потребно је искористити могућности сваког наставног предмета да се преко програмских 

садржаја врши васпитни утицај на ученике. Како ће се то и у којој мери постићи не зависи само од 

врсте програмских садржаја, већ и од начина конкретизације васпитних циљева и задатака, облика, 

метода и средстава рада, њихове прилагођености узрасним и индивидуалним карактеристикама 

ученика, ставова наставника према садржају који тумаче и преносе и нарочито, степена активности 

ученика у васпитно-образовном процесу. У припремама за час један од битних делова су и васпитни 

циљеви и задаци. Правилним планирањем ових циљева и задатака, њиховом реализацијом и анализом 

оствареног, сваки наставник може битно допринети изграђивању ученика као здраве и моралне 

личности.Увођење обавезних изборних предмета из веронауке и грађанског васпитања пружа додатну 

могућност да се васпитни задаци остваре на вишем нивоу. 

Остваривање циљева и задатака васпитног рада одељењског старешине 

Одељење мора бити јединствена, радна и друштвена група, у којој ученици, уз већу или мању 

помоћ наставника, планирају и програмирају свој рад, расправљају о свим битним питањима из живота 

и рада одељења, организују групно или појединачно укључивање у радне, хуманитарне, културне, 

спортске и друге акције које се организују у школи или ван ње. То се може постићи само поступним и 
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педагошки осмишљеним радом свих субјеката у школи, а првенствено одељењског старешине и 

стручних сарадника. 

Одељењски старешине има врло битне циљеве и задатке, па се избору старешина посвећује 

посебна пажња. Осим тога, због континуираног васпитног рада одељењског старешине у школи се 

води рачуна да буде што мање измена старешинстава. У области моралног васпитања одељењски 

старешина има изузетан значај. Он је тај који превасходно у школи може утицати на развијање и 

неговање моралних особина, ставова, вредности и уверења ученика: правилан однос према раду – у 

сарадњи са предметним наставницима одељењски старешина настоји да се кроз наставу и ваннаставне 

активности школе код ученика развију тачност, уредност, истрајност, упорност и друге особине 

правилног односа према раду, утиче на формирање културних, хигијенских и здравствених навика код 

ученика; одржавање опште хигијене и уредности радног простора, учионица, кабинета и других 

школских просторија; естетска осећања се развијају преко развијања смисла за лепо кроз уређивање 

учионица, посете музејима, галеријама, позориштима и другим културним институцијама. 

Одељењски старешина својим ставовима, односима, поступцима и схватањима ствара 

повољну атмосферу за успостављање социјалних односа од којих зависи квалитет и степен развоја 

ученичког колектива. Негује другарске односе, вршњачку подршку и уважавања и поштовања 

различитости ради бољег функционисања целог одељења. 

Конкретни послови и задаци одељењског старешине у односу на ученика – појединца, 

одељење као групу, родитеље, стручне органе и педагошку документацију дати су у одељку о раду 

одељењског старешине. 

Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз ваннаставне образовно-васпитне 

активности 

 
Школа планира у складу својим могућностима, различите ваннаставне активности. При томе се 

поштује принцип добровољности, самостално опредељивање ученика за оне облике делатности које 

највише одговарају њиховим способностима, склоностима и испољеним интересовањима. Ученицима 

се планираним активностима омогућава успостављање контаката са различитим културним 

институцијама, билиотекама, музејима, позориштима и другим институцијама. Планирамо да у већој 

мери укључимо ученике у креирању избора и садржаја ваннаставних активности. 

 
Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз друштвено-користан рад 

Сегменти ове активности потпуно су конкретизовани у реализовању мера спровођења 

ресторативне дисциплине која прати изрицање васпитних и васпитно-дисциплинксих мера, кроз рад 

Црвеног крста, хуманитарних акција. 

 
Успостављање организоване сарадње са институцијама из локалне средине 

 

Сегменти ове активности потпуно су конкретизовани у другим деловима Годишњег плана 

рада Школе. 

 

Брига о новопридошлим ученицима 

Ове активности су саставни део активности Тима за васпитни рад и сарадњу са породицом. 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ПРИХВАТАЊЕ И АДАПТАЦИЈУ НОВОПРИДОШЛИХ УЧЕНИКА И 

НАСТАВНИКА 
 

 

АКТИВНОСТ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ДОКАЗ- 

ИСХОД 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Израда плана рада 
тима 

Састанак Тим Креиран план Извештај тима о 
раду 

Прикупљање 

података о 

новопридошлом 

ученику/наставнику, 

прављење 

индивидуалних 

палнова за ученике 

Интервју, 

направљен 

индивидуални 

план рада 

Директор, ПП 
служба, одељењски 

старешина, 

наставници, колеге из 

стручних актива. 

Анализа 

података, 

ученик се 

успешно 

адаптира и 

завршава 

школовање са 

успехом 

Извештај тима, 

Увођење ученика и 

наставника у живот 

школе 

Саветодавни 

разговор, 

прихватање од 

стране вршњака и 

разговора 

Члан тима, 

одељењски 

старешина, ПП 
служба, предметни 

наставници, колеге из 

стручног актива 

Реализоване све 

активности 

предвиђене 

планом 

Извештај тима 

Упознавање 

ученика са 

правилима и кућним 

редом школе 

Саветодавни 

разговор 

Одељењски 
старешина и члан 

тима 

Ученик поштује 

правила 

понашања 

школе 

Извештај тима 

Упознавање 

наставника са 

целокупном 

организацијом рада 

у школи 

Упућивање у 
вођење педагошке 

документације са 

плановима и 

програмом рада, 

увођење у 
наставни процес 

ПП слуба, управа, 

колеге из стручног 

актива 

Наставник 

адаптиран и 

укључен у 

наставни процес 

у школи 

Извештај тима 

Преузимање 

одговарајућих 

активности и мера у 

случају адаптивних 

тешкоћа код 
ученика 

Израда плана 
зависно од врсте 

тешкоћа 

Тим, одељењски 
старешина, родитељ, 

ученици 

Ученик 
адаптиран на 

школску 

средину 

Извештај тима 

Анализа писаних 

извештаја 

одељењског 

старешине после 

класификационих 

периода 

Свеска евиденције 

и извештаји о 

постигнутим 

резултатима 

ученика 

Одељењски 

старешина 

Ученик са 

успехом 

завршава разред 

Извештај тима 

Развој добрих 

међуљудских 

односа 

новопридошлих 

ученика и 

наставника са 
колективом 

Вршњачка 

подршка, подршка 

наставника, 

подршка од стране 

колега 

одељењски 
старешина, ученици, 

наставници, колеге из 

колектива 

Адаптираност 

на наову 

средину и добри 

односи са 

колективом 

Извештај тима 

Евалуација рада 

тима и извештај о 

раду 

Анализа 
активности и 

извештаји о 

ефектима 
спроведених мера 

Тим, одељењске 

старешине 

Предузете мере 

дале добре 

резултате 

Извештај тима 
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8.6.8.9. План рада Тима за стручно усавршавање и професионални развој наставника и 

стручних сарадника 

 

 
Петровић Светлана – координатор 

Матовић Баловић Тамара 

Митровић Весна 

Божић Славица 

Џанић Игор 

Ранковић Николић Јелена 

Стојановић Александар 

Ћалић Дејана 

Јевремовић Сашка 

 
Стручна, савремена и ефикасна настава као и адекватан васпитни рад са ученицима, захтевају 

перманентно усавршавање, како у стручном тако и у психолошко-педагошком погледу. Поред 

индивидуалног усавршавања, које је законска обавеза сваког наставника и спроводи се у складу са 

„Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника“ (присуство и похађање семинара), школа планира различите видове стручног усавршавања 

и унутар школе: 

Предавања на Наставничком већу, седнице стручних већа, трибине, кроз огледне и угледне, кроз 

часове на којима се примењује активно-оријентисана настава. 

Стручна усавршавања наставника ће се првенствено организовати из области квалитета Наставе 

и учења, Подршке ученицима и Образовних постигнућа ученика. 

Начини праћења рада тима биће реализовани кроз извештаје о раду тима, записнике, табеларни 

приказ броја сати стручног  усавршавања,  уверења и сертификате  као  у оквиру установе тако и ван 

установе. 

Полазећи од исхода самовредновања, школског програма, развојног плана, расположивих 

ресурса, као и визије школе, Програм стручног усавршавања обухвата следеће области: 

1. Примена метода и техника за развијање креативног и критичког мишљења . 

2. Усавршавање из области педагогије, психологије и дидактике (оцењивање, личност 

ученика, ефикасна мотивација, комуникација, решавање конфликата, дискриминација, 

индивидуализација, насиље и врсте насиља, технике учења, .... ). 

3. Усавршавање у области информационе технологије (коришћење компјутера, вођење 

документације, интернет у настави и пружање подршке). 

4. Усавршавање из области трговине, економије, менаџмента, маркетинга , предузетништва 

(преговарање, доношење одлука, емоционална интелигенција, одабир кадра / људски ресурси, 

спонзорство …). 

5. Развој компетенција наставника за професију наставника и стручног сарадника (К1 – К4) 

6. Усавршавање евалуције у настави (исходи и стандарди, корелација развојних потреба 

остварених исхода, израда мерних инструмената за самоевалуацију и евалуацију). 

7. Евалуација Програма стручног усавршавања ( оствaрени исходи, број посећених семинара, 

иновације, угледни и огледни часови). 
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Циљ: 

8. Развој каријере и професионално напредовање 

 

 
Подстицање наставника и стручних сарадника за стално стручно усавршавање и стицање 

нових компетенција ради унапређивања васпитно-образовног и стручног рада кроз посету семинарима 

и интерно усавршавање у оквиру школе. 

Задаци и Активности: 

 Реализација задатих активности акционог развојног плана за ову школску годину 

 План посета семинарима стручних већа за усавршавање 

 Континуирано праћење броја сати усавршавања наставника и запослених 

 Реализација и посета семинарима 

 Интеграција наученог у наставни процес 

 Извештаји о посетама 

 Организовање семинара у школи по каталогу http://zuov.gov.rs/ 

 Стално стручно усавршавање у функцији побољшања образовних постигнућа и практичне примене 

новостечених знања 

 Рад на заказивању, организацији и реализацији семинара 

 Упућивање наставника и стручних сарадника да прођу обуке са националне платформе «Чувам те» 

 Евиденција о стручном усавршавању 

 Формирање и ажурирање већ постојеће електронске базе и папирне документације о СУ 

 Хоризонтална размена знања 

 Праћење остваривања стандарда компетенција наставника 

 Стручно предавање о тешкоћама учења деце са којима се спроводи индивидуализација. 

- Наставничко веће – 

Стручне теме пратиће активности из акционог Развојног плана за ову школску годину. 

- Стручна већа – 

У оквиру сваког већа планирају се начини усавршавања чланова већа, поред курсева стручног 

усавршавања планирају се и активности унутар школе кроз примену савремених метода у настави, 

међусобне посете часова, размена добре праксе и одржавање огледних и угледних часова. 

- Рад са приправницима и новопридошлим наставницима – 
 

Поред обавезног одређивања ментора приправницима и менторског рада, значајну помоћ 

припреми приправника и новопридошлих наставника пружају: педагог, психолог, секретар, директор, 

помоћници директора и наставник стручног предмета. Ова помоћ се реализује кроз свакодневне 

контакте и саветовања пружања подршке у давању педагошког материјала као и директну припрему 

за полагање појединих делова стручног испита. 

Дигитализација наставног процеса и сви аспекти дигитализације кроз семинаре и стручно 

усавршавање биће и даље циљ нашег приступа осавремењивању рада.Промена приступа изради 

наставних планова и наставном процесу уопште је континуирани циљ осавремењивања наставног 

процеса. 

http://zuov.gov.rs/
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Поред напред планираних облика, сваки наставник ће се индивидуално усавршавати пратећи 

стручну литературу и часописе, достигнућа науке и технике и учествовати на семинарима које 

организују стручна друштва и факултети. 

8.6.8.10. План рада Тима за реализацију пројеката 

 
Маријан Димитријевић – координатор 

Бојовић Алекса 

Пуповац Далиборка 

Јаблан Драгана 

Сушић Ивана 

Поповић Андрија 

Раниловић Милена 

Столески Љиљана 

Пецикоза Марина 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САРАДНИЦИ 

 

Јул-август 
Прикупљање информација о 

различитим пројектима везаних 
за образовање младих 

Договор, 

прикупљање 
података 

Чланови Тима 

Директор школе 

 
 

Септембар 

Прикупљање информација о 

могућности сарадње са другим 

школама, институцијама из 

области образовања у земљи и 
иностранству 

 

Договор, 

прикупљање 

података 

 
Чланови Тима 

Директор школе 

 
Октобар 

Праћење конференција, 

презентација, инфо дана, 

пројеката из области образовања 
младих 

Договор, 

прикупљање 

података 

 

Чланови Тима 

Директор школе 

 
 

Октобар 

Анализа материјала, брошура, 

вебинара везаних за 

успостављање међународне 

сарадње у области едукације 
младих 

 

Договор, 

прикупљање 

података, анализа 

 
Чланови Тима 

Директор школе 

 

Новембар 
Праћење дисеминације пројеката 
осталих институција из области 

образовања и едукације младих 

Договор, 
прикупљање 

података, анализа 

Чланови Тима 

Директор школе 

 
 

Децембар 

Повезивање са осталим стручним 

школама из земље и региона и 

прикупљање информација о 

могућности остваривања сарадње 
на различитим пројектима 

 

Договор, 

прикупљање 

података, анализа 

 
Чланови Тима 

Директор школе 

Јануар, март, 

април 

Учествовање у различитим 
пројектима – активно или као 

домаћин дисеминације 

Договарање рокова и 
расподела задатака 

између чланова Тима 

Чланови Тима 

Директор школе 

 

Мај – Јун 
Анализа остварених пројеката и 

осмишљавање акционог плана за 
следећу школску годину 

Преглед дневника 

практичне наставе 

Чланови Тима 

Директор школе 
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Начин праћења реализације плана и програма рада Тима за стваривање одређеног задатка, програма 

или пројекта: 

- Праћење реализације плана и програма рада Тима у оквиру анализе Годишњег плана рада на 

седници Наставничког већа; 

- Оперативно праћење реализације активности на састанцима колегијума, у складу са 

договореним роковима и подели послова. 
 

8.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

8.7.1. План рада педагога школе 
 

 
 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 Учешће у изради плана рада школе и његових појединих делова 

 Учешће у формирању одељења првог разреда 

 Пружање помоћи наставницима у изради месечних планова и изради плана рада 

одељењског старешине и одељењске заједнице 

 Учествовање у изради плана самовредновања, акционог плана, плана за стручно 

усавршавање наставника, за ЧОЗ и ЧОС 

 Припремање годишњих и месечних планова рада педагога 

Јун, јул 2022. 

Јул 2022. 

 

Током године 

 

Током године 

Током године 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНО, ОДНОСНО 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 Систематско праћење и вредновање васпитно-образовног, односно наставног 

процеса развоја и напредовања ученика 

 Праћење и вредновање примене мера индивидуализације ученика 

 Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, 

као и предлагање мера за њихово побољшање 

 Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање 

школског успеха 

 Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика 

 

 

 
Током године 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

 Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева 

и задатака васпитно-образовног рада 

 Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање 

 Праћење начина вођења педагошке документације наставника 

 Упознавање одељењских старешина са релевантним карактеристикама нових 

ученика 

 Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и умећа 
 Анализирање реализације часова редовне наставе, којима је педагог присуствовао 

 

 

 
Током године 

РАД СА УЧЕНИЦИМА  

 Саветодавни рад са новим ученицима и ученицима који су поновили разред 
 Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању 

 Рад на професионалној оријентацији ученика – разговор са ученицима о CV-у и 

мотивационом писму 

 Промовисање и учествовање у циљу смањивања насиља и повећања толеранције и 

конструктивног решавања конфликата 

 

 

Током године 
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 Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 
понашања у школи, неоправдано изостају са наставе, односно који својим 

понашањем угрожавају друге у остваривању њихових права 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА  

 Припрема и реализација Савета родитеља са директором школе 
 Пружање подршке родитељима у раду са ученицима, са тешкоћама у учењу и/или 

проблемима у понашању 

 Упознавање родитеља са важећим Законима, конвенцијама, протоколима о заштити 

деце од занемаривања и злостављања и другим документима 

 
 

Током године 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА  

 Сарадња са директором и психологом на истраживању постојеће васпитно- 

образовне праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера 

за унапређење 

 Сарадња са директором и психологом у оквиру рада стручних тимова и редовна 

размена информација 

 Сарадња са директором и психологом на формирању одељења 

 Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција 

 

 

 
Током године 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

 Учествовање у раду одељенских и разредних већа, Наставничког већа 
 Учествовање у раду тимова за самовредновање, развојно планирање, за стручно 

усавршавање наставника, у раду педагошког колегијума 

 

Током године 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

 Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и организација Током године 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

 

 Вођење евиденције о сопственом раду на дневном нивоу 
 Прикупљање података о ученицима 

 Стручни сарадник педагог се стручно усавршава: 

- праћењем стручне литературе и периодике, 

- праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету, 

- учествовањем у активностима струковног удружења ( Педагошко друштво Србије ), 

- похађањем акредитованих семинара, 

- учешћем на трибинама, 

- разменом искустава и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима у 

образовању 

 

 

 

 
Током године 
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8.7.2. План рада психолога 

 
Психолог школе применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања психологије 

као науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у складу са принципима, 

циљевима и стандардима постигнућа дефинисаних Законом о основама система образовања и 

васпитања. 

ПОДРУЧЈА РАДА 
 

I ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Учешће у изради појединих делова Годишњег плана рада школе; израда 

Акционог плана развојног планирања рада школе, израда програма за рад 

психолога, Тима за инклузивно образовање, Тима за васпитни рад и сарадњу 

са породицом, Актива за развојно планирање, Тима за самовредновање, Тима 

за заштиту ученика од насиља и дискриминације, као и писање извештаја о 
раду психолога и извештаја о раду тимова, у којима сам координатор 

јун, јул 2022. 

2. Упис, структурирање и формирање одељења првог разреда јул, август 2022. 

3. Праћење реализације активности предвиђене новим Развојним планом школе 

и Акционим планом рада за школску 2021 /2022. годину 

током целе године 

4а.Праћење и евалуација неких облика васпитно-образовног рада – Наставе и 

учења и педагошко-инструктивни рад 

током целе године 

б. Праћење поступака и ефеката формативног и сумативног оцењивања и 

уједначавање критеријума оцењивања по предметима 

током целе године 

5. Израда психолошких досијеа септембар, октобар 2021. 

а. Израда упитника за ученике и родитеље првог разреда о социо-економском 

статусу 

септембар, октобар 2021. 

б. Израда педагошких профила и плана мера заштите и индивидуализованог 

рада,прихватање и упућивање у рад новопридошлих ученика 

септембар, октобар 2021. 

в. Прикупљање података о ученицима са сметњама и прављење индивидуалног 

програма рада 

септембар, октобар 2021. 

г. Праћење примена мера индивидуализације ученика и напредовање ученика са 

којима се спроводи индивидуализација у раду 

јануар, мај, јун 2022. 

6. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим 

периодима и давање мера за побољшање истих – праћење индивидуалног плана 

заштите ученика 

на класификационим 

периодима 

7. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма и увођење у 

посао новопридошлих наставника 

од почетка године 

8.а. Праћење рада допунске и додатне наставе и секција, програм и активности 

којима се развијају способности за успешно комуницирање и решавање проблема 

- конфликата 

током целе године 

б. Праћење реализације појединих видова васпитно-образовног рада, наставног 

процеса и напредовања ученика, каријерно вођење и саветовање 

током целе године 
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9. Програм васпитног рада са ученицима и сарадње са породицом, програм 

интервентног и реактивног реаговања на насиље и дискриминацију 

током целе године 

10. Преглед педагошке документације током целе године 

II НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Упознавање са ученицима првог разреда и њихово праћење и прихватање 

новопридошлих ученика 

септембар и током 

године 

2. Анализа података добијених анкетом о социо-економском статусу ученика и 

добијање података о ученицима са сметњама у развоју, здравственим проблемима 

и др. 

септембар, октобар 2021. 

3. Идентификација ученика са сметњама у развоју и рад са ученицима који имају 

тешкоће у учењу и прављење индивидуалног програма рада – инклузивно 

образовање 

септембар, октобар 2021. 

а. Праћење рада ученика са сметњама и проверавање успешности програма рада 

са тимом ученика и праћење рада новопридошлих ученика 

током године 

б. Идентификовање талентованих ученика и праћење њиховог постигнућа током године 

4. Индивидуални васпитни рад са ученицима који имају проблеме у понашању, у 

циљу промене њиховог понашања и са ученицима који се обраћају за помоћ за 

решавање проблема 

током године 

5. Анализа успеха ученика на класификационим периодима; рад у одељењима у 

којима има проблема и индивидуални рад са ученицима који имају проблеме 

Крај класификационих 

периода 

6. Посебно пратити рад ученика којима се пружала додатна подршка у раду и 

праћење спровођења индивидуалног плана рада и напредовања ученика 

током године 

7. Рад у Тиму за појачан васпитни рад и и сарадњу са породицом као и са 

ученицима са агресивним понашањем и праћењем индивидуалног плана рада са 

тим ученицима и напредак њиховог понашања 

током године 

8. Професионално информисање, каријерно вођење и саветовање током године 

9. Пружање психолошке помоћи ученику, групи, одељењу у акцидентним кризама током године 

10. Организовање и реализовање угледног, огледног часа, предавања за ученике током године 

11. Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и вредности 

потребних за живот у савременом друштву; стратегије учења и мотивације за 

учење; концепт целоживотног учења, социјалне вештине (ненасилна 

комуникација, толеранција, конструктивно решавање проблема, уважавање 

различитости, здрави стилови живота; каријерно вођење) 

Понуда тема за разговор са ученицима на нивоу одељењских група: 

- Савети за усшешно учење 

- Како креативно проводити слободно време? 

- Адолесценција – изазови у развоју 

- Асертивна комуникација - како успешно комуницирати 

- Решавање конфликата ненасилним путем 

- Емпатија 

- Ментално здравље 

- Како се осећати боље у својој кожи? 

током године 
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- Стрес и како га превазићи 

- Фрустрације, конфликти и механизми одбране 

- Професионално информисање, каријерно вођење и саветовање – одлука чиме 

ћу се бавити у животу 

- Зашто бити оптимиста? 

- Стрпљење као спас 

 

III ИНСТРУКТИВНИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Информисање одељењских већа о психолошким карактеристикама појединих 

ученика 

октобар 2021. 

2. Информисање Одељењског већа о идентификовним ученицима са сметњама и 

начину рада и прављењу програма рада за те ученике 

октобар и током године 

3. Константно информисање Одељењског већа о праћењу рада ученика са којима 

се спроводи индивидуализација и постизање њихових постигнућа као и пружање 

саветодавне помоћи и подршке у материјалу за индивидуализован рад са 

ученицима 

током целе године 

4. Рад са одељењским старешинама око уочавања и решавања свих проблема у 

одељењу; појачаном васпитном раду са ученицима и предлагању мера за њихово 

превазилажење и у праћењу очекиваног понашања; рад са одељенским и 

разредним већима 

током целе године 

5. Рад са новопридошлим наставницима, новим одељењским старешинама – 

упућивање у рад и праћење њиховог рада и пружање помоћи око реализације рада 

током целе године 

6. Радионице са млађим наставницима о темама наставног процеса и задатака у 

процесу наставе – модел ефикасног односа између наставника и ученика 

током целе године 

7. Пружање помоћи и подршке одељењским старешинама и наставницима у раду 

са родитељима, односно старатељима 

током целе године 

8. Упознавање стручних већа са задацима и активностима које имају да остваре 

из Развојног плана 

током целе године 

9. Рад у тимовима: за васпитни рад са ученицима и сарадњу са породицом, 

инклузивно образовање (идентификација, прављење програма и праћење рада), 

заштиту ученика од насиља и дискриминације, каријерно вођење и саветовање, 

обезбеђивање квалитета рада установе и актива за развој школског програма и 

актива за развојно планирање и самовредновање 

током целе године 

10. Рад са одељењским старешинама и одељењском заједницом у креирању часа 

одељењске заједнице „Моја учионица без насилништва“ и промоција толеранције, 

развијање емпатије, развијање асертивне комуникације, каријерно вођење и 

саветовање, сарадња на неговању позитивних односа, духа толеранције у школи; 

ментално здравље и развијање здравих стилова живота. 

током целе године 

11. Мотивисање наставника на перманентно стручно усавршавање и 

целоживотно учење и имплементацију наученог у наставном процесу ради 

подизања квалитета рада 

током целе године 

12. Посета редовне наставе, ваннаставних активности,педагошко-инструктивни 

рад, давање сугестија и предлога 

током целе године 

13. Помоћ наставницима да атмосфера на часу буде подстицајна, добра 

комуникација и да мотивишу ученике за активност на часу, учење и напредовање; 

током целе године 
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оцењивање у служби подстицања учења и напредовања ученика ( формативно и 

сумативно оцењивање) 

 

14. Подстицати наставнике да креирају час уз помоћ разноврсних наставних 

средстава, из што више различитих извора знања и примера, повезивање са 

праксом, животом, примена знања као и креирање угледног и огледног часа, 

пројектне наставе, организовање тематских часова 

током целе године 

15. Подстицати наставнике за свакодневним праћењем и напредовање ученика, да 

им критеријуми вредновања буду усклађени, јасни и експлицитни, да пружају 

адекватну повратну информацију ученицима о раду и напредовању, да 

примењују самоевалуацију свог рада ради планирања квалитетнијег рада са 

ученицима и да подстичу ученике да само процењују свој рад и вреднују рад 

других ученика. 

током целе године 

IV САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Индивидуално-саветодавни рад са родитељима, на иницијативу самих 

родитеља, одељењских старешина, ученика или наставника; са родитељима чија 

деца имају сметње у учењу и развоју, којима је потребна додатна подршка у раду 

током целе године 

2. Сарадња са родитељима чија деца врше повреду правила понашања у школи и 

којима је одређен појачан васпитни рад 

током целе године 

3. Пружање психолошке помоћи родитељима/старатељима чија су деца у 

акцидентној кризи 

током целе године 

4. Информисање родитеља о раду са ученицима везано за професионална 

интересовања и оријентацију ученика – каријерно вођење и саветовање 

током целе године 

5. Присуство и учешће у раду родитељских састанака током целе године 

6. Учешће у раду Савета родитеља током целе године 

V САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИЦИМА ДИРЕКТОРА И ДРУГИМ 

СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Сарадња на припреми школских докумената, прегледа, извештаја и анализа јун, август , током 

године 

2. На пословима који се тичу организовања трибина, предавања, радионица за 

ученике, родитеље, наставнике 

током целе године 

VI УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ, ПЕДАГОШКОГ 

КОЛЕГИЈУМА 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Учешће у раду Одељењских већа, Разредним већима, Наставничком већу, 

Савету родитеља, Педагошком колегијуму 

током целе године 

1. Рад у активима: за развојно планирање и самоевалуацију; 

Рад у тимовима: за појачани васпитни рад са ученицима и сарадњу са 

породицом, за инклузивно образовање ( идентификација, прављење програма 

и праћење рада ), за заштиту ученика од насиља и дискриминације, тима за 

каријерно вођење и саветовање ( испитивање професионалних интересовања 

ученика ), за обезбеђивање квалитета рада школе. 

током целе године 

3. Рад у комисијама за ученичка питања и дисциплинска комисија током целе године 
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VII АНАЛИТИЧКО- ИСТРАЖИВАЧКИ ПОСЛОВИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Анализа социјално-образовног статуса и здравственог стања ученика и 

њихових породица 

током целе године 

2. Анализа рада и напредовања ученика на крају класификационог периода новембар, фебруар, 

април и јун 

3. Анализа узрока неуспеха у учењу ученика првог разреда новембар, фебруар 

4. Израда инструмената и анализа узрока изостајања ученика, недисциплине 

ученика и агресивног понашања 

јануар, фебруар 

5. Израда инструмената за самовредновање и анализа резултата током целе године 

6. Психолошка истраживања, обрада тема за Наставничко веће током целе године 

7. Анализа рада ученика са сметњама у развоју током целе године 

8. Израда и спровођење рада из плана за каријерно вођење и саветовање ученика током целе године 

VIII САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Сарадња са Центром за социјални рад током целе године 

2. Сарадња са Институтом за ментално здравље током целе године 

3. Сарадња са домовима ученика током целе године 

4. Сарадња са МУП-ом Стари град током целе године 

5. Сарадња са Друштвом психолога Србије, секција стручних сарадника за 

средње школе 

током целе године 

6. Сарадња са ваншколским институцијама, представницима Министарства 

просвете, Секретаријата за образовање, невладиним организацијама 

током целе године 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О РАДУ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Вођење евиденције о сопственом раду, дневна евиденција о раду, досије о 

индивидуалном раду са ученицима, евиденција о раду са наставницима и 

родитељима 

током целе године 

2. Вођење евиденције о извршеним анализама, истраживањима, психолошким 

тестирањима, састанцима тимова (за Развојно планирање, самовредновање, 

инклузију, заштиту ученика од насиља, каријерно вођење и др.) 

током целе године 

3. Учествовање у испитима ванредних ученика у испитним роковима током целе године 

4. Стручно усавршавање кроз: праћење стручне литературе, учествовање у 

активностима Друштва психолога, похађање акредитованих семинара, трибинама 

и конференцијама и размена искуства са другим психолозима, као и 

самоевалуација сопственог рада. 

током целе године 
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8.7.3. План рада библиотекара 

 
СЕПТЕМБАР 

 Израда месечног плана рада библиотеке 

 Сарадња са професорима, планирање набавке литературе према наставним 

плановима 

 Упознавање ђака првог разред са библиотеком, њеним фондом и начином рада 

 Упис нових ђака 

 Раздуживање књига које нису враћене претходне школске године 

 Вођење евиденције о броју позајмљених књига 

 Издавање књига 

 Сређивање картотеке, вођење дневника рада 

 Учествовање у раду Наставничког већа и стручних већа 

ОКТОБАР 

 Вођење статистичке евиденције позајмљених књига

 Инвентарисање, сигнирање и размештање нових књига

 Сајам књига

 Праћење нових издања

 Сређивање књижног фонда

 Упис нових чланова

 Прављење електронске библиотечке базе

 Помоћ ученицима при избору литературе

 Системско упознавање ученика са примарном и секундарном литературом.

 Присуство састанку Актива библиотекара Старог града и размена идеја и 

искустава

НОВЕМБАР 

 Вођење статистичке евиденције позајмљених књига 

 Упис нових чланова 

 Праћење нових издања 

 Сређивање библиотечког фонда 

 Дани културе посвећени јубилеју – 200 година од рођења Фјодора Михајловича 

Достојевског (11.11) 

 Организовање књижевне вечери 

 Прављење електронске библиотечке базе 

ДЕЦЕМБАР 

 Вођење статистичке евиденције позајмљених књига 

 Упис нових чланова 

 Сарадња са матичном библиотеком и библиотекама на општини Стари град 

 Прављење електронске библиотечке базе 

 Опомене ученицима који не враћају књиге на време 

 Израда извештаја о раду библиотеке на крају првог полугодишта 

ЈАНУАР 

 Вођење статистичке евиденције позајмљених књига 

 Упис нових чланова библиотеке 

 Припрема за прославу Дана школе: 27. јануар – Свети Сава 

 Израда паноа о Светом Сави 
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 Стручно усавршавање библиотекара 

 Опомене ученицима који не враћају књиге на време 

ФЕБРУАР 

 Вођење статистичке евиденције позајмљених књига 

 Упис нових чланова библиотеке 

 Сређивање библиотечког фонда 

 Сарадња са издавачким кућама 

 Обележавање Дана државности – 16. фебруар 

 Дани културе: писци као амбасадори: Ракић, Петровић, Дучић, Андрић 

 Сарадња са професорима и утврђивање плана о набавкама нових књига 

 Паковање и пресељење књижевног фонда због реновирања школе 

МАРТ 

 Вођење статистичке евиденције позајмљених књига 

 Упис нових чланова библиотеке 

 Информисање професора и ученика о новим књигама 

 Паковање и пресељење књижевног фонда због реновирања школе 

АПРИЛ 

 Вођење статистичке евиденције позајмљених књига

 Упис нових чланова библиотеке

 Обележавање Светског дана књиге – 23. април

 Организовање књижевних вечери и трибина.
 Прикупљање/поручивање нових књига

МАЈ 

 Вођење статистичке евиденције позајмљених књига 

 Прављење спискова ученика завршних разреда који дугују књиге библиотеци 

 Одабир, поручивање и припрема књига за одличне ученике 

 Ноћ књиге са ђацима у одабраној књижари 

 Помоћ ученицима и наставном особљу при изради завршног и матурског испита 

ЈУН 

 Сређивање библиотечког фонда 

 Опомене учиницима који дугују књиге, повраћај књига 

 Присуствовање седницама Наставничког већа 

 Прегледање школске документације 

 Писање годишњег извештаја о раду библиотеке 

 Писање годишњег плана и месечних планова библиотеке 

АВГУСТ 

 Техничке и организационе припреме за почетак нове школске године.

 Утврђивање стања у библиотеци, провера књижевног фонда и поручивање нових 

књига
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8.8. План рада испитног одбора 
 

 

Активност Носиоци активности Време реализације 

Утврђивање списка тема за испит из 
српског језика и књижевности 

Стручно веће српског 
језика 

Јануар, јун, 
август 

Утврђивање успеха ученика на 

завршном и матурском испиту 

Чланови испитних 

комисија за завршне и 
матурске испите 

Јануар, јун, 

август 

 

Испитни одбор чине сви чланови комисија за полагање завршних и матурских испита: 

1. Утврђивање списка тема за испит из српског језика и књижевности (у оквиру матурског испита), на 

предлог стручног већа наставника српског језика: Стручно веће наставника српског језика 

 

2. Утврђивање успеха ученика на завршним и матурским испитима: чланови испитних комисија за 

завршне и матурске испите. 

 

8.9. План рада секретара школе 

 
 Усаглашавање нормативних аката школе са законима;

 Техничке и стручне израде предлога и израда нормативних аката;

 Текући правни послови у школи;

 Уредно вођење кадровске евиденције, чување документације запослених;

 Сви послови везани за формирање кадровских досијеа у складу са законом;

 Благовремено спровођење пријава и одјава радника;

 Преузимање одговарајућих мера за спровођење разних врста конкурса, јавних набавки и др.;

 Израда решења и других докумената везаних за радно-правни статус запослених;

 Благовремена израда и спровођење одлука органа школе;

 Израда уговора школе са трећим лицима;

 Достављање захтева са документацијом ради добијања финансијских средстава од надлежних органа;

 Старање да се јавне исправе школе издају на основу података унетих у евиденцију, а у складу са законом;

 Израда дупликата;

 Правни послови у вези са уписом ученика;

 Издавање потврда за ученике и запослене;

 Упис ванредних ученика, примање пријава за испите и др.;

 Употреба и чување печата школе;

 Пружање стручне подршке у вези са избором чланова Школског одбора;

 Стручна подршка и координација рада комисије за избор директора установе;

 Обављање послова везаних за рад Школског одбора;

 Предузимање мера за сређивање архиве из ранијих година;

 Предузимање мера за уредно вођење матичних књига, деловодника, као и њихово коричење;

 Благовремена набавка материјала за пословање Секретаријата школе;

 Успостављање евиденције о боловању и одсуству ваннаставног особља;

 Старање о спровођењу санитарног прегледа запослених у школи;

 Обављање других правних послова по налогу директора.

8.10. План рада рачуноводства школе 

 
План рада рачуноводства заснива се на обавезама утврђеним Законом о буџетском систему и 

осталим подзаконским актима који уређују рачуноводство, Статуту Школе, споразуму о основама и 

мерилима за распоређивања дохотка и зараде радника. План рада рачуноводства обухвата 

континуирано обављање врло сложених послова: 
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 Извршаваће се све законске и друге обавезе из нормативних аката Школе.

 Усклађиваће се наш Правилник о раду књиговодства са Законом о буџетском систему.

 Редовно ће се водити евиденција о обуставама радника како то и закон налаже.

 Сарађиваће се са органима Школе у циљу што ефикаснијег рада и рационалније поделе 

радних задатка сходно програму рада Школе и додељених средстава за рад.

 Благовремено ће се израђивати периодични обрачуни и завршни рачун.

 Израда финансијских извештаја и њихово достављање органу управљања Школе, служби 

образовања, Министарству просвете, Заводу за статистику и др.

 Израда финансијског плана и плана набавки и њихово достављање органу управљања Школе,

Стална сарадња са директором Школе у вези целокупног пословања. План рада рачуноводства 

заснива се на обавезама утврђеним Законом о буџетском систему и осталим подзаконским актима који 

уређују рачуноводство, Статуту Школе, споразуму о основама и мерилима за распоређивања дохотка 

и зараде радника. План рада рачуноводства обухвата континуирано обављање врло сложених послова: 

 Извршаваће се све законске и друге обавезе из нормативних аката Школе.

 Усклађиваће се наш Правилник о раду књиговодства са Законом о буџетском систему.

 Редовно ће се водити евиденција о обуставама радника како то и закон налаже.

 Сарађиваће се са органима Школе у циљу што ефикаснијег рада и рационалније поделе 

радних задатка сходно програму рада Школе и додељених средстава за рад.

 Благовремено ће се израђивати периодични обрачуни и завршни рачун.

 Израда финансијских извештаја и њихово достављање органу управљања Школе, служби 

образовања, Министарству просвете, Заводу за статистику и др.

 Израда финансијског плана и плана набавки и њихово достављање органу управљања Школе,

 Стална сарадња са директором Школе у вези целокупног пословања.

 

 

 
8.11. План рада техничара одржавања информационих технологија 

 

- Оптиминизација рачунара, таблета и лаптопова за несметани рад заменом дотрајалих делова и 

ажурирањем софтвера 

- Побољшање интернета по школи (појачивањем WI FI сигнала у просторијама где је сигнал 

слабији) 

- Редовно скенирање рачунара на вирусе и ажурирање анти вирус заштите 

- Пружање техничке подршке на свим манифестацијама где се користи рачунарска опрема и 

озвучење 

- Ажурирање пописа рачунарске опреме 

- Сходно добијеним средствима набавка ИТ опреме за потребе школе 
 

 

 

9. ПРОЈЕКТИ ШКОЛЕ  
 

ПРОЈЕКАТ InnoSchool 
 

 

У оквиру пројекта InnoSchool, наша школа се пријавила за учешће у пилотирању иновативног система 

учења. Увођењем иновативног система омогућено је подстицање предузетничког духа и социјалних 

иновација код ученика средњих школа. Средњошколски узраст од 16 и 17 година сматра се кључним 

периодом за додатно мотивисање и развој интересовања младих са циљем остваривања утицаја на 

њихове будуће каријерне и животне одлуке. Пројекат InnoSchool бави се потребом увођења 
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системских промена које су неопходне за јачање предузетничке културе и повећано ангажовање 

младих у области социјалних иновација и предузетништва. InnoSchool систем учења (InnoSchool 

Learning System – ILS) је нови систем учења који се развија у оквиру пројекта ради подстицања 

социјалних иновација и предузетничког духа код ученика средњих школа. ILS представља 

комбинацију класичне наставе која се спроводи у учионици и примене дигиталних интерактивних 

алата (озбиљне игре) за онлајн симулацију социјалних иновација и предузетништва. Озбиљна игра 

комбинује се са предавањима, усмеравањем и рефлексивним сесијама које држе наставници ради већег 

утицаја на образовање кроз процес искуственог учења. Игра интегрише и друштвене мреже и 

међушколско такмичење у циљу повећања атрактивности процеса учења за ученике. 

 

 
Пројекат Regional Challenge Fund-а 

 
 

У току претходне школске године, у периоду од 01.02. - 31.08.2021. аплицирали смо за пројекат 

Regional Challenge Fund-а. Циљ Фонда је повећати запошљивост ученика који завршавају програме 

стручног образовања. Одобреним конзорцијумима које чине школа и две компаније одобрава се 

финансијска и пратећа подршка за инфраструктурне радове и опрему, обуку наставника и инструктора 

и саветодавну подршку. 

Конзорцијум поред Трговачке школе, чине и три компаније: Merkator, A1, DM. Назив пројекта је 

„Унапређење дуалног образовања у средњим стручним школама у Републици Србији у области 

трговине“, а циљ је стручно усавршавање ученика и наставника. 

У току је евалуација поднетих предлога за средства предвиђена пројектом, тако да се очекује јавна 

објава којим конзорцијумима ће бити одобрена средства RCF-a. Уколико нам буду одобрена средства 

Фонда, реализација пројекта би отпочела у овој школкој 2021/22. години (пројекат је предвиђен да се 

реализује у наредне три године). 

 

 
Пројекат INTERVET Western Balkans 

 

 
У свечаној сали Трговачке школе, 26.05.2021. године, одржана је презентација Интервет пројекта о 

мобилности наставника и ученика. Чланица Привредне коморе Србије Александра Милићевић и 

представник италијанске организације Унисер, објаснили су присутним ученицима и наставницима да 

је објављен позив за ученике средњих стручних школа који желе да учествују у програму стручне 

праксе у иностранству. 

Ученици наше школе су аплицирали за пројекат и две ученице трећег разреда ће обављати стручну 

праксу у Болоњи. Реализација пројекта се очекује у школској 2021/2022. години 
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10. ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТИМОВА 

 
10. 1. План рада ученичког парламента 

 
 

Јевремовић Урош – координатор 

Лукић Ана 

Трифуновић Сузана 

Јовановић Тамара 

Пецикоза Марина 

Раца Огњен 

 
Циљ ових активности је пружање подршке и усмеравање свих облика образовно-васпитног рада који 

омогућују виши ниво демократичности функционисања школског живота. 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ је тело које омогућава ученицима активно деловање и учешће у доношању одлула 

у школском животу. 

 

Активности су: 

 Иницирање и посредовање у комуникацији представника парламента и органа школе 

 Праћење свих наставних и ваннаставних активности рада школе из ученичког угла 

 Евалуација рада школе од стране ученика 

 Давање предлога за побољшање рада школе 

 Учешће у раду Школског одбора и Савета родитеља 

 Давање предлога о покретању хуманитарних акција 
 
 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 
СЕПТЕМБА 

Р 

 

 
ОКТОБАР 

1. Конституисање ученичког парламента са 

новим председником и председништвом и 
члановима парламента 

2. Израда и усвајање плана рада ученичког 

парламента и Статута УП (измене и 

допуне) 

3. Упознавање са пословником о раду УП, са 

развојним планом школе и радом тимова и 

секција 

4. Организовање размене уџбеника 

5. Избор ученика из ученичког парламента за 
учешће у раду школског одбора и Савета 
родитеља 

 

Чланови Тима 

Ученичког 

парламента 

 

 
Председништво 

УП 

 

Увид у записник са 

седнице и Статут, 

пословник о раду 

 

НОВЕМБАР 

ДЕЦЕМБАР 

1. Израда паноа (од важности за ученичка 

права и дужности) 
2. Редовно информисање ученика о 

дешавањима у школи, анализа успеха на 

класификационом периоду 

3. Организовање сарадње са парламентима 

других школа 

4. Извештавање о раду тимова и секција и 

секција у школи 

 

Чланови УП 

парламента 

 

Увид у записник са 

седнице 
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 5. Сусрет са тимом за медијацију 

6. Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог тромесечја 

7. Организовање хуманитарних акција 

(прикупљање гардеробе за сиромашне 

другове) 

8. Уређење школског простора 
9. Обележавање Међународног дана 

толеранције 

10. Организовање предавања за борбу против 

болести зависности, малолетничке 

деликвенције 

11. Обележавање Светског дана људских 

права 

  

 

ЈАНУАР, 

ФЕБРУАР 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају 
првог полугодишта 

2. Обележавање дана Светог Саве – 27. 

јануар 

3. Трибина: Тема – Вршњачко насиље и 

борба против насиља 

4. Постављање кутије за сугестије ученика у 

вези са животом у школи 

5. Организовање активности у оквиру 

професионалне оријентације 
6. Припрема за прославу матурске вечери 

 

Ученички 

парламент, 

психолог, 

директор 

 

Увид у записник са 

седнице 

 

 

 
МАРТ, 

АПРИЛ 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

трећег тромесечја 
2. Тема: Добра комуникација (флајери) 

3. Каријерно вођење и саветовање 
4. Организовање сусрета са предавачима са 

Београдских факултета 

5. Организовање трибина на тему „Здрави 

стилови живота“ 

 

 

 
Ученички 

парламент 

 

 

 
Увид у записник са 

седнице 

 

 

 
МАЈ, 

ЈУН 

1. Предлагање кандидата за председника, 
потпредседника и записничара УП за 
следећу школску 2021/2022. годину 

2. Извештај о реализованој екскурзији 

завршних одељења 

3. Анализа успеха завршних одељења 

4. Дијалог и толеранција у школи 
5. Организовање размене уџбеника за 

наредну школску годину 

6. Анализа рада УП и израда извештаја о 

раду УП 

7. Састављање плана рада за следећу 

школску годину 

 

 

 

 

Ученички 

парламент 

 

 

 
Увид у записник са 

седнице 
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10.2. План рада ученичке компаније 

 
План и програм ученичке компаније реализује се под покровитељством „Достигнућа младих“ у 

Србији, који спроводе образовне програме из области предузетништва и финансијске писмености, по 

лиценци Junior Achievement Worldwide. Имплементацију програма у нашој школи спроводе 

наставници економске групе предмета (ментори програма) - Марица Кнежевић, Славица Божић и 

Јелена Руњић. 

У школској 2021/2022. години планиране су следеће активности (уз поштовање мера 

безбедности у условима епидемије): 

 Национална конференција наставника који споводе програме Достигнућа младих (2-4. 

октобар, Врњачка Бања) 

 Регионално такмичење Пословни изазов Београд 

 Национално финале такмичења Пословни изазов (Београд, 1-2. фебруар 2022. године) 

 Пословни изазов Западног Балкана (Сарајево, април 2022. године) 

 Регионално такмичење ученичких компанија Београд 

 Европско такмичење најбољих ученичких компанија (Национални победник представљаће 

Србију на такмичењу у Естонији, у јулу 2022. године) 

 Национално такмичење за програм Titan 

 Конкурс у оквиру програма Пословна етика 

 Укључивање у програм GirlsGoCircular 

 Тренинзи за наставнике 

 
 

10.3. План рада Сарадње са Црвеним крстом и хуманитарног рада 

 
Задужени наставници: 

Томашевић Душица 

Тешић Александра 

Костић Зорица 

Лукић Ана 

Цонић Јелена 

 

 
Задатак ове хуманитарне организације је да обухвати у своје чланство што већи број 

ученика. Подмладак ће узимати учешћа (у договору и сарадњи са одборима и организацијама 

Црвеног крста општине Стари град и града Београда) у прикупљању помоћи, добровољном давању 

крви и другим хуманитарним акцијама. 

Подмладак ће узимати учешће у акцијама: Борба против рака, Недеља борбе против 

туберкулозе, Недеља борбе против алкохолизма и других акција које буду организоване у оквиру 

општинске организације Црвеног крста. 

Црвени крст Стари град велику пажњу посвећује раду са ученицима. И у овој школској години, 

у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама Кризног штаба, у плану је реализација 

активности намењених младима. 

 

Редни 

број 

Активност / 

програм 

Узраст 

ученика 
Начин реализације 

Период 

реализације 

 
1. 

Учлањивање 

ученика у Црвени 

крст Стари град 

Ученици 

свих 

разреда 

Прикупљање 

годишње чланарине од 
Септембар и 

октобар месец 
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   стране сарадника 

Црвеног крста 

 

 

 

 
2. 

 

 

 
Прва помоћ 

 

 
Прва и 

друга 

година 

Курс у трајању од 6 

часова за прву 

и 12 часова за 

другу годину 

за групу од 

минимум 15 

ученика 

Прва година 

октобар – 

јануар 

друга година 

март – мај 

 

 

3. 

 

 
Трка за срећније 

детињство 

 

Ученици 

свих 

разреда 

Продаја стартних 

бројева, Трка 

(уколико 

епидемиолошка 

ситуација дозволи) 

Продаја 

стартних 

бројева - 

септембар 

Трка - Прва 

недеља октобра 

 

 
4. 

 
 

Борба против 

трговине људима 

 
Ученици 

свих 

разреда 

Трибине за 

заинтересоване 

ученике или 

један до два школска 

часа по одељењу 

 
Током школске 

2021/2022. 

године 

 

 
5. 

Предавање о 

превенцији 

ХИВ/АИДС-а и 

болести 

зависности 

 
Прва и 

друга 

година 

 

Трибине за више 

одељења 

 

новембар, 

децембар 

 

6. 

Конкурс ''Крв 

живот 

значи'' 

Ученици 

свих 

разреда 

Конкурс 

ликовних, 

литерарних радова 

и видео спотова 

 

фебруар-март 

 

7. 

Акција ''Један 

пакетић, много 

љубави'' 

Ученици 

свих 

разреда 

Акција прикупљање 

слаткиша и играчака 

за новогодишње 

пакетиће 

 

децембар 
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10.4. План активности за медијацију 

 
Задужени наставници: 

Андоновић Оливера 

Петровић Светлана 

Шалипур Стефан 

 

На почетку школске године извршиће се избор ученика за подмладак тима. Са обученим 

медијаторима провежбаће се ситуације медијације, а подмладак ће се у току школске године 

прикључити постојећем тиму. 
 

 

АКТИВНОСТ 
 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

Упознавање са планом 

рада медијаторског тима 

Час одељењске заједнице, 

Ученички парламент, 
Савет родитеља 

 

Педагог 
Почетак 

школске године 

Упознавање са планом 

чланова Ученичког 
парламента 

 

Ученчки парламент 
Педагог, задужене 

особе за рад 
парламента 

Септембар, 

октобар 2021. 

 

Припрема ученика за 

обуку 

 

Разговори 
 

Педагог 
Крај првог и 
почетак другог 

полугодишта 

Обука чланова Ученичког 

парламента као и других 

заинтересованих ученика 
за вршњачко посредовање 

 

Обука 
Педагог, задужене 

особе за рад 

парламента 

 

Фебруар, март и 

април 2022. 

Представљање нових 
вршњачких посредника 

Ученички парламент, 
Час одељењског старешине 

одељењски 
старешина 

Март и април 
2022. 

Извештај о раду 
вршњачких посредника 

 

Писани извештај 
 

Педагог 
Јун 2022. 
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11. План реализације посебних програма из школског програма 

11.1. План рада ученичког предузетништва 

Реализатор: Руњић Јелена 

Додатну наставу ће похађати ученици од I до IV године 

Време и место одржавања сталних састанака: У просторијама школе, једном недељно 

Циљеви: 

- Побољшавати пословна знања и вештине код младих 

- Оспособљавање младих да започну сопствени бизнис 

- Развијање пословних и предузетничких вештина и понашања 

- Развијање основе за континуирано учење 

Верификатори/докази: свеска праћења напредовања ученика, есДневник 
 

Р.б. Активност / тема Време реализације Носиоци 

активности - 
реализатори 

1. Покретање програма (пријаве 

заинтересованих ученика, организовање 

ученика у групе и извођење вежби у 
домену тимског рада) 

Септембар / октобар Наставник-ментор и 

ученици 

2. Почетак развоја пословног плана 

(организовање посла, пријаве за радна 

места у ученичкој компанији, избор 

назива (логотип компаније, регистрације 

посла компаније) 

Новембар Наставник-ментор и 

ученици 

3. Развој пословног плана по систему 
„корак по корак“. Развој прототипа и 

тестирање производа, истраживање 

тржишта 

Децембар и јануаар Наставник-ментор и 

ученици 

4. Завршетак пословног плана. 

Производња, маркетинг и продаја 

Фебруар Наставник-ментор и 

ученици 

5. Производња, маркетинг и продаја. 

Праћење тока новца. План наступа на 

сајму (штанд, презентације). Припрема 
за регионални и национани сајам 

Март Наставник-ментор и 

ученици, запослени 

6. Учествовање на регионалном и 

национаном сајму 

Април Наставник-ментор и 

ученици, запослени 

7. Израда годишњих извештаја Мај Наставник-ментор и 
ученици 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021/2022. годину 

232 

 

 

11.2. План културних активности школе 

 
Задужене особе: Живојиновић Јелена – координатор 

Станишић Срђана 

Теодоровић Милинковић Љиљана 

Ранковић Николић Јелена 

 
Основни циљ ових активности је организовано деловање школе на средину и обратно кроз 

оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за њихов свестран развој и 

богатији лични живот. Културну и јавну делатност школа ће остваривати кроз програме сарадње са 

организацијама, институцијама културе (позоришта, галерије, спортска друштва и др.) и родитељима. 
 

 
 

Назив 

Активности 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Начин 

праћења 

Међународни сајам 

књига 

задужени наставник, 

ученици 

Октобар Извештај носиоца 

активности 

Новогодишња 

представа за децу 

запослених 

Задужени наставници 

и ученици 

Децембар Задужени наставник 

Школска слава Свети 

Сава 

Директор, вероучитељи, 

наставници, ученици 

Јануар Извештај, сајт 

Посете ликовним 

галеријама, 

изложбама, 

Наставници 

аранжерске групе 

предмета 

током године Извештај носиоца 

активности 

Посете позориштима Задужени наставник током године Извештај носиоца 

активности 

Посете Народном 

музеју и др. 
Задужени наставник током године Извештај носиоца 

активности 

Посете верским 

објектима 

Вероучитељ током године Извештај носиоца 

активности 

Извођење јавних 

часова 

Предметни 

наставници, ученици 

током године Припрема за час, 

записници 

Извођење огледних 

часова 

Предметни 

наставници, ученици 

током године Припрема за час, 

записници 

Сарадња са 
библиотекама 

Наставници српског 
језика и књижевности 

библиотекари, 

ученици, 

током године Извештај носиоца 

активности 

Сарадња са 

културним, јавним 
установама, 

Задужени наставник током године Извештај носиоца 

активности 
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невладиним 

организацијама, 

   

Сарадња са 

образовним 

институцијама 

Задужени наставник током године Извештај носиоца 

активности 

Посете Сајмовима 

образовања 

Задужени наставник током године Извештај носиоца 

активности 

Са школских 

такмичења 

Задужени наставник током године Извештај носиоца 

активности 

Активности везане за 

акције Црвеног крста 

Задужени наставник током године Извештај носиоца 

активности 

Учешће на спортским 

дешавањима 

Наставник физичког 

васпитања 

током године Извештај носиоца 

активности 

 

 

 

 

 

11.3 План реализације учења кроз рад 

 
Учење кроз рад је модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у 

коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, стичу, усавршавају, 

односно изграђују знања, вештине, способности и ставови (једном речју : компетенције) у складу са 

стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења. Ученици смера Трговац, практичну 

наставу реализују у објектима акредитованих компанија (социјалних партнера) са којима Школа има 

потписану сарадњу. 

 

Модули са исходима знања/вештина Број часова 

 Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи 
разред 

Укупно 

Основни облици и начин продаје 54    

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 
кроз рад 

 Самостално води дневник практичне 
наставе 

 Препозна и опише организацију рада у 

трговинском предузећу 

 Препозна и опише организацију рада у 
продавници 

 Идентификује послове на свом радном 
местуу продавници 

 Разликује различите носиоце 

малопродаје 

 Направи преглед носиоца 

малопродајне мреже 

 Разликује класичне и савремене 

продавнице 
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 Препозна типове електронске 

малопродаје 
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Елементи процеса рада у продавници 72    

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 

кроз рад 

 Опише и препозна сва средства за рад 

у продавници 

 Изабере и опише како ће упознати 
карактеристике робе која се у 

продавници налази 

 Сачува робу од губитака 

 Разликује врсте амбалаже у 

продавници 

 Уочи најважније способности 

продавца 

 Дефинише општа правила понашања 

продавца 

 Процени које су најважније продајне 

вештине продавца 

 Самостално обави пословни разговор 
на иницијативу купца 

 Демонстрира особине робе и утиче на 
одлуку купца о куповини 

 Нађе најбоље решење да одговори на 
приговор купца 

 Превазиђе евентуалне баријере у 
комуникацији са купцима 

    

Техника продаје робе у класичној 

продавници 
84 

   

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 

кроз рад 

 Наведе фазе припреме продаје у 

класичној продавници 

 Реализује припремне послове 

самостално и у сарадњи са запосленим 

у продавници 

 Реализује и прати фазе непосредне 

продаје робе купцима у класичној 

продавници 

 Самостално обави пословни разговор 

на иницијативу купца 

 Демонстрира особине робе и утиче на 

одлуку купца о куповини 

 Нађе најбоље решење да одговори на 

приговор купца 

 Превазиђе евентуалне баријере у 

комуникацији са купцима 

 Користи електронску вагу за мерење 

робе променљивих мера 

 Прати коришћење електронске касе за 

обрачун и наплату новчаног износа за 

продату робу 

    



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021/2022. годину 

236 

 

 

 

 Прати састављање прегледа података о 

продаји, користећи систем електронске 

касе 

 Прати рад касира и идентификује 

разлике између готовинског и 

безготовинског плаћања 

 Самостално пакује продату робу 

 Прати састављање спецификације и 

праћење уплате дневног пазара 

    

Непосредна продаја (настава у блоку) 60    

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 

кроз рад 

 Разликује основне облике и начине 

продаје робе 

 Припреми предмете рада, средства за 

рад и себе за обављање послова у 

класичним продавницама 

 Разликује улоге и значај свих елемената 

процеса рада у класичној продавници 

 Познаје улогу продавца у класичној 

продавници 

 Примени правила понашања и вештине 

продавца у класичној продавници 

 Обавља послове припреме продаје робе 

у класичној продавници 

 Разликује врсте допунских услуга и 

примењује вештине у пружању 

допунских услуга купцима 

    

Упознавање са савременом продајом  22   

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 

кроз рад 

 препозна и опише организацију рада у 

продавници 

 препозна и кратко опише разлике 

између класичног и савременог 

начина продаје 

 идентификује послове на свом радном 

месту у продавници 

    

Техника снабдевања продавнице робом  66   

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 
кроз рад 

 да наведе начине снабдевања 

продавнице робом 

 препозна и наведе елементе 

купопродајног уговора 

 препозна намену, илуструје и 

комплетира документа у вези са 

набавком робе 
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 разликује врсте и фазе преузимања 

робе 

 учествује у пословима преузимања 

робе 

 присуствује комисијском преузимању 

робе 

 саставља комисијски записник 

 попуњава књижно одобрење за 

повраћај робе 

 попуњава, одлаже и чува документа у 

вези плаћања робе добављачу 

    

Припрема продаје  50   

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 
кроз рад 

 изврши припреме за почетак рада 
 припреми продавницу и средства за 

рад 

 самостално распакује, чисти, дотерује, 

групише, сортира, класира, претходно 

мери, пакује, означава робе и ађустира 

робу 

 спроводи контролу залиха, снабдева 

радно место робом и самостално 

распоређује и излаже робу 

    

Роба у продавници  44   

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 
кроз рад 

 разликује име и знак марке производа 
 наведе пример позитивног и негативног 

утицаја стила , моде и дизајна на 

продају робе у продавници 

 разликује димензије асортимана и 

закључи какав је његов утицај на 

пословање продавнице 

 схвати потребу промене асортимана у 

функцији раста промета робе 

 изводи закључке о фазама животног 

циклуса производа 

 утврђује и проналази најбоље решење 

о висини залиха робе у продавници 

    

Техника непосредне продаје у 

савременим облицима продаје 

 104   

 наведе фазе непосредне продаје робе 

купцима у савременој продавници 

 самостално обави пословни разговор 

на иницијативу купца 

 демонстрира особине робе и утиче на 

одлуку купца о куповини 
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 нађе најбоље решење да одговори на 

приговор купца 

 превазиђе евентуалне баријере у 
комуникацији са купцима 

 користи електронску вагу за мерење 

робе променљивих мера 

 користи електронску касу за обрачун и 

наплату новчаног износа за продату 

робу 

 направи преглед података о продаји, 
користећи систем електронске касе 

 прати рад касира и идентификује 

разлике између готовинског и 

безготовинског плаћања 

 самостално пакује продату робу 

 самостално изврши спецификацију и 

прати уплату дневног пазара 

 уочи значај и потребу контроле 

пословања продавнице и разликује 

врсте контроле 

 објасни значај и задатке 

инвентарисања 

 прати начин формирања комисије за 

инвентарисање 

 учествује у припреми робе за 

инвентарисање 

 учествује у припреми материјала за 

инвентарисање 

 прати састављање и учествује у 

анализи извештаја о спроведеном 
инвентарисању 

    

Купац  99   

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 

кроз рад 

 препозна мотиве и профил купаца 
 различито приступа различитим 

типовима купаца и решава евентуалне 

конфликтне ситуације 

 користи инструменте промотивног 

микса у циљу раста продаје 

 самостално припреми и реализује 

презентацију робе 

 комуницира on-line са купцима 

 процени степен задовољења потреба 

купаца 

 самостално прима, евидентира и 

решава рекламације купаца 
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Непосредна продаја (настава у блоку)  60   

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 

кроз рад 

 разликује  начине снабдевања 

продавнице робом и попуњава документа 

у вези са набавком 

 спроведе преузимање робе у конкретној 

продавници 

 објасни начине плаћања робе добављачу 

и попуни потребну документацију у 

вези са плаћањем 

 обави припрему продавнице, радног 

места, средстава за рад и робе за продају 

 обави послове везане за непосредну 

продају робе у конкретној продавници 

 oбавља мерење, обрачун и означавање 

робе променљивих мера 

 oбрачуна и наплати продату робу 

 oпише све послове везане за 

инвентарисање у конкретној продавници 

 нађе најбоље решење у раду са 

различитим профилима купаца 

    

Упознавање са основним пословним 

функцијама продајног објекта 

  
22 

 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 

кроз рад 

 препозна и опише конкретну 

организациону структуру 

 идентификује послове на свом радном 

месту 

 увиди значај локације продајног и 

складишног објекта 

    

Организација набавке   66  

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 
кроз рад 

 објасни место и улогу набавке у 

конкретној продавници 

 објасни значај плана набавке и продаје 

 изради калкулацију набавне цене 

 разликује критеријуме за избор 

добављача и води евиденцију добављача 

 примењује процедуре набавке 

 уочава и евидентира губитке на роби 

 реализује преузимање робе 

 плати робу 

 састави и упути ургенцију за 

неиспоручену робу 

    



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021/2022. годину 

240 

 

 

 

 изведе закључак и направи анализу 

обављене набавке купцима 

    

Транспорт   33  

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 
кроз рад 

 сагледа важност транспорта 

 организује послове транспорта 

 адекватно користи сопствена 
транспортна средства и услуге 

шпедитера 

 сагледа значај транспортног осигурања и 

његов утицај на губитке на роби 

 утврди губитке настале у транспорту 

    

Складишно пословање   99  

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 
кроз рад 

 објасни место и улогу складишта у 

пословању продавнице 

 разликује опрему у складишту 

 разликује услове предвиђене за чување 
одређених врста роба 

 објасни процедуру кретања 
документације између складишта и 

набавне односно продајне службе 

 разликује врсте докумената везаних за 

пријем и издавање робе у складиште 

 изради отпремницу – пријемницу, 

комисијски записник и пријемни лист на 
основу задатих елемената 

 објасни процедуру пријема робе у 
складиште 

 унесе потребне податке о примљеној и 

издатој роби у одговарајућу електронску 

и штампану магацинску евиденцију и 

документацију на основу задатих 

параметара 

 разликује врсте залиха 

 израчуна потребне залихе 

 објасни узроке настајања губитака на 
роби у складишту 

    

Организација продаје   77  

 објасни место и улогу продаје у 

конкретној продавници 

 објасни значај плана продаје 

 евидентира потенцијалне купце 
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 изради калкулацију малопродајне цене 

 изради профактуру и фактуру 

 прати процедуру продаје 

 води евиденцију о купцима 

 састави и упути ургенцију за 
неиспоручену робу 

 изведе закључак и направи анализу 
обављене набавке 

    

Комерцијално познавање робе   55  

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 
кроз рад 

 наведе и препозна својства робе за оцену 

квалитета 

 препозна и објасни ознаке на роби 

 објасни систем нумерације 

 разликује прописане исправе које прате 

робу у робном промету 

 објасни мере и облике заштите 
потрошача 

 наведе обавезе трговца 

    

Непосредна продаја (настава у блоку)   60  

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

место и временски распоред реализације учења 

кроз рад 

 реализује послове набавке 

 прати реализацију транспорта 

 наведе пример доброг складишта у 

смислу организације, опреме и 

пословања 

 направи преглед складишне евиденције 

 реализује послове продаје 

 наведе и објасни документа о евиденцији 
продаје 

 разликује губитке према месту настанка 

 препозна и објасни ознаке на роби 

    

Укупно часова на годишњем нивоу 210 385 352 947 

Укупно дана недељно 1 2 2  

Укупно дана по години 35 70 64 169 
 

 

Распоређивање ученика врше наставници, стручни сарадници и представници послодаваца код којих 

се обавља учење кроз рад који су чланови тима за каријерно вођење и саветовање образованог у складу 

са чланом 8. Закона о дуалном образовању (у даљем тексту: Тим за КВиС), у сарадњи са ученицима и 

њиховим родитељима, односно другим законским заступницима, усклађивањем исказаних жеља 

ученика да учење кроз рад обаве код одређеног послодавца као и послодаваца за одређеним 

ученицима. 

 

Представници послодавца код којег се обавља учење кроз рад учествују у распоређивању ученика само 

за образовни профил у чијој реализацији учествују. 
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Информисање ученика о начину распоређивања 

 
Тим за КВиС организује представљање свих послодаваца ученицима и њиховим родитељима, односно 

другим законским заступницима и упознаје их са начином распоређивања ученика и бројем слободних 

места и условима и окружењу за реализацију учења кроз рад код сваког послодавца, најкасније до 

краја друге седмице од почетка школске године у којој, у складу са планом и програмом наставе и 

учења, почиње реализација учења кроз рад, односно на крају школске године која претходи 

реализацији учења кроз рад. 

 

Тим за КВиС припрема ученике за контекст у коме се реализује учење кроз рад као и за интервју са 

послодавцима код којих се реализује учење кроз рад. 

 
Интервју послодаваца са ученицима 

 
Након обављених активности, Тим за КВиС у школи организује интервјуисање свих ученика од стране 

свих послодаваца, уз обавезно учествовање родитеља ученика, односно другог законског заступника. 

 

Изузетно, у случају да родитељ или други законски заступник ученика није у могућности да 

присуствује, уместо њега интервјуу присуствује педагог или психолог школе. 

 
Листе жеља ученика и послодаваца 

 
Тим за КВиС, након обављеног интервјуа свих послодаваца са свим ученицима, организује 

изјашњавање ученика, тако да ученици сачињавају своју листу послодаваца код којих би желели да 

обављају учење кроз рад, рангирајући све послодавце од најпожељнијег до најмање пожељног. 

 

Поред ученика, листу жеља ученика потписује и родитељ, односно други законски заступник. 

 
Изузетно, уколико родитељ, односно други законски заступник није у могућности, листу жеља 

ученика потписује педагог или психолог школе. 

 

Сваки послодавац након обављеног интервјуа са свим ученицима, сачињава своју ранг листу ученика, 

при чему мора да се изјасни за најмање онолико ученика колико има слободних места за учење кроз 

рад. 

 
Усаглашавање жеља ученика и послодаваца и коначна листа распоређивања ученика 

 
Тим за КВиС, на основу листа жеља, сачињава листу распоређивања ученика по послодавцима, 

упарујући жеље ученика и послодаваца, од прве до последње жеље, до попуњавања свих слободних 

места код послодаваца. 

 
У случају да се за истог ученика изјасне два или више послодаваца, ученик се распоређује код 

послодавца којег је у својој листи жеља рангирао на више место. 

 

Ученици који се не распореде, Тим за КВиС распоређује у складу са најбољим интересом ученика и 

послодаваца, узимајући у обзир: 
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1) близину становања ученика у односу на просторије послодавца у којима се реализује учење кроз 

рад; 

2) равномерну родну заступљеност ученика код свих послодаваца; 

3) других околности које могу бити од значаја за ученика и послодавца. 

 
Уколико се учење кроз рад реализује од другог разреда, приликом распоређивања ученика, води се 

рачуна и о: 

 

1) равномерном распоређивању ученика са одличним, врло добрим, добрим и довољним успехом код 

свих послодаваца; 

2) оцени/или препоруци координатора учења кроз рад. 

 
Након распоређивања свих ученика, Тим за КВиС сачињава коначну листу распоређивања ученика. 

 
Записник о распоређивању ученика 

 
Тим за КВиС на основу листе сачињава записник о распоређивању ученика код послодаваца. 

 
Записник садржи и опис целог поступка распоређивања, листе жеља ученика, листе жеља послодаваца 

и образложење за распоређивање ученика. 

 

Записник потписују чланови Тима за КВиС, овлашћено лице послодавца код којег се реализује учење 

кроз рад, директор школе и родитељи, односно други законски заступници ученика. 

 

Послодавци су дужни да реализују, а ученици да похађају часове учења кроз рад, према распореду. 
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12. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА 

 
На основу спроведене анкете ученика о интересовању за постојеће и предлозима за 

организовање нових ваннаставних активности, узимајући у обзир и структуру и распоред обавеза 

наставника и стручних сарадника у оквиру 40 -часовне радне недеље, планиран је рад секција у овој 

школској години. 

 

 

12.1. План рада драмско-рецитаторске секције 

 
Задужени професори: Станишић Срђана, Живојиновић Јелена 

За реализацију рада задужени су наставници српског језика и књижевности. Циљ секције је: 

 Развијати љубав према писаној речи, 

 Упознавање великих остварења песничке литературе наших и страних песника, 

 Продубљивање осећања за разне врсте изражајног читања и казивања, 

 Логично наглашавање и општа правила логичног акцента, 

 Упућивање у разне врсте говора (приповедање, монолог, дијалог), 

 Учешће у школским и ваншколским такмичењима и смотрама у рецитовању, 

 Сарадња са литерарном секцијом, 

 Елементи вежбе и рада на сценској кретњи, изразу, елементима игре и плеса 

 Посете позоришним представама. 

 
 

12.2. План рада новинарске секције 

 
Задужени професори: Ранковић Николић Јелена и Јанковић Љубица 

Новинарска секција је нова секција, која ће бити формирана и одржавана у школској 2021/2022. 

години. Намењена је свим ученицима који желе да сазнају, науче и усвоје нешто другачије од садржаја 

предвиђеног планом и програмом Школе за одређени разред и смер, као и да се баве актуелностима, 

да трагају за значајним или занимљивим информацијама, да промовишу своје идеје и достигнућа, као 

и достигнућа својих другова. 

Намењена је свестраним, радозналим ученицима који желе да раде на себи, да константно уче нешто 

ново, да постављају и савладавају нове изазове, али и ученицима којима би ова секција помогла да се 

изразе, да открију или покажу своје таленте, савладају стидљивост и изграђују самопоуздање. Акценат 

је на едукацији ученика о новинарској професији, новинарском кодексу, новинарском изражавању, као 

и раду на медијској писмености. Циљ је да ученици буду оспособљени да самостално напишу вест или 

извештај са одређене културне или неке друге манифестације коју школа организује или ураде 

интервју са неким од другова или професора школе. Такође, ученици ће бити оснажени за целоживотно 

учење, да препознају податке и информације од јавног значаја. Ученици ће бити оспособљени да раде 

у Мајкрософт Ворд програму за писање текста и обраду фотографија. У овој школској години рад 

новинарске секције одвијаће се у оквиру три модула, а то су: 

I Професија новинар – права, обавезе и одговорности и основни облици новинарског изражавања 

II Писменост – коректура и лектура 

III Медијска писменост 
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12.3. План рада психолошке секције 

 
Задужени наставник: Шалипур Стефан 

Психолошка секција је место личног раста и развоја ученика заинтереованих за рад на себи. 

Одржава се динамиком једном недељно и предвиђа рад на подизању нивоа свести код ученика о 

развојним проблемима који су карактеристични за њихов узраст, доприноси развоју додатног 

интересовања за психолошку науку и њен предмет проучавања. 

Септембар месец је предвиђен за окупљање заинтересованих ученика, међусобно упознавање 

и упознавање са динамиком рада у оквиру секције. Ученици добијају информације о важности заштите 

приватности, о међусобном поштовању и уважавању током учествовања у овом облику ваннаставне 

активности. Размењују се информације о контактима како би сарадња у току године била олакшана, 

што подразумева и малу вибер групу коју чине чланови психолошке секције. Модерацију рада ове 

групе врши настваница психологије. 

У октобру је обично већ утврђен приступ раду и ученици су углавном прихватили начин рада 

психолошке секције, креће се са радом на темама које се отворе у оквиру сваког појединачног сусрета. 

Пракса у раду је била осмислити теме, међутим кроз креативну адаптацију у процесу рада нисмо се 

претходних година држали задатог, већ смо се руководили потребама чланова да се поприча о 

одређеној актуелној теми која је у оквиру предмета психологија и утиче на лични развој чланова. 

Ова динамика рада је карактеристична и за остали део године. 

Неке од предвиђених тема за рад су: 

 О самопоуздању-септембар 

 Селф маркетинг-септембар 

 Аутентичност у доживљају и представљању себе-септембар 

 Животне улоге и да ли глумимо-септембар 

 О страховима-октобар 

 О страхопоштовању-октобар 

 О одговорности-октобар 

 Асертиван говор-октобар 

 Однос према ауторитету-новембар 

 Добронамерност ауторитета-новембар 

 Поштовање и самопоштовање-новембар 

 Како волим и прихватам себе-новембар 

 Промене расположења у адолесценцији-децембар 

 Зашто ми се деси да не могу да владам собом-децембар 

 О карактеру-децембар 

 О темпераменту-децембар 

 Примери аутентичних личности-јанаур 

 О лажи и лагању-Јануар 

 О полнопреносивим болестима-фебруар 

 О самозаштити током секса-фебруар 

 О љубави и вођењу љубави-фебруар 

 Како да не будем жртваа пробуђене страсти-март 

 Пустити срце да ме водити или овладавати емоционалним реаговањем-март 

 Како бити прилагођен, а не одустати од себе-март 
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 Разлике и толеранција-април 

 О хомосексуализму и другим разликама међу нама-април 

 Како да љубав не боли-април 

 О тешкоћама у животу-мај 

 О болестима зависности-мај 

 Бити храбар, рећи НЕ-мај 

 Учење и мучење-јун 

 Како да се организујем боље - јун 

 
Наведене теме су пример могућих интересовања ученика средњошколског узраста и могу се 

реализовати током сусрета у оквиру секције. Евиденција рада секције и учествовања ученика води се 

у свесци евиденције додатних облика васпитно-образовног рада у школи. 

 

 
12.4. План рада ликовне секције 

Задужени професор:Теодоровић Љиљана 

Рад ликовне секције обухвата следеће активности: 

 

 Посете изложбама, 

 Рад у различитим ликовним техникама, 

 Учешће на ликовним конкурсима, 

 Учешће у различитим ликовним манифестацијама „Ноћ музеја“, „Ноћ атељеа“, „Рециклажа“ 

 Сарадња са Музејом примењене уметности, 

 Фотографисање амбијенталних целина, 

 Експеримент у фотографији, 

 Колиграфске технике. 

 

12.5. План рада секције рачунарства и информатике 

Задужени професор: Јаблан Драгана 

Рад са ученицима који су чланови секције, предвиђен је у међусмени (у договору са 

ученицима). 

Настава треба да буде реализована једном недељно у трајању од једног школског часа (у 

договору са ученицима). 

Области које ће бити обрађиване: 

 MSWord – програм за обраду текста (обликовање текста – израда часописа), 

 MSPowerPoint – програм за израду презентација (израда једноставних и сложених 

презентација), 

 Exel – табеларна израчунавања (функције, обрасци, упити...), 

 Access – базе података (израда комплетне базе података), 

 изборни модули (у зависности од интересовања ученика). 

 
 

12.6. План рада секције из верске наставе 

 
Задужени професори: Милија Јокић 

Рад секције обухвата следеће активности: 
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 Окупљање ученика који изразе заинтересованост за додатно упознавање са градивом из 

верске наставе, учествовање на такмичењу, одлазак на богослужење у цркву, одлазак на 

пригодне манифестације и ученика који изразе жељу за (личним) разговором о себи, Богу, 

ближњима, међуљудским односима, животним искушењима и сл. 

 Подела материјала (у штампаном и/или електронском виду) неопходног за такмичење 

(скрипте, спискови питања) уз обиље пропратног материјала (у електронском виду). 

 Припрема за школско и општинско (евентуално и градско) такмичење из верске наставе. 

 Повремено вођење заинтересованих ученика у цркву на богослужење (и причешће и 

заинтересоване на исповест). 

 На иницијативу ученика после појединих одлазака на богослужење организовање излета, 

као идеалног амбијента за постављање питања, разговори на различите теме и о различитим 

ученичким проблемима, а у склопу ових излета евентуални обилазак светиња у Београду и 

његовој ближој околини. 

 Зависно од интересовања ученика, могућности и прилика – одлазак на пригодна дешавања 

и манифестације ван школе (предавања, трибине, филмске пројекције, концерти, изложбе). 

 Развијање код ученика интересовања за питања вере и нашег живљења у саодносу са Богом 

и ближњима. 

 Подстицање ученика (и развијање код њих потребе) да постављају питања и изналазе 

одговоре на питања о Богу, себи, животу, нашој комуникацији са ближњима, начинима 

наше борбе за остварење правог назначења нашег постојања и лепоте Божије у нама. 

 Покушаји за заједничко изналажење одговора на поменута питања, на питања везана за 

болести зависности, као и уопште питања која њих муче и за која искажу интересовање. 

 Подстицање ученика на њихово активно укључивање у молитвено-подвижнички саморазвој 

(као део синергијског односа Бога и човека) ка остваривању њих као богоподобних бића 

љубави. 

 

12.7. Секција спортских активности 

 
За реализацију су задужени наставници физичког и здравственог васпитања. Спорт и 

рекреација у Школи доприноси развитку личности ученика, очувању његовог физичког и духовног 

здравља, јачању снаге, развијању брзине, окретности и издржљивости. Спорт и рекреација одвијаће се 

у салама Спортско-рекреативног центра „Ташмајдан“, у слободном времену ученика, под стручним 

надзором наставника физичког васпитања. 

У Школи ће се формирати следеће спортске секције: 

 фудбалска секција (мушки тимови), 

 рукометна секција (мушке и женске екипе), 

 одбојкашка секција (мушке и женске екипе). 
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12.7.1. План рада фудбалске секције 

 
 

Задужени професор: Живковић Небојша 

Фудбалска секција почиње са радом од почетка школске године. Планирана је селекција, а 

одмах потом и припреме за општинско такмичење. На такмичењу ове године не могу учествовати 

матуранти, па ћемо непланирано бити ослабљени. Али, пропозиције су такве, па се морамо 

прилагодити. У Спортском центру „Ташмајдан“, у спортској сали су резервисани термини, а има 

доста заинтересованих, како дечака, тако и девојчица. 
У току школске године покушаћемо да организујемо и неке утакмице на великом терену 

против активних фудбалера и фудбалерки, да бисмо видели на ком је нивоу наше тренутно знање. 

 

12.7.2. План рада рукометне секције 

 
Задужени професор: Џанић Игор 

 Селекција ученика школе за рукометну секцију, 

 Омогућити ученику школе да се добровољно укључи у секцију како би задовољио свој 

повећани интерес за бављење спортом, 

 Омогућити ученицима да развију своје способности до објективно могућих граница, 

 Развијање и очување способности стицањем вештина и знања, усклађивањем покрета 

екстремитета и тела, 

 Развијање спортског духа такмичења усмереног на проверавању физичке способности, 

издржљивости, координације покрета, степена усвојеног знања и вештина кроз вежбе и игре 

на терену, 

 Учешће на спортским такмичењима. 

 

 
12.7.3. План рада одбојкашке секције 

Задужени професор: Томашевић Душица 
 

 

Месец Садржај рада 

 
IX 

 Састављање екипе 

 Елементи технике – одбијање лопте прстима – игра 

 Елементи технике – одбијање лопте чекићем – игра 

 Елементи технике – сервис – игра 

 
X 

 Техника – одбијање ниских и високих лопти – игра 

 Игра преко мреже – поштовање правила 

 Техника – смеч и блокирање – игра 

XI 
 Техника – смеч и блокирање – игра 

 Техника – одбијање смечованих лопти – игра 

XII 
 Пријем сервиса – игра на трећу лопту 

 Индивидуална тактика – увежбавање 

I 
 Пријем пласираних лопти – игра 

 Заштита „блока“ – игра 

II  Увежбавање двојног и тројног блока 
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  Напад након примљеног сервиса 

III 
 Мини одбојка „два на два“ до 10 поена (зона напада) 

 Пријем сервиса – игра 

IV 
 Техника другог додавања – игра 

 Игра – суђење и поштовање правила игре 

V 
 Организација утакмице против екипе суседне школе 

 Игра преко мреже (два добијена сета) 

VI  Игра на мрежи уз поштовање правила игре 
 

12.8. План рада мултимедијалне секције 

Задужени професор: Јовичић Драгољуб 

 

Мултимедијска секција је нова секција, која ће бити формирана и одржавана у школској 

2021/2022. години. Намењена је свим ученицима који желе да сазнају, науче и усвоје нешто другачије 

од садржаја предвиђеног планом и програмом Школе за одређени разред и смер, као и да се баве 

креативним приступима сазнањима. Кроз нову секцију ће истраживати и нове путеве зближавања, 

повезивања међу собом. Такође ће и упознати себе саме бар за одређени степен више. Такође ће трагати 

за значајним или занимљивим информацијама, као и промовисањем својих идеја и достигнућа, као и 

достигнућима својих другова. 

Намењена је свестраним, радозналим ученицима који желе да раде на себи, да константно уче 

нешто ново, да постављају и савладавају нове изазове, али и ученицима којима би ова секција помогла 

да се изразе, да открију или покажу своје таленте, савладају стидљивост и изграђују самопоуздање. 

Акценат је да ученици могу лакше да повежу више уметности у свом креативном изражавању и да 

користе разнолике уметничке области без страха од новог.Такође ће се радити и на медијској 

писмености. Циљ је да ученици буду оспособљени да учествују са својим мултимедијским вињетама 

и на појединим културним или неким другим манифестацијама коју школа организује Такође, ученици 

ће бити оснажени за целоживотно примењивање стечених знања не само у школи него и у 

свакодневном животу. У овој школској години рад новинарске секције одвијаће се у оквиру три модула, 

а то су: 

I Мултимедијални уметник - основе и одговорности и основни облици изражавања 

II Уметност као ослобођење разноврсних потенцијала 

III Синкретизам разних уметности и игара 

 

 
ПЛАН РАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

СЕПТЕМБАР 

 
 Упознавање са разним формама уметничког изражавања, планирање коришћења 

литературе подесне за планирано 

 Упознавање ђака са историјатом разних облика уметности 

 Јавно говорење, дикција... 

 Покрет, слобода изражавања 

ОКТОБАР 
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 Праћење нових трендова мултимедијалних и сродних области уметности 

 Идејна решања ученика, одабир, селекција 

 Групни рад ученика, заједничко спајање идеја и учествовање у целини дела 

НОВЕМБАР 

 Праћење нових идеја везаних за мултимедијалне облике уметности 

 Заједничко разматрање могућих остваривања замишљених концепата и идеја 

 Плес као моћно средство за исказивање осећања и идеја 

ДЕЦЕМБАР 

 Гледање видео снимака са познатим светским пројектима 

 Заједничко учешће у пробама 

 Посета у слободно време уметничким дешавањима инспиративним за рад 
секције. 

ЈАНУАР 

 

 Подела у мање групе 

 Песма и музика као битни сегменти мултимедијалне секције 

 Рад уз музику. Покрет као неодвојиви део мултимедијалне секције 

ФЕБРУАР 

 Сагледавање нових инспиративних садржаја са медија и коришћење у раду 

 Театар као важан део мултимедијалних облика уметности 

 Сарадња са уметничким ансамблима и ум. институцијама 

МАРТ 

 Друштвене игре као инспирација за рад секције. Комбиновање дечијих игара као 
инспирација рада секције. Употреба богате литературе као начин инспирације. 

АПРИЛ 

 Презентовање рада ученицима који су заинтересовани да похађају секцију 

 Упис могућих нових чланова у секцију 

 Читање одломака из драмских текстова 

МАЈ 

 Посета уметничким институцијама 

 Одлазак у Ботаничку башту као месту где се у природи могу применити идеје 

везане за секцију 

ЈУН 

 Сређивање утисака у сумирање рада за протеклу годину. 

 Планови за следећу годину 
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13. ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ УПРАВОМ 

Задужене особе: Димитријевић Маријан - координатор 

Мелита Јовановић Тончев 

Кнежевић Марица 

Марчетић Ђурђица 

 
Сарадња школе са различитим институцијама и организацијама подразумева планирање, организовање и 

евалуацију различитих активности којима ће се омогућити већа ангажованост друштвене средине према школи, 

као и укључивање школе у различите аспекте друштвено-политичког рада и живота. 

Основни мотив повезивања школе са ектерним субјектима огледа се у унапређивању целокупних услова рада 

за ученике и запослене у школи и стварање подстицајне средине у којој ће постојати услови да се задовоље 

индивидуалне потребе и интересовања садашњих и будућих ученика школе. 
 

Ред 
.бр. 

Институције и 
организације 

Циљеви 
сарадње 

Активно 
сти 

Исходи Носиоци Време 
реализ 
ације 

Ресу 
рси 

Начин 
праћењ 
а и 

извешт 
авања 

Евалуа 
ција 

1. Школе ОШ Упознава 
ње 
ученика 
ОШ са 
образовн 
ом 
понудом 
наше 
школе 
Развијање 
сараднич 
ких 
односа, 
размена 
искустава, 
знања и 
вештина 

Презент 
ације 
Промоц 
ије 
Такмич 
ења 
Заједни 
чки 
пројект 
и 

Ученици 
ће бити 
у стању 
да 
разликуј 
у 
поједин 
е 
профиле 
, 
препозн 
ају 
основне 
карактер 
истике 
трговачк 
е струке 

ученици 
наставни 
ци 
родитељ 
и 
Тимови 

Током 
школс 
ке 
године 

Техн 
ичка 
опре 
ма 
Новч 
ана 
сред 
ства 

Извешт 
аји 
Анкете 

Учени 
чки 
проду 
кти 
Анкет 
а 

ОШ 

ОШ 

СШ 

СШ 

СШ 

2. Институ 
ције и 
организ 
ације за 
високо 
образоз 
овање 

1. Упознава 
ње 
ученика 
са 
образовн 
ом 
понудом 
установа 
за високо 
образова 
ње, 
укључива 
ње 
ученика у 
различите 

Презент 
ације 
Промоц 
ије 
Такмич 
ења 
Обуке, 
радион 
ице 

Ученици 
ће бити 
у стању 
да уоче 
важност 
целожив 
отног 
учења 

ученици 
наставни 
ци 
професо 
ри 
асистент 
и 
стручни 
сарадни 
ци 
Тим за 
КВиС 

Октоба 
р, 
Новем 
бар, 
Март, 
април 

Техн 
ичка 
опре 
ма 
Новч 
ана 
сред 
ства 

Извешт 
аји 
Презен 
тације 
Фотогр 
афије 

Број 
учени 
ка 
који су 
настав 
или 
школо 
вање 

2 

3. 

4. 
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   обуке и 
радиониц 
е 

       

3. Социјал 
ни 
партнер 
и 

1. Укључива 
ње 
ученика у 
реално 
радно 
окружење 

, 
Праћење 
захтева и 
потреба 
са 
тржишта, 
информис 
ање и 
учествова 
ње у 
прилагођ 
авању 
будућих 
кадрова 
привредн 
им 
условима 

Реализа 
ција 
практич 
не 
наставе, 
посете, 
састанц 
и, обуке 

Ученик 
ће бити 
у стању 
да 
примени 
вештине 
и 
компете 
нције, 
стандар 
де 
квалифи 
кације 

Тимови 
за дуал и 
КВиС 

Током 
године 

Техн 
ичка 
опре 
ма 
Новч 
ана 
сред 
ства 

Извешт 
аји 
Презен 
тације 
Чек- 
листе 

Број 
посета 
Нови 
облиц 
и 
сарад 
ње 

2. 

3. 

4. 

5. 

4. Институ 
ције и 
организ 
ације из 
различи 
тих 

области 

1. МПН Унапређе 
ње 
образовн 
о- 
васпитног 
процеса 

Обуке 
Пројект 
и 
Истраж 
ивање 

Оснажен 
ученик 
Оснажен 
наставни 
к 

Управа 
школе 
Саветни 
ци 
Наставни 
ци 

Током 
године 

Техн 
ичка 
опре 
ма 
Новч 
ана 
сред 
ства 

Извешт 
аји 

 

2. ЗУОВ 

3. 
ЗВКОВ 

4. 
Градски 
секретар 
ијат за 
образов 
ање 

5. 
Центар 
за 
професи 
онални 
развој 
запослен 
их у 
образов 
ању 
6. ЦЕП 

7. Завод 
за 

уџбеник 
е 
8. ПКС Укључива 

ње 
ученика у 

Посете 
Обуке 

Ученик 
ће бити 
у стању 

Управа 
Наставни 
ци 

Током 
године 

Техн 
ичка 

Извешт 
аји 

 

 9. 
Привред 
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  не 
организа 
ције 
(НИС...) 

привредн 
е токове 
Осавреме 
њавање 
наставних 
садржаја 

Презент 
ације 
Скупови 

да 
прошир 
и 
стручна 
знања и 
усаврша 
ва 
социјалн 
е 
вештине 

Ученици 
Привред 
ни 
субјекти 

 опре 
ма 
Новч 
ана 
сред 
ства 

  

10. 
Банке 
(НБС, 
Еуробан 
ка...) 

11. 
Удруже 
ње за 
заштиту 
потроша 
ча 

12. НСЗ Укључива 
ње 
ученика у 
друштвен 
е токове и 
разијање 
социјализ 
ације 
Развијање 
свести о 
потреби 
спречава 
ња 
злоставља 
ња, 
занемари 
вања, 
вршњачко 
г насиља 
и 
малолетн 
ичке 
деликвен 
ције 

Обуке 
предав 
ања 
волонти 
рање 

Ученици 
ће бити 
оспособ 
љени да 
примене 
социјалн 
е 
компете 
нције и 
да 
покажу 
личну 
иницијат 
иву за 
свестран 
ије 
укључењ 
е у 
друштве 
ни 
живот 

Наставни 
ци 
Ученици 
Сарадни 
ци 
службен 
ици 

Током 
године 

Техн 
ичка 
опре 
ма 
Новч 
ана 
сред 
ства 

Извешт 
аји 

 

13. 
Омлади 
нске 
задруге 

14. МУП 

15. 
Центар 
за 
социјалн 
и рад 

16. 
Центар 
за 
заштиту 
одојчади 
, деце и 
омладин 
е 

 

 17. 
Прихват 
илиште 
за децу 
Београд 
а 

18. 
Црвени 
крст 

19. НВО 
(Центар 
модерни 
х 
вештина, 
ДМуС, 
Темпус, 
Канцела 
рија за 
младе, 
Ромска 

Прилагођ 
авање 
школе да 
одговоре 
на 
различите 
потребе 
свих 
ученика, 
повећање 
деце у 

Презент 
ације 
Састанц 
и 
Обуке 
Конфер 
енције 

Ученици 
ће бити 
оспособ 
љени да 
примене 
социјалн 
е 
компете 
нције и 
да 
покажу 

Запосле 
ни у НВО 
Наставни 
ци 

Током 
године 

Техн 
ичка 
опре 
ма 
Новч 
ана 
сред 
ства 

Извешт 
аји 
Захвал 
нице 
сертиф 
икати 
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  заједниц свим  личну      

а...) школским иницијат 
 и иву за 
 ваншколс свестран 
 ким ије 
 активност укључењ 
 имаи е у 
 обезбеђи друштве 
 вање ни 
 квалитетн живот 
 ог  

 образова  

 ња за све  

  20. Свестрани Посете Ученик Наставни Током Техн Извешт  

Културне је Учество ће бити ци године ичка ај 
установе укључива вање у у стању Ученици  опре Фотогр 
и ње организ да Запосле  ма афије 
организа ученика у ацији и препозн ни у  Новч снимци 
ције културни извође аје и културни  ана  

(библиот живот њу развија м  сред  

ека,  културн сопствен установа  ства  

позориш  их е ма и    

те,  дешава стварала организа    

биоскоп,  ња чке цијама    

галерије,  (изложб способн     

музеји...)  а, ости и     

21.  позори креатив     

Медији  шна ност     

(Политик  предста      

а, Радио  ва...)      

„Слово        

љубве“,        

ТВ...)        

 

14. ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 
Савић Бранислав – координатор 

Гератовић Братислав 

Џанић Игор 

 

 

 
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности Школе, родитеља и 

локалне самоуправе усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља 
на раду, као и значаја поштовања законских аката који регулишу ову област. 

 

Р.б. Активност / тема Време 

реализације 

Носиоци активности 

- реализатори 

Евалуација 

1. Договор о начину рада у 

школској 2021/2022 

август Задужена лица извештај 
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2. Организација обуке 

запослених за поштовање 

прописа из области 

заштите и безбедности на 

раду, против пожарне 

заштите и реаговања у 

ванредним ситуацијама, 

пружању прве помоћи 

Током године Задужена лица 

Надлежна 

установа/организација 

извештај 

3. Упознавање и 

организовање обуке 

ученика за примену мера 

заштите на раду, као и 

подизање нивоа свести 

код ученика о значају 

поштовања прописа из 

области заштите и 
безбедности на раду 

Током године Задужена лица 

Надлежна 

установа/организација 

извештај 

4. Праћење остваривања 

плана 

Током године Задужена лица Чек листа 

5. Састављање извештаја Јун Задужена лица Извештај 

 
 

15. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 

 
Задужене особе: Цонић Јелена – координатор 

Павловић Татјана 

Крстић Драгица 

Раца Огњен 

Представник савета родитеља 

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада је упознавање ученика с појавама и 
односима у природној и друштвеној средини, у земљи и иностранству, упознавање с културним, 
историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

Образовно-васпитни задаци: проширивање знања, развијање љубави према природи, 
развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, упознавање 
културно-историјских вредности земаља позитивним социјалним односима и подстицање и 
испољавање позитивних емоционалних доживљаја. 

 

Програм екскурзије садржи: 

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

- планирани број ученика, 

- носиоце предвиђених садржаја и активности, 

- време трајања екскурзије, 

- путне правце, 

- техничку организацију и 

- начин финансирања. 
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Настава у природи, односно излети и екскурзије, у овој школској години због епидемиолошких 
услова биће реализовани само ако се школа налази у тзв. зеленој зони и ако се локација на коју се путује 
налазе у тзв. зеленој зони (по допису Министарства просвете и технолошког развоја о организовању и 
остваривању излета, екскурзија и наставе у природи у актуелној епидемиолошкој ситуацији од 06.09.2021. 
године). 

На седници Савета родитеља ће се разматрати да се екскурзија за трећи разред одвија унутар 
граница наше земље, а екскурзија за четврти разред да се организује у иностранству. 
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Екскурзија може да траје: 

 за ученике трећег разреда – један дан – правац унутар наше земље 

 за ученике четвртог разреда – три дана – иностранство 
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16. АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА 2021/2022. 

ГОДИНУ 

 
Кључна област квалитета 2 - НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Резиме закључака и одлука о евалуацији 

Редовно школовање у Трговачкој школи обухвата ученике различитог узраста, који стичу знања и 

вештине, развијају ставове и критичко мишљење образујући се за изабрани профил (трговац, 

трговински техничар, аранжер у трговини, комерцијалиста, трговачки менаџер и аранжер декоратер у 

трговини), савладавањем одговарајућих наставних програма. 

Путем учења кроз рад односно дуалног образовања, ученици, под руководством инструктора и 

надзором координатора у реалном радном окружењу код послодаваца, стичу компетенције неопходне 

за ефикасан и продуктиван рад у изабраном занимању. 

Потенцијал за даљи развој школе пружа организовање кабинетске наставе на још вишем нивоу (боља 

опремљеност и организација постојећег простора). Такође, очекује се даљи рад на развијању 

ваннаставних активности уз уважавање жеља и склоности ученика. 

Тежимо ка томе да се у нашој школи образују кадрови сходно тржишним захтевима, прилагођавањем 

наставног процеса савременим привредним токовима, развоју трговине у нашој земљи и свету. 

Сви запослени школе учествују у сталном процесу учења и развоја идеја. Свесни смо одговорности 

према друштву и надамо се успостављању адекватног система осигурања квалитета. 

У односу на претходни извештај о самовредновању области Настава и учење, установљено је да су 

наставници иновирали форму израде годишњих и оперативних планова (усклађени су са захтевима 

наставе оријентисане ка циљевима и исходима учења). Посебан нагласак је стављен на истицању 

елемената: стандарди, опште и међупредметне компетенције, корелација и њиховој вези са наставном 

темом/модулом и наставном јединицом. Иницирано је организовање огледних и угледних часова, 

Израда новог интерног правилника за стручно усавршавање, реализовани су семинари од значаја за 

поспешивање наставе и учења, као и укључивање већег броја наставника у процес самовредновања. 

Такође је започета реализација пројекта „Помоћ школи након екстерног вредновања“ и спроведена је 

примена техника саморефлексије с циљем да наставницима постане пракса да сагледавају сопствени 

рад и више размењују примере добре праксе. 
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Кључне снаге и слабости 

 

Кључне снаге 
 

● Разноврсност образовних профила у области 

трговина (трговац, трговински техничар, 

аранжер у трговини, комерцијалиста) 

● Организација практичне наставе (могућност 

ученика да стичу стандарде квалификације у 

реалном радном окружењу) 

● Ученици имају могућност да развијају 

практичне вештине унутар установе 

(кабинетска настава) 

Кључне слабости 
 

● Још увек недовољно заступљене иновативне 

методе у настави и учењу 

● Корелација општеобразовних и стручних 

предмета је недовољно усклађена тематски и 

временски посматрано 

● Учење ученика да процењује свој напредак да 

би се ученик даље развијао као свестрана 

личност 

● Примена различитих техника формативног 

оцењивања и пружање повратне информације о 

напредовању ученика 

 

Акциони план 
 
 

Приоритетна област Настава и учење 

Циљеви 

1. Свеобухватније оријентисање наставе ка циљевима и исходима учења 

2. Повећање примене савремених метода и облика рада у настави 

3. Примењивање различитих поступака вредновања у функцији даљег учења 

4. Подизање нивоа професионалних компетенција и стручно усавршавање наставника 

Исходи 

1. 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу 

Ученик ће бити у стању да разуме и повезује предмет учења, као и да примењује научено у 

реалном окружењу, даје и критички процењује идеје и решења, као и да примењује повратне 

информације 

2. 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења 

Након спроведеног поступка вредновања ученику ће бити јасни критеријуми вредновања, умеће 

да постави себи циљеве учења, као и да критички процењује свој напредак и напредак других 

1. Циљ - Свеобухватније оријентисање наставе ка циљевима и исходима учења 

 

 

Активности Задаци Исходи Носиоци Временски 

оквир 

имплементације 

Доказ Евалуација 
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Наставник 

ефикасно 

управља 

процесом 

учења на часу 

 
 

1. 

адекватан 

план и 

припрема 

наставник 

а за час 

(поштовањ 

е 

индивидуа 

лизације, 

разноврсн 

ост и 

иновативн 

ост 

задатака и 

метода) 

2.Педагош 

ко- 

инструкти 

вни рад 

3. посета 

часова 

колега 

једнаких 

по 

образовањ 

у 

4. 

реализациј 

а угледних 

огледних и 

часова 

5. 

мобилност 

наставник 

а 

Ученик 

разуме 

предмет 

учења 

Директор 

Помоћници 

директора 

ПП служба 

 

 
Наставник 

Ученик 

Настава  и 

ваннаставне 

активности 

током целе 

школске године 

Годишњи и 

оперативни 

план, 

Припрема 

за час, 

Извештаји 

о 

педагошко- 

инструктив 

ном раду 

Извештаји 

о угледним 

и огледним 

часовима 

Извештај о 

посети 

часова 

наставника 

из других 

школа 

Чек-листа 

Анкета 

ученика 

Наставник 

учи ученике 

како  ново 

градиво  да 

повеже са 

претходно 

наученим, као 

и теоријска 

знања са 

 
 

0. 

иницијалн 

о 

испитивањ 

е за све 

Ученик је 

у стању да 

повеже и 

практично 

примени 

стечена 

знања, 

развијајућ 

и 

Директор 

Помоћници 

директора 

ПП служба 

Наставник 

Ученик 

Настава  и 

ваннаставне 

активности 

током целе 

школске године 

Годишњи и 

оперативни 

план, 

Припрема 

за          час, 

Педагошка 

евиденција 

наставника, 

Чек-листа 
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практичним 

вештинама 

наставне 

предмете 

1. 

адекватан 

план и 

припрема 

наставник 

а за час 

(поштовањ 

е 

индивидуа 

лизације, 

разноврсн 

ост и 

иновативн 

ост 

задатака и 

метода) 

2.Педагош 

ко- 

инструкти 

вни рад 

3. посета 

часова 

колега 

једнаких 

по 

образовањ 

у 

4. 

реализациј 

а угледних 

огледних и 

часова 

5. 

мобилност 

наставник 

а 

6. интерне 

презентац 

ије, обуке, 

радионице 

компетенц 

ије и 

ставове 

дефинисан 

е у оквиру 

профила 

Организатор 

практичне 

наставе 

Инструктор 

практичне 

наставе 

 Извештаји 

о 

педагошко- 

инструктив 

ном раду 

Извештаји 

о угледним 

и огледним 

часовима 

Извештај о 

посети 

часова 

наставника 

из других 

школа 

Ученички 

продукти 

Чек листа 

инструктор 

а учења 

кроз рад 

Извештај о 

остваренос 

ти исхода 

наставе и 

учења кроз 

рад 

Извештај 

Тима за 

реализациј 

у система 

дуалног 

образовања 

Извештај 

тима за 

КВиС 

Извештај 

Тима за 

међупредм 

етне 

компетенци 

је 

Извештај 

Тима за 
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     стручно 

усавршава 

ње 

Извештај 

Тима за 

међупредм 

етне 

компетенци 

је 

Извештај 

Тима за 

стручно 

усавршава 

ње 

 

Наставник 

учи ученике 

како  да 

пронађу 

различите 

начине за 

решавање 

проблема 

1. 

адекватан 

план и 

припрема 

наставник 

а за час 

(поштовањ 

е 

индивидуа 

лизације, 

разноврсн 

ост и 

иновативн 

ост 

задатака и 

метода) 

Ученик је 

у стању да 

критички 

процењује 

и даје 

идејна 

решења 

Директор 

Помоћници 

директора 

ПП служба 

Наставник 

Ученик 

Настава  и 

ваннаставне 

активности 

током целе 

школске године 

Годишњи и 

оперативни 

план, 

Припрема 

за час, 

Извештаји 

о 

педагошко- 

инструктив 

ном раду 

Извештаји 

о угледним 

и огледним 

часовима 

Чек-листа 

  

 
2. посета 

часа - 

педагошко 

- 

инструкти 

вни рад 

   Извештај о 

посети 

часова 

наставника 

из других 

школа 

Ученички 

продукти 

 

 3. посета 

часова 

колега 

једнаких 

по 

образовањ 

у 
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 4. 

реализациј 

а угледних 

огледних и 

часова 

5. 

мобилност 

наставник 

а 

6. интерне 

презентац 

ије, обуке, 

радионице 

     

Циљ 

2. Повећање примене савремених метода и облика рада у настави 

Активности Задаци Исходи Носиоци Временски 

оквир 

имплементације 

Доказ Евалуација 

Ученици 

стичу знања, 

усвајају 

вредности, 

развијају 

вештине и 

компетенције 

на часу 

1. 

Наставник 

примењује 

различите 

наставне 

технике и 

методе 

рада, 

диференци 

ран рад на 

часу, 

реализује 

интерграт 

ивну и 

пројектну 

наставу, 

примењује 

ИКТ алате 

у настави 

(посета 

часа - 

педагошко 

- 

инструкти 

вни рад) 

2. интерне 

презентац 

Ученик 

активно 

учествује у 

раду на 

часу, 

развија 

компетенц 

ије у 

складу са 

стандарди 

ма 

квалифика 

ције 

образовно 

г профила, 

развија 

компетенц 

ије за 

целоживот 

но учење 

Директор 

Помоћници 

директора 

ПП служба 

Наставник 

Ученик 

Социјални 

партнер 

Настава  и 

ваннаставне 

активности 

током целе 

школске године 

Годишњи и 

оперативни 

план, 

Припрема 

за час, 

Извештаји 

о 

педагошко- 

инструктив 

ном раду 

Ученички 

продукти 

Чек-листа 

Формативно 

оцењивање 

(педагошка 

евиденција 

наставника, 

електронски 

дневник, 

платформа) 
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 ије, обуке, 

радионице 

     

Циљ 

3. Примењивање различитих поступака вредновања у функцији даљег учења 

Активности Задаци Исходи Носиоци Временски 

оквир 

имплементације 

Доказ Евалуација 

Поступци Наставник Ученику Наставник Током целе ЕсДневник 

Педагошка 

евиденција 

наставника 

Извештај о 

педагошко- 

инструктив 

ном раду 

Евалуацион 

и листић 

Припрема 

за час 

Оперативн 

и план 

Портфолио 

наставника 

и ученика 

Критеријум 

и 

оцењивања 

Бодовна 

вредновања 

су у функцији 

даљег учења 

поставља 

јасне 

критерију 

ме 

вредновањ 

а: 

1. 

су јасни 

критерију 

ми 

вредновањ 

а 

Ученик 

Одељењски 

старешина 

Ппс 

Управа 

школске године скала 

Формативно 

и сумативно 

оцењивање, 

извештаји о 

успеху 

 усаглашав 

ање 

 Родитељ   

 критерију     

 ма     

 оцењивањ     

 а     

 2.     

 ажурирањ     

 е     

 тестотека     

 са     

 постављен     

 им     

 критерију     

 мима за     

 усмено и     

 писмено     

 проверава     

 ње знања     

 за сваки     

 класифика     

 циони     

 период     

 3. посета     

 часа -     

 педагошко     

 -     
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 инструкти 

вни рад 

4. интерне 

презентац 

ије, обуке, 

радионице 

     

 Наставник 

учи 

ученика 

како да 

поставља 

себи 

циљеве 

учења, као 

и да 

критички 

процењује 

свој 

напредак и 

других: 

1. посета 

часа - 

педагошко 

- 

инструкти 

вни рад 

2. интeрне 

презентац 

ије, обуке, 

радионице 

Ученик ће 

бити        у 

стању да 

самовредн 

ује свој 

рад, као и 

рад других 

Наставник 

Ученик 

Одељењски 

старешина 

Ппс 

Управа 

Током целе 

школске године 

ЕсДневник 

Педагошка 

евиденција 

наставника 

Извештај о 

педагошко- 

инструктив 

ном раду 

Евалуацион 

и листић 

Припрема 

за час 

Оперативн 

и план 

Портфолио 

наставника 

и ученика 

Критеријум 

и 

оцењивања 

Интервју 

Анкета 

Чек-листа 

Циљ 

4. Подизање нивоа професионалних компетенција и стручно усавршавање наставника 

Активности Задаци Исходи Носиоци Временски 

оквир 

имплементације 

Доказ Евалуација 

Наставник 

ефикасно 

управља 

процесом 

учења на часу 

Интерно 

усавршава 

ње 

наставник 

а: 1. 

реализациј 

а интерног 

Наставник 

ће бити у 

стању да 

иновира 

наставни 

процес 

Наставник 

Ппс 

Управа 

Тим за 

стручно 

Током целе 

школске године 

ЕсДневник 

Педагошка 

евиденција 

наставника 

Сертификат 

и 

Портфолио 

наставника 
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 усавршава  усавршавањ  Извештај о Извештаји 

ња путем е педагошко- тимова 

презентац 

ија, обука, 

радионица 

Тим за 

развој 

међупредме 

инструктив 

ном раду 

Евалуацион 

 

2. посета тних и листић  

часа - 

педагошко 

- 

инструкти 

вни рад 

компетенциј 

а 

Тим за 

КВиС 

Припрема 

за час 

Оперативн 

и план 

 

 Реализациј Наставник  Портфолио  

а ће бити у  наставника  

екстерног стању да  и ученика  

усавршава иновира    

ња наставни    

наставник процес    

а:     

1. учешће     

на     

семинарим     

а и     

имплемент     

ација     

наученог     

2. посета     

часа -     

педагошко     

-     

инструкти     

вни рад     

 Саморефл Наставник 

ће бити у 

стању да 

ефикасно 

планира 

лично 

усавршава 

ње и да 

прати 

савремене 

токове  у 

образовно- 

васпитном 

процесу 

Директор   

ексија рада 

наставник 

а: 

Педагошки 

саветник 

  

1.израда 
Наставници   

личног    

плана    

усавршава    

ња и    

извештаја    

o личном    

усавршава    

њу    
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Кључна област квалитета 3 - ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 
Резиме закључака и одлука о евалуацији 

 
 

 

Kључне снаге и слабости 

 
 

Кључне снаге 

 

 Велики број понуђених секција и 

ваннаставних активности. 

 Организовање допунске наставе из свих 

предмета за ученике који показују слаб 
успех. 

Кључне слабости 

 

 Недовољно укључивање ученика у избор 

наставних и ваннаставних садржаја 

 Недовољна посећеност секција, додатне, 

наставе од стране ученика. 

 Недовољна посећеност допунске наставе од 

стране ученика. 

 Недовољно развијени механизми 

подстицања ученика за редовно похађање 

допунске наставе. 

 

Акциони план 
 

Приоритетна област ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Циљ 
1. Подизање образовних постигнућа на виши ниво 

2. Планирање и реализација наставе – допунске и додатне наставе и секција – у складу са 

образовним стандардима, примена индивидуализованог приступа ученицима, којима је 

потребна додатна подршка у учењу, резултати праћења образовних постигнућа користе се за 

даљи развоj ученика, припрема ученика за полагање завршног испита 

Исходи 
3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда постигнућа наставних 

предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења. 

Напомена: Оваj стандард jе применљив само за основну школу. По доношењу програма матуре 

и завршног испита у средњоj школи, биће усвоjен посебан стандард 3.1. за оваj ниво образовања. 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

Ученици су у стању да искористе повратну информацију о свом напредовању у учењу, да се 

укључе у допунску и додатну наставу и секције у складу са индивидуалним потребама и афинитетима, 

а ученици коjима jе потребна додатна образовна подршка оствариће постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. 
1. Циљ – Подизање образовних постигнућа на виши ниво 

Активности Задаци Исходи Носиоци Времен 

ски 

оквир 

имплем 

ен- 
тације 

Доказ Евалуација 

Циљ нам је повећање образовних постигнућа ученика помоћу спровођења мера и активности за веће 

активно учешће и укључивање ученика у наставни процес и веће укључивање у допунску наставу, 

што би довело до побољшавања школског успеха. 
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Наставник 

промовише 

постигнућа 

ученика 

1. похвале на часу, 

одељењском већу, 

наставничком већу, 

Савету родитеља, 

Ученичком 

парламенту 

2. израда документа 

о похваљивању и 

награђивању ученика 
и наставника 

Ученици су 

мотивисани 

да стичу 

знања и 

вештине 

Наставни 

к 

Ученици 

Настава 
, током 

школск 

е 

године 

Годишњи и 

оперативни 

план, 

Припрема за 

час 

Чек листа - 

педагошке 

евиденције 

наставника, 

2. Циљ – Планирање и реализација наставе – допунске и додатне наставе и секција у складу са образовним 

стандардима; примена индивидуализованог приступа ученицима, којима је потребна додатна подршка у 

учењу; резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развоj ученика; припрема ученика за 

полагање завршног испита 

Активности Задаци Исходи Носиоци Времен 

ски 

оквир 

имплем 

ентациј 

е 

Доказ Евалуација 

Наставник 0. иницијално Ученици Наставни Настава Годишњи и Чек листа - 

прилагођава испитивање за све усвајају к  оперативни педагошка 

наставу наставне предмете знања Ученици  план, евиденција 

специфичним 1. адекватан план и прилагођена   Припрема за наставника, 

могућностима припрема наставника њиховим   час, електронски 
ученика, настава за час (поштовање могућности   Извештаји о дневник 

се прилагођава индивидуализације, ма и   педагошко- (Формативн 

ученицима са разноврсност и способности   инструктивн о 

којима се иновативност ма   ом раду оцењивање) 

спроводи задатака и метода)    Ученички  

индивидуализациј 2.Педагошко-    продукти  

а. инструктивни рад      

Наставник 1. добро осмишљен и Ученици се Наставни Током ЕсДневник Анкетирање 

укључује ученике планиран час укључују у к целе Педагошка ученика, 

у ваннаставне 2. повратна допунску и Ученици школск евиденција педагошка 

активности - информација додатну  е наставника евиденција 

допунску и ученику, родитељу, наставу и  године  наставника, 

додатну наставу и одељењском секције     

секције старешини према     

  сопственим     

  потребама     

Наставник 1. формирање Ученици Наставни Током ЕсДневник, Чек листа - 

вреднује рад критеријума за сваки добијају од к целе Педагошка Педагошка 

ученика на основу ниво знања за сваки наставника Ученици школск евиденција евиденција 

стандарда наставни предмет и јасну и  е наставника, наставника, 

образовања и разред разумљиву  године Правилник о  

Правилника о 2. усаглашавање повратну   оцењивању  

оцењивању у критеријума информациј     

средњој школи оцењивања у о њиховом     

  раду и     

  даљем     

  напредовањ     

  у     

Наставници 1. обука, семинар Ученици су Стручни Током ЕсДневник, Чек листа - 

усаглашавају 2. усаглашавање упознати са активи, целе Педагошка педагошке 

критеријуме за броја активности и критеријуми   евиденција евиденције 

формативно и временске динамике ма   наставника, наставника, 
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сумативно 

оцењивање 

ученика на нивоу 

стручних већа у 

оквиру истог 

и/или сродних 
предмета 

уноса активности у 

педагошку 

евиденцију 

оцењивања 

за сваки 

предмет 

Педагошк 

и 

колегијум 

школск 

е 

године 

Правилник о 

оцењивању, 

Извештаји 

стручних 

актива 

извештаја 

стручних 

актива 

Наставник 
анализира успех 

ученика са 

завршних и 

матурских испита 

1. план и припрема 

ученика за завршне и 

матурске испите 

2. временска 
благовременост, 

координација 

припрема и 

извештавања 

Припрема 

Ученици 

знају на 

којим 

садржајима 

остварују 

лошија 

постигнућа 

и користе те 

информациј 

е за боље 

усвајање и 

учење тог 

градива 

Наставни 

к 

Ученици 

На 
сваком 

класиф 

икацио 

ном 

период 

у 

ЕсДневник, 

Педагошка 

евиденција 

наставника, 

Чек листа - 

педагошке 

евиденције 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

Кључна област квалитета 5: ЕТОС 

Резиме закључака и одлука о евалуацији 

 
У школи су прописана правила понашања, системи за регулисање и санкционисање неадекватних облика 

понашања и сви актери образовног процеса упознати су са истим. Потребно је додатно радити на смањењу 

броја кршења школских правила кроз превентивне активности које јачају капацитете ученика за адекватно 

реаговање и решавање конфликата, као и јачање компетенција наставника за реаговање у ситуацијама 

насилног и дискриминаторног понашања. Такође потребно је додатно укључити родитеље у решавање 

свих ситуација у школи. 

Интерно промовисање резултата и постигунућа ученика и наставника практикује се, али потребно је 

учинити та постигнућа видљивијим за родитеље и друге учеснике образовног процеса ван школе, што 

може помоћи даљем развоју и напретку ученика што ће унапредити промоцију школе. 

Процеси сарадње на свим нивоима унутар школе процедурално и нормативно су регулисани и прописани. 

Потребно је развијати дух сарадње и мотивисати наставнике да се што више укључе у сарадњу и размену 

искустава једних са другима, као и са актерима ван школе. Укључити ученике у рад ученичког парламента 

узимајући у обзир њихове идеје и предлоге и учинити видљивијим рад ученичког парламента. 

Неговање иновативних процеса у школи започето је у великој мери обукама које су наставници похађали, 

конституисањем и радом тимова, иновацијама планова, програма наставника. Укључен је већи број 

наставника у рад актива и тела и постављени су процедурални захтеви за константним иновирањем 

наставног и ваннаставног процеса. 
 

Kључне снаге и слабости 
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Кључне снаге 

 

 Активности Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања и за васпитни рад и 

сарадњу са породицом. 

 Велики број превентивних активности 

које се организују у школи за све учеснике 

образовног процеса (наставници, 

ученици). 

Кључне слабости 

 

 Недовољна мотивисаност наставника за 

бављење васпитним радом са ученицима. 

 Недовољно похађање обука наставника за 

васпитни рад са ученицима и решавање 
ситуација насиља и примена у пракси. 

 

Акциони план 
 

Приоритетна област 5. ЕТОС 

Циљ 
1. Промовисати резултате наставника и ученика и радити на угледу школе и развијању добре 

климе. 

Исходи 
5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 

5.2. Резултати ученика и наставника подржавају се и промовишу. 
5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 

Циљ 
1.Промовисати резултате наставника и ученика и радити на угледу школе и развијању добре климе. 
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Активности Задаци Исходи Носиоци Временски 

оквир 

имплеме- 
нтације 

Доказ Евалуа 

ција 

Организовањ 

е приредби, 

изложби, 

радионица, 

предавања, 

трибина, 

спортских 

сусрета, 

посета 

позоришту и 

других 

установа у 

којима 

учествују и 

наставници и 

родитељи и 
ученици 

1. план и 

организациј 

а посета 

2. извештај 

о 

реализовани 

м посетама 

изложби, 

радионица 

Развијени 

добри 

међуљудски 

односи 

између 

ученика, 

родитеља и 

наставника 

Организова 

ње 

приредби, 

изложби, 

радионица, 

предавања, 

трибина, 

спортских 

сусрета, 

посета 

позоришту, и 

другим 

установама 

у којима 

учествују и 

наставници и 

родитељи и 

ученици 

План рада 

ваннаставни 

х 

активности, 

секција, 

додатне 

наставе. 

Чек 

листе - 

Извешт 

аја о 

раду 

секција 

Анкете 

Редовно 

извештавање, 

обавештавањ 

е о учешћу 

чланова 

колектива и 

ученика у 

активностима 

значајним 

за одвијање 

школског 

живота, на 

сајту школе, 

огласној 

табли и 

кроз књиге 
обавештења 

1. 
благовреме 

но 

ажурирање 

школског 

сајта и 

огласне 

табле 

Промовисање 

и 

подржавање 

добрих 

акција и 

постигнутих 

успеха 

ученика и 

наставника 

Управа 

школе, 

Администра 

тори сајта, 

одељењске 

старешине 

Током 

школске 

године, 

редовним 

ажурирањем 

сајта, 

огласне 

табле, 

похваљивањ 

ем на 

састанцима 

стручних 

органа 

школе 

Записници, 

документац 

ија, 

прочитана 

обавештења 

- извештаји 

и 

извештаји 

на огласној 

табли 

Чек- 

листа 

извешт 

аја, 

анкете 

Осмислити и 

реализовати 

часове 

одељенске 

заједнице са 

темама које 

су у вези са 

стварањем 

позитивне и 

здраве 

атмосфере у 

међуљудским 
односима 

1. план и 

реализација 

ЧОС,ЧОЗ 

2. 

осмишљава 

ње и 

реализација 

пригодних 

тема 

3. план и 

реализација 

интегративн 
е наставе 

Ученици 

мотивисани и 

оспособљени 

за грађење и 

неговање 

пријатељских 

односа у 

одељењу, 

пружању 

помоћи и 

сарадње 

другима 

Одељенски 

старешина, 

ПП служба, 

ученици 

Током 

школске 

године кроз 

ЧОЗ, ЧОС 

Годишњи и 

оперативни 

план 

наставника, 

Припрема за 

час, 

Извештаји о 

раду 

Чек- 

листа 

извешт 

аја, 

Анкете 
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Стручне 

теме, 

предавања за 

ученике и 

родитеље на 

теме: 

толеранција, 

емпатија, 

ненасилна 

комуникација 

, решавање 

конфликата 

ненасилним 

путем. 

1. план и 

реализација 

стучних 

тема ПП 

службе на 

седницама 

Наставничк 

ог већа, 

састанцима 

Савета 

родитеља, 

Ученичког 

парламента 

Већа 

освешћеност 

свих актера 

школе о 

важности и 

начинима 

стварања 

позитивне 

климе у 

школи, 

прихватања 

различитости 

, поштовања 

других 

ПП  служба 

и тим за 

самовредно 

вање, тим за 

ЗДНЗЗ 

Током 

школске 

године на 

Наставнички 

м већима, 

састанцима 

Савета 

родитеља, 

ученичког 

парламента, 

Годишњи 

планови и 

извештаји о 

раду тимова 

за 

самовредно 

вање, тима 

за ЗДНЗЗ 

Чек- 

листе 

извешт 

аја 

Анкете 

Акција 

спровођења 

мера 

превенције и 

санкциија 

против 

дискриминат 

орних облика 

понашања 

у школи 

1. план и 

спровођење 

превентивн 

их и 

интервентн 

их мера 

Већа 

освешћеност 

свих актера 

школе о 

различитим 

облицима 

превенције и 

санкциониса 

ња 

дискриминат 

орних облика 

понашања 

Тим за 
ЗДНЗЗ и 

тим за 

самовредно 

вање 

Током 

школске 

године 

Акциони 

планови, 

извештаји о 

раду тимова 

Чек- 

листа 

извешт 

аја 

Анкете 

Прихватање 

новопридошл 

их ученика и 

наставника и 

пружање 

подршке за 

њихово 

прилагођавањ 

е у нову 

школску 

средину 

1. 
упућивање 

новопридо 

шлих 

наставника 

у процес 

рада 

2. помоћ 

при 

интегрисањ 

у 

новопридо 

шлих 

ученика 

Успешно 

прилагођавањ 

е на нову 

средину и 

остварена 

добра 

сарадња и 

међуљудски 

односи у 

одељењу и у 

колективу 

Одељенски 

старешина, 

наставници, 

ученици, 

ПП  служба 

и Тим за 

прихватање 

новопридош 

лих ученика 

и 

наставника 

Током 

школске 

године и на 

класификаци 

оним 

периодима 

кроз 

индивидуалн 

о праћење 

адаптације 

ученика, 

менторски и 

педагошко- 

инструктивн 

и рад са 

наставницим 

а 

Акциони 

планови 

рада са 

ученицима, 

педагошка 

евиденција, 

извештаји 

тима за 

прихватање 

новопридош 

лих ученика 

и 

наставника, 

ес-дневник 

Извештај о 

педагошко- 

инструктив 
ном раду 

Чек- 

листа 

Анкете 

извешт 

аји 

тимова 

Укључивање 

родитеља у 

школске 

манифестациј 

е, 

хуманитарне 

акције и 

1. 
идентифико 

вање 

интересова 

ња за 

укључивањ 

е у поједине 

активности 

Родитељи су 

мотивисани и 

активно 

учествују у 

раду и 

животу 

школе 

Одељенски 

старешина, 

наставници, 

ученици, 

родитељи, 

ученички 

парламент 

Током 

школске 

године кроз 

укључивање 

родитеља у 

све 

организоване 

Записници, 

извештаји о 

годишњем 

раду школе 

Чек- 

листа 

Анкета 

извешт 

аји 

тимова 
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културни 
живот школе 

2. 
заједничко 

осмишљава 

ње 

активности 

3. 

реализовањ 

е 

активности 

и 

извештавањ 

е 

  школске 

акције 

  

 

 

 

Кључна област квалитета 6 - ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 

И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 
Резиме закључака и одлука о евалуацији 

 
 

Kључне снаге и слабости 

 

Кључне снаге 

 

 Добра организациона структура и 

дефинисане процедуре и носиоци 
одговорности. 

 Формирана стручна тела и тимови 

 Лидерско деловање директора 

 Велики потенцијал у људским ресурсима 

Кључне слабости 

 

 Недовољно заступљена реализација 

пројектне наставе и пројеката унутар свих 

стручних актива. 

 Недовољно укључивање родитеља и 

ученика у конкретне активности везане за 

кључне области квалитета рада школе. 

 Недовољно укључивања школе у 

националне и међународне пројекте у циљу 

развоја кључних компетенција за 

целоживотно учење. 

Руковођење директора је у функцији унапређења рада школе и остварује се кроз успостављен систем 

праћења и вредновања квалитета рада школе. Јасно су дефинисане улоге и задаци свих актера 

образовног живота, чије се активности континуирано прате и вреднују и чије самовредновање служи 

за даље планирање и унапређивање квалитета рада школе. 
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Акциони план 
 

Приоритетна област 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 
ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Циљ: 
1. Развијање пројектне наставе и пројеката унутар стручних актива школе. 

2. Предузимање мера за стварање услова за унапређење квалитета рада школе кроз активније учешће 

Ученичког парламента и Савета родитеља у давању предлога и одлука за унапређење школског 

живота. 

3. Развијање међународне и националне сарадње и пројеката усмерених на развој кључних 

компетенција за целоживотно учење ученика и наставника. 

Исходи 
6.6. Кроз активности стручних актива, у настави се реализује пројектна настава и/или пројекти. 

6.1. Ученици и родитељи су укључени (преко Ученичког парламента и Савета родитеља) у 

конкретне активности за унапређивање кључних области кавалитета рада школе. 

6.6. Школа је реализовала пројектну наставу, пројекте и остварила сарадњу са другим школама у 

земљи и у иностранству, у сврхе развијања кључнх компетенција и целоживотног учења ученика и 

наставника. 

Циљ 
1. Развијање пројектне наставе и пројеката унутар стручних актива школе. 

Активност 

и 

Задаци Исходи Носиоци Временс 

ки оквир 

имплеме 
-нтације 

Доказ Евалуација 

Прављење 

планова и 

реализациј 

а 

пројектне 

наставе и 

пројеката у 

оквиру 

актива 

1. договор на нивоу 

стручних актива 

2. договор 

наставника и 

ученика 

У оквиру 

сваког 

актива 

реализова 

на 

пројектна 

настава 

и/или 

пројекат 

Стручни 

активи 

Ученици 

Наставниц 

и 

Током 

школске 

године 

Извештај о 

пројекту 

или 

одржаној 

пројектној 

настави, 

извештај о 

педагошко- 

инструктив 

ном раду, 

извештаји о 

раду 

стручних 

актива 

Чек листе – 

извештај о 

педагошко- 

инструктив 

ном раду, 

извештаја о 

пројекту 

или 

пројектној 

настави, о 

раду 

стручних 

актива 

Циљ 2. Предузимање мера за стварање услова за унапређење квалитета рада школе кроз активније 

учешће Ученичког парламента и Савета родитеља у давању предлога и одлука за унапређење 
школског живота. 

Веће 
ангажовање 

Ученичког 

парламента 

за давање 

предлога за 

конкретне 

активности 

у школи за 
унапређење 

1. анкетирање 

ученика о темама 

и могућим 

активностима 

2. активно учешће 

у раду 

Ученици 

активно 

учествују 

у 

школском 

животу 

дају 

предлоге 

за 
унапређењ 

Ученици, 

ученички 

парламент, 

координат 

ори 

Ученичког 

прламента 

Током 

целе 

школске 

године 

Извештај о 

раду 

Ученичког 

парламента 

Чек листе 

изештаја о 

раду 

Ученичког 

парламента 
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школског 

живота и 

квалитета 

рада школе 

 е 

квалитета 

рада 

школе 

    

Веће 
ангажовање 

родитеља и 

њихово 

укључивањ 

е у 

активности 

школе, као 

и давање 

предлога за 

унапређење 

школског 

живота и 

квалитета 

рада школе 

1. анкетирање 

родитеља о 

активностима за 

свестраније 

укључење у рад 

школе 

2. активно 

укључење у рад 

школе 

Родитељи 

се 

укључују 

у 

активност 

и на 

родитељск 

им 

састанцим 

а, као и у 

друге 

активност 

и унутар 

школе 

Директор, 

одељењски 

старешина, 

родитељи, 

Савет 

родитеља 

Током 

школске 

године 

Извештај о 

раду савета 

родитеља, 

записници 

са 

родитељски 

х састанака 

Чек листе 

изештаја о 

раду Савета 

родитеља, 

записника 

са 

родитељски 

х састанака 

Циљ 3. Развијање међународне и националне сарадње и пројеката усмерених на развој кључних 

компетенција за целоживотно учење ученика и наставника. 

Учествовањ 

е у 

пројектима 

које 

организују 

интересне 

стране ван 

школе (на 

национално 

м и 

међународн 
ом нивоу) 

1. информисање, 

избор, 

аплицирање 

2. 

планирање,реализ 

ација и 

извештавање 

Реализова 

ни 

пројекти 

Директор, 

тим за 

остварива 

ње 

одређеног 

задатка, 

програма 

или 

пројекта. 

Наставниц 

и, ученици 

Током 

школске 

године 

Планови и 

припреме 

наставника 

Извештаји о 

спроведени 

м 

пројектима 

 

 

 
 

Додатне смернице за акциони план из анализе резултата самовредновања и 

остварености акционог развојног плана за школску 2020/2021. годину. 

 
На основу педагошке документације и анализе резултата самовредновања квалитета рада школе 

наводимо сажете препоруке за остваривање планираног и за унапређивање рада школе: 

 
- У педагошку документацију интегрисати самоевалуацију квалитета рада наставника 

(евидентирати евалуације квалитета реализације одржаних часова). 

- У плановима наставника учинити видљивијим да је планирање рада засновано на анализи 

сопственог вредновања рада и ученичког вредновања рада наставника. 

- Заснивати планирање усавршавања наставника на анализама самовредновања сопственог рада 

и евалуацијама ученика о раду наставника. 
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- У извештаје и планове Стручних већа интегрисати анализе ученичких евалуација рада 

наставника. 

- Тражити процену рада наставника од стране ученика и на основу анализе процене ученика 

планирати унапређивање рада наставника, што ће бити експлицирано у плану стручног 

усавршавања наставника. 

- Годишњи план стручног усавршавања треба да се заснива у већој мери на систематичнијој 

анализи потреба наставника на основу података добијених из сопственог вредновања рада 

наставника и евалуација рада наставника од стране ученика. 

 
 

- Унапредити подршку ученицима са изузетним способностима (или интересовањима) за 

одређени наставни предмет. Поред анкетирања интересовања ученика за секције, потребно је 

презентовати програм и садржаје секција који ће ученици током школске године моћи да 

похађају. 

- Направити план, програм и садржај секција на основу анализе интересовања ученика. 

- Ученицима поред анкетирања интересовања, презентовати садржаје, начине рада и програме 

слободних активности у које могу да се укључе унутар школе. 

 
 

- Уврстити компетенције ученика у планове, програме и припреме наставника. 

- У плановима садржински повезати различите наставне предмете. 

- У плановима наставника, поред међупредметних компетенција, истаћи и предметне 

компетенције које ученици треба да остваре. 

 
- Јасније предочити критеријуме оцењивања ученицима и користити их за подучавање ученика 

како да самостално постављају циљеве у свом учењу. 

- У свакодневној настави подучавати ученике да процењују напредак и квалитет свог рада и 

учења. 

- Радити на квалитету формативних оцена и редовности уписивања и давања повратне 

информације ученику (а и родитељу) о напредовању у раду. 

 
 

- Уврстити у свакодневну наставу употребу што већег броја метода и техника рада и учења. 

Наведено реализовати кроз интензивнији саветодавни рад стручне службе са наставницима и 

радионице на тему памћења и учења. 

- У рад наставника инкорпорирати више различитих наставних метода и техника, чиме се 

остварује боље прилагођавање наставе ученицима који раде по ИОП програму. 

- Побољшати упознатост ученика првог разреда са методама и техникама успешног учења кроз 

практичан радионичарски рад. 

- У педагошкој документацији наставника истаћи у којој мери и на који начин се научено на 

семинарима примењује. 

- Педагошко-инструктивни рад стручне службе треба да испрати примену наученог на обукама. 

- Организовати интерне и екстерне обуке наставника за употребу иновативних метода и техника 

наставе. 

- Веће коришћење иновативних метода наставе који негују и захтевају вршњачку подршку. 

- Радити на побољшавању и неговању вршњачке подршке за ученике којима је потребна додатна 

подршка у раду. Подизање свести наставника и ученика о предностима групног рада и 

укључивању вршњака у подршку оним ученицима који постижу слабије резултате. 

 

- Диверсификовати методе и технике наставе ради остваривања већег степена индивидуализације 

рада ученика. 
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- Потребан је додатни саветодавни и инструктивни рад са наставницима у вези 

индивидуализације наставе, која се не односи само на додатну подршку ученицима са 

тешкоћама у учењу, већ на све ученике. Потребно је направити терминолошку и практичну 

разлику између индивидуализације наставе и рада по ИОП програму, како се под 

индивидуализацијом не би подразумевало искључиво смањивање критеријума. 

- Педагошко-инструктивни рад интензивније реализовати у онлајн формату извођења наставе. 

- У педагошко-инструктивни рад уврстити праћење примене новонаучених метода и техника 

наставе. 

- Педагошко-инструктивни рад у већој мери реализовати на часовима провере знања ученика, 

ради праћења остваривања исхода и стандарда постигнућа наставних предмета. 

- У педагошко-инструктивном раду акценат ставити на пружање повратних информације 

наставницима о квалитету и могућим правцима унапређивања формативног оцењивања 

ученика. 

- Обезбедити обуке у домену индивидуализације са нагласком на практичну примену. 

 

- Појачати међусобне посете часова наставника ради бољег упознавања критеријума квалитета 
наставе и проширивања репертоара техника и приступа настави. 

- Подстаћи наставнике да научено на семинарима/вебинарима презентују на својим стручним 

активима. 

- Наставници треба да у већој мери при посети часовима других колега користе образац за 

посматрање часа, анализирају и дискутују о резултатима које су добили. 

 
- Унапредити додатну подршку ученицима из осетљивих група која се реализује онлајн кроз 

унапређивање компетенција наставника за одржавање допунске наставе преко платформе коју 

школа користи. 

- Оснажити наставнике за реализовање допунске наставе у онлајн формату. 
 

- Испитати могућности и жеље родитеља да се укључе у активности школе. Будући да су 

родитељи и ученици недовољно упознати са активностима Тима за КВиС, предлог је да се 

организује представљање послова и занимања од стране родитеља који се баве појединим 

занимањима. 

- Повећати укљученост родитеља у рад школе преко Тима за КВиС, како би родитељи 

презентовали занимања и послове којима се баве. 

- Спроводити анкете о задовољству родитеља које се директно односе на задовољство 

заједничким активностима у школи. 

- Обухватити већи и разноликији узорак родитеља који врше евалуацију рада школе. 

- Ажурније уносити информације од значаја за родитеље у ЕсДневник. 

- Боље информисати родитеље о потреби и начинима за укључивање у васпитни рад школе и 

скренути им пажњу на формалне, васпитне и развојне последице које изостајање сарадње носи 

са собом. 

- Подстаћи родитеље да се укључе у васпитни рад у школи са својом децом. Сарадњу и контакте 

са школом остваривати систематичније и редовније. 

- Подићи свест родитеља о значају редовног присуствовања ученика на настави, кроз радионице, 

предавања, трибине за родитеље. 

- У раду са родитељима ученика из депривираних средина у већој мери освешћивати значај 

образовања. 

 

- Организовати тематске наставне дане и интегративну наставу на нивоу стручних актива. 

- Подстаћи наставнике да користе електронски портфолио ученика, ради искоришћавања 

предности електронског медијума. 

- У оквиру свих наставних предмета наставници треба да подстичу и обучавају ученике да 

критички и функционално користе интернет и његове ресурсе. 
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- Организовање радионица о ненасилној комуникацији, решавању проблема и превенцији 

конфликата за ученике школе, наставнике и родитеље. 

 

- Организовати обележавање дана везаних за заштиту од насиља и дискриминације током 

школске године. 

- Поново организовати предавања МУП-а за родитеље о малолетничкој деликвенцији и 

електронском насиљу. 

- Радити на освешћивању наставника, ученика и родитеља шта све спада под дискриминацију и 

облике дискриминаторног понашања. 
 

- Идентификовати ученике првог разреда којима Трговачка школа није била међу првим жељама, 

како би се са њима додатно радило на стварању мотивације за похађање школе. 

- План напредовања у стручном звању наставника, директора и стручних сарадника у већој мери 

заснивати на анализи и евалуацији потреба за усавршавањем у функцији стицања виших звања. 

- Утврдити који наставници имају услове за стицање виших звања. Извршити увид у портфолије 

наставника и онима који имају услове за стицање звања, појаснити процедуре за стицање истих. 

- Повећати мотивацију наставника за постизање виших звања, ради подизања квалитета школе и 

наставног кадра, као и промоције школе. 

 

- Подстицати организоване посете ученика и наставника културним институцијама – позоришта, 

биоскопи, итд. 

 
- Израда упоредних анализа на завршном и матурском испиту са резултатима оствареним 

претходних година. 

- Давање предлога на нивоу стручних већа за унапређивање нивоа успешности ученика. 

- Унапређивати планове и садржај припремне наставе на основу остварених резултата на 

матурском и завршном испиту, са нагласком на квалитативним препорукама. 
 

- Наставити са пружањем континуиране подршке наставницима и ученицима у раду унутар 

дигиталног медијума. 

- Испитати потребе наставника у сфери дигиталне писмености и компетенција ради 

организовања систематске подршке. 

 

 

 

 

17. План самовредновања за школску 2021/2022. годину 

Прво полугодиште: 5. ЕТОС 
6. Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима 
 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТОС 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА КРИТЕРИЈУМИ КВАЛИТЕТА 
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5.1. Успостављени су добри 

међуљудски односи. 

5.1.1. У школи постоjи доследно поштовање норми коjима 

jе регулисано понашање и одговорност свих. 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно 

се примењуjу мере и санкциjе. 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи 

примењуjу се разрађени поступци прилагођавања на нову 

школску средину. 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенциjу 

и конструктивно решавање конфликата. 

 

 

5.2. Резултати ученика и 

наставника се подржаваjу и 

промовишу. 

5.2.1. Успех сваког поjединца, групе или одељења 

прихвата се и промовише као лични успех и успех школе. 

5.2.2. У школи се примењуjе интерни систем награђивања 

ученика и запослених за постигнуте резултате. 

5.2.3. У школи се организуjу различите активности за 

ученике у коjима свако има прилику да постигне 

резултат/успех. 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоjу и инвалидитетом 

учествуjу у различитим активностима установе. 

5.3. У школи функционише 

систем заштите од насиља. 

5.3.1. У школи jе видљиво и jасно изражен негативан став 

према насиљу. 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема 

насиља у складу са Протоколом о заштити деце/ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања у образовно- 

васпитним установама. 

5.3.3. Школа организуjе активности за запослене у школи, 

ученике и родитеље, коjе су директно усмерене на 

превенциjу насиља. 

5.3.4. Школа организуjе посебне активности подршке и 

васпитни рад са ученицима коjи су укључени у насиље 

(коjи испољаваjу насилничко понашање, трпе га или су 

сведоци). 

5.4. У школи jе развиjена сарадња 

на свим нивоима. 

5.4.1. У школи jе организована сарадња стручних и 

саветодавних органа. 

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и 

другим ученичким тимовима. 

5.4.3. У школи се подржаваjу инициjативе и педагошкaе 

аутономиjе наставника и стручних сарадника. 

5.4.4. Родитељи активно учествуjу у животу и раду школе. 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организуjу 

заjедничке активности у циљу jачања осећања 

припадности школи. 

5.5. Школа jе центар иновациjа и 

васпитно-образовне изузетности. 

5.5.1. Школа jе препознатљива као центар иновациjа и 

васпитно-образовне изузетности у широj и ужоj локалноj и 

стручноj заjедници. 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитуjу сопствену 

васпитно-образовну праксу, мењаjу jе и унапређуjу. 

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са 

другим колегама у установи и ван ње. 

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и 

партнерских односа на свим нивоима школе представљаjу 
примере добре праксе. 
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 5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна 
решења на основу акционих истраживања. 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА КРИТЕРИЈУМИ КВАЛИТЕТА 

6.1. Руковођење директора jе у 

функциjи унапређивање рада 

школе. 

6.1.1. Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним 

процедурама и носиоцима одговорности. 

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са 

потребама школа и компетенциjама запослених. 

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и 

доприноси квалитету њиховог рада. 

6.1.4. Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички 

парламент и савет родитеља активно учествуjу у доношењу 

одлука у циљу унапређења рада школе. 

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање 

запослених 

6.2. У школи функционише 

систем за праћење и вредновање 

квалитета рада. 

6.2.1. Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у 

образовно-васпитни рад. 

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу 

образовно-васпитни рад и предлажу мере за побољшање 

квалитета рада. 

6.2.3. Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада 

школе у функциjи унапређивања квалитета. 

6.2.4. У школи се користе подаци из jединственог 

информационог система просвете за вредновање и унапређивање 

рада школе. 

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и 

вредновање дигиталне зрелости школе. 

6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно- 

васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања. 

6.3. Лидерско деловање директора 

омогућава развоj школе. 

6.3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе 

пример другима. 

6.3.2. Директор показуjе отвореност за промене и подстиче 

иновациjе. 

6.3.3. Директор промовише вредности учења и развиjа школу 

као заjедницу целоживотног учења. 

6.3.4. Директор планира лични професионални развоj на основу 

резултата спољашњег вредновања и самовредновања свог рада. 

6.4. Људски ресурси су у 

функциjи квалитета рада школе. 

6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и 

обезбеђуjе услове за његово остваривање у складу са 

могућностима школе. 

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и 

самовредновања планираjу и унапређуjу професионално 

деловање. 

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе 

сарадњом унутар школе и умрежавањем између школа вреднуjу 

и унапређуjу наставу и учење. 

6.4.4. Запослени примењуjу новостечена знања из области у 

коjима су се усавршавали. 

6.5. Материjално-технички 

ресурси користе се функционално. 

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално- 

техничких ресурса. 

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у 

циљу побољшања квалитета наставе. 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021/2022. годину 

282 

 

 

 

 6.5.3. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и 

научне институциjе, историjски локалитети, научне институциjе, 

привредне и друге организациjе и сл.) користе се у функциjи 

наставе и учења. 

6.6. Школа подржава инициjативу 

и развиjа предузетнички дух. 

6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, 

привредним и непривредним организациjама и локалном 

заjедницом у циљу развиjања предузетничких компетенциjа 

ученика. 

6.6.2. У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се 

развиjаjу опште и међупредметне компетенциjе. 

6.6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, 

ориjентациjу ка предузетништву и предузетничке компетенциjе 

ученика и наставника. 

6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне 

активности у кључним областима квалитета. 

6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте 

усмерене на развоj кључних компетенциjа за целоживотно учење 

ученика и наставника. 

 

 

 

Друго полугодиште: 2. Настава и учење 

3. Образовна постигнућа ученика 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА КРИТЕРИЈУМИ КВАЛИТЕТА 

 

 

 

 

 

 
2.1. Наставник ефикасно управља 

процесом учења на часу 

2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то 

што jе планирано треба да научи. 

2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe. 

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа 

користећи различите методе (облике рада, технике, 

поступке…), односно спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу са специфичним захтевима 

радног процеса. 

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа сложености. 

2.1.5. Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако 

да jе она у функциjи учења (користи питања, идеjе, коментаре 

ученика, подстиче вршњачко учење). 

2.1.6. Наставник функционално користи постоjећа наставна 

средства и ученицима доступне изворе знања. 
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2.2. Наставник прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним потребама 

ученика 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког 

ученика. 

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни 

материjал индивидуалним карактеристикама сваког ученика. 

2.2.3. Наставник посвећуjе време и пажњу сваком ученику у 

складу са његовим образовним и васпитним потребама. 

2.2.4. Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на основу ИОП-а и плана 

индивидуализациjе. 

2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу 

у заjедничким активностима коjима се подстиче њихов 

напредак и интеракциjа са другим ученицима. 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим 

образовним и васпитним потребама ученика. 

 

 

 

 

 
2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу 

вредности, развиjаjу вештине и 

компетенциjе на часу 

2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели 

предмет учења на часу, умеjу да примене научено и 

образложе како су дошли до решења. 

2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим 

у различитим областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом. 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира 

идеjе, одговоре и решења. 

2.3.4. Ученик излаже своjе идеjе и износи оригинална и 

креативна решења. 

2.3.5. Ученик примењуjе повратну информациjу да реши 

задатак/унапреди учење. 

2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у 

настави самостално или уз помоћ наставника. 

 

 

 

 
2.4. Поступци вредновања су у 

функциjи даљег учења 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу 

са прописима, укључуjући и оцењивање оног што су ученици 

приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњоj 

стручноj школи). 

2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања. 

2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну 

информациjу ученицима о њиховом раду, укључуjући и jасне 

препоруке о наредним корацима. 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и 

напредак осталих ученика 

 

 

 

 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде 

успешан 

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се 

међусобно уважаваjу, наставник/инструктор практичне 

наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и на 

конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у 

складу са договореним правилима. 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање 

ученика уважаваjући њихове различитости и претходна 

постигнућа. 

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и 

слободно изношење мишљења. 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде 

теме, обликом рада или материjала. 
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 2.5.5. Наставник показуjе поверење у могућности ученика и 

има позитивна очекивања у погледу успеха. 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА КРИТЕРИЈУМИ КВАЛИТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Школа континуирано доприноси 

бољим образовним постигнућима 

ученика. 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа 

користе се за даљи развоj ученика. 

3.2.2. Ученици коjима jе потребна додатна образовна 

подршка остваруjу постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима учења/прилагођеним 

образовним стандардима. 

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу 

са своjим потребама. 

3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску наставу показуjу 

напредак у учењу. 

3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове додатног рада 

остваруjу напредак у складу са програмским циљевима 

и индивидуалним потребама. 

3.2.6. Школа реализуjе квалитетан програм припреме 

ученика за завршни испит. 

3.2.7. Резултати инициjалних и годишњих тестова и 

провера знања користе се у индивидуализациjи подршке 

у учењу. 

3.2.8. Резултати националних и међународних 

тестирања користе се функционално за унапређивање 

наставе и учења. 
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18. План реализације програма школског маркетинга 
У школи се ради на маркетингу, односно на развоју и унапређивању угледа школе, као и 

на њеној промоцији не само у локалној заједници, већ и ширем региону. Посебна пажња 

се посвећује промоцији школе, успеха и достигнућа како њених ученика, тако и 

наставника. 

У оквиру маркетинга школе у школи се спроводе активности као што су: 

 
 

18.1 План реализације интерног маркетинга 

 
# 

 
Активности 

 
Носиоци 

Временска динамика 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. Ажурирање школског сајта директор, особа за сајт * * * * * * * * * * 

 
2. 

Осмишљавање садржаја и 

организација преноса информација 

путем разгласа 

директор, стручни 

сарадник 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
3. 

 
Вођење летописа школе 

 

директор, стручни 

сарадник 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

4. 
Осмишљавање садржаја и 

ажурирање огласних табли 

директор школе, стручни 

сарадник 
* * * * * * * * * * 

 

18.2 План реализације екстерног маркетинга 

 
# 

 
Активности 

 
Носиоци 

Временска динамика 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. Информације и приказивање 

делатности школе у средствима 

јавног информисања 

 
директор, задужене особе 

 *  *   * * *  

 
2. 

Сарадња са привредним 

организацијама, другим школама и 

установама 

 
директор, задужене особе 

   
* 

 
* 

   
* 

 
* 

  

 
3. 

 
Флајери, рекламни леци 

 
директор, задужене особе 

    
* 

   
* 

   

19. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Правци деловања управе школе у праћењу и вредновању реализације васпитно – образовног рада школе: 

Кога прати и вреднује: 

- развој, напредовање и понашање ученика (појединац, група, колектив) 

- радне активности и понашање наставника (појединачно, тимски и у стручним активима) 

- сарадња школе и породице (наставника, одељењског старешине, родитеља) 
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Шта прати и вреднује: 

- према структури васпитно – образовних активности школе 

- према годишњем плану рада школе 

- према појединачним плановима и програмима активности 

- према току педагошког циклуса 

 
Како прати и вреднује: 

- ниво опажања и снимања услова и стања 

- коришћење инструмената за вредновање промене 

- аналитичко – истраживачки ниво посебног праћења појединих проблема на основу пројеката 

 
Праћење реализације годишњег плана рада школе одвијаће се кроз недељне састанке управе школе, 

класификационе, полугодишње и годишње анализе на разредним и наставничким већима и састанка актива 

појединих предмета. 

 
- сваког понедељка у 09.00 часова састанак управе на коме се прати реализација плана 

- са сваким активом се једном месечно анализира испуњење плана рада за предходни период и договара о 

наредном раду 

- са руководиоцима секција и осталим наставницима задуженим за поједине активности одржавају се 

једном месечно састанци 

- на крају I и III класификационог периода, на крају I и II полугодишта врши се анализа остварења плана 

на седницама разредних и наставничких већа 

 

Време 

реализације 

 

Садржај праћења и вредновања 
Начин праћења и 

вредновања 

Носиоци праћења 

и вредновања 

Јануар/ 

Август 

 
Структура Годишњег плана рада 

Полугодишња и годишња 

анализа рада 

Директор, Школски 

одбор, Школска 

управа 

 

Август/ 

Септембар 

Усклађеност Годишњег плана рада са 

законским актима, Развојним планом 

школе, Акционим планом за 

самовредновање 

Анализа постигнућа, 

активности из Акционих 

планова 

Директор, Школска 

управа, 

Секретар, Педагошки 

колегијум,Тимови и 

већа 

 
На почетку и 

током године 

 
Материјално-технички и просторни 

услови рада 

 
Анализа стања, утврђивање 

потреба и предлагање мера 

Директор, 

руководилац за 

безбедност 

 

На почетку и 

током године 

 

 
Кадровски услови рада 

Извештај Комисије за 

спровођење поступка 

утврђивања запослених за чијим 

је радом у потпуности или 

делимично престала потреба 

Директор, 

Секретар, представник 

репрезентативних 

синдиката 

 

 

Током школске 

године 

 

 

Организација образовно-васпитног 

рада школе 

Извештаји Актива за развојно 

планирање, Актива за развој 

школског програма, Тима за 

унапређење квалитета рада 

установе, педагошког 

колегијума, наставничког већа, 

стручних већа, 

 

Директор, 

Секретар, Школска 

управа, Школски 

одбор 
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Јун/ током 

године 

 
Програми стручних, руководећих, 

управних и саветодавних органа 

школе 

 

Разматрање извештаја, 

предлагање мера 

Директор, Секретар, 

Педагошки колегијум, 

руководиоци већа и 

актива, тимова, 

Школски одбор 

 

Током године 

 

Оперативни планови наставника 

Непосредна контрола, извештај 

о педагошко-инструктивном 

раду 

Директор, Помоћник 

директора, педагог, 

Педагошки колегијум, 

координатори тимова 

 

 

 

 
 

По потреби 

током године 

 

 

 

 

 
Програми ваннаставних активности 

 

 

 

 
Извештај о реализацији 

планираних ваннаставних 

активности 

Директор, 

педагог, 

Педагошки 

колегијум, 

координатори 

актива и тимова, 

Одељењске 

старешине, 

руководиоци секција, 

Школски одбор, 

Ученички парламент 

 
По потреби 

током године 

 
Посебни планови и програми 

образовно-васпитног рада 

Извештај о остварености 

планираних активности Тима 

за КвиС, Тима за реализацију 

система дуалног образовања 

Директор, 

координатори тимова, 

педагог 

 

Током године 

 

Програм стручног усавршавања 

 
Извештај Тима за стручно 

усавршавање 

Директор, Тим за 

Стручно 

усавршавање, стручна 

већа 

 

Јануар/јун 

 
Сарадња са родитељима и друштвеном 

средином 

Извештај реализованих 

активности, извештај задужених 

особа за сарадњу са локалном 

управом 

Директор, одељењске 

старешине, Савет 

родитеља 

 

 

 
Јануар/јун 

 

 

Праћење и евалуација Годишњег плана 

рада 

Анализа остварености 

планираног и усаглашеност са 

активностима из Акционог 

плана и Правилником о 

стручно-педагошком надзору и 

израда извештаја о остварености 

Годишњег плана рада школе 

Директор, Школски 

одбор, руководиоци 

већа и 

Тимова, Савет 

родитеља, Школска 

управа 

 

НОСИОЦИ ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

 
Директор Школе 

• врши надзор и прати законитост извршења донетих одлука, 

• руководи радом Школе, 

• координира рад свих запослених у Школи, 

• одлучује о значајним питањима из области финансија, права, организације рада и прати материјално- 

финансијско пословање, 

• одговоран је за кадровску политику Школе, 

• прати реализацију планираних послова у настави, 

• иницира и прати иновације и унапређивање педагошког рада, 
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• прати стручно усавршавање професора, 

• у сарадњи са стручним сарадницима прати реализацију свих облика наставе и ваннаставних 

активности, 

• прати остваривање Програма васпитног рада Школе, 

• сарађује и прати рад одељењских старешина и председника одељењских заједница ученика, 

• координира и прати рад стручних већа, 

• у сарадњи са педагогом Школе прати и анализира успех и изостајање ученика, 

• води седнице и стара се о извршавању донетих одлука Школског одбора, Наставничког већа, 

Педагошког колегијума, 

• заступа Школу и сарађује са одговарајућим институцијама, а посебно Министарством просвете, ради 

остваривања Плана и програма рада Школе. 

 
Секретар Школе 

• прати реализацију одлука Школског одбора и стручних органа Школе у домену законских прописа, 

• помаже директору у праћењу вођења педагошке документације, 

• прати реализацију програма рада: административног пословања Школе. 

• стара се о хигијенско-техничким условима рада Школе. 

 

Помоћници директора 
 

 Учешће у раду стручних и одељењских већа 

 Педагошко-инструктивни рад 

 Унапређење образовно-васпитног рада 
 Превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља 

 Учешће и праћење рада актива и тимова школе 

 Праћење постигнућа и напредовања ученика према задатим циљевима и исходима 

 Анализа реализације плана ваннаставних активности 
 Праћење планова и постигнућа ученика са којима се ради додатна образовна подршка 

 

Организатор практичне наставе 
 

 Праћење рада и вођење евиденције наставника који обављају практичну наставу 
 Праћење успешности и редовног похађања ученика на практичној настави 

 Утврђивање списка тема за завршни, матурски и специјалистички испит. 

 Рад у тиму за додатну образовну подршку ученицима 

 Праћење ученика са сметњама у развоју на практичној настави 

 Координација са одељењским старешинама и наставницима практичне наставе о редовности похађања 

ученика 
 Формирање комисија за припрему и реализацију такмичења из предмета трговинског пословања са 

практичном наставом 

 Рад у стручним већима 

 Праћење рада и вођење евиденције наставника који обављају практичну наставу 
 Праћење успешности и редовног похађања ученика на практичној настави 

 Координација са одељењским старешинама и наставницима практичне наставе о редовности похађања 
ученика 

 Рад у стручним већима 

 Рад у тиму за додатну образовну подршку ученицима 

 Праћење ученика са сметњама у развоју на практичној настави 
 Анализе успешности извођења практичне наставе на класификационим периодима 

 

Педагошко-психолошка служба 
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• прати остваривање образовно-васпитне функције Школе кроз рад: секција, здравствене и 

менталнохигијенске заштите, друштвено-корисног и хуманитарног рада и др, 

• прати рад приправника, 

• прати рад одељењских старешина, 

• прати и анализира изостајање ученика, 

• прати реализацију додатне наставе, 

• прати стручно усавршавање наставника, 

• организује и прати сарадњу Школе са родитељима ученика, 

• прати реализацију планираних седница Педагошког колегијума, 

• сарађује са Школским одбором, 

• припрема извештаје о психолошко-педагошким делатностима Школе, 

• прати рад Ученичког парламента, 

• прати реализацију редовне наставе кроз посете часовима и саветодавни рад, 

• реализује и анализира самовредновање рада Школе, 

• учествује у раду Актива за школско развојно планирање, 

 
Руководиоци стручних већа 

• прате остваривање садржаја наставних планова и програма, 

• прате остваривање блок наставе, 

• координирају рад на реализацији писмених задатака и вежби, методологији оцењивања у сарадњи 

са директором, Организатором практичне наставе и педагогом, 

• прате припрему и реализацију огледних часова, 

• контролишу рад секција у оквиру свог већа. 

 

Одељењске старешине 

• воде уредно и благовремено педагошку документацију ученика, 

• прате резултате рада ученика у настави и другим активностима, 

• прате реализацију фонда рада свих облика васпитно-образовног рада у одељењу, 

• сарађују са родитељима, 

• настоје да формирају здрав колектив одељења која воде, 

• сарађују са стручним органима Школе 
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