
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ, АЖУРИРАЊЕ САЈТА  

ШКОЛЕ    И ФЕЈСБУК СТРАНИЦЕ  

  

Тим за маркетинг, промоцију школе и ажурирање сајта и фејсбук странице школе  

Игор Томић  

Наставник предметне наставе - Рачунарство и информатика,   

Стручни предмети у подручју рада електротехника – координатор тима  

Никола Милошевић  Наставник практичне наставе у подручју рада електротехника  

Ивана Ивановић  Ученички парламент  

Андреј Нулеши  Ученички парламент  

  

Маркетинг  

Тим ће се посветити како интерним, тако и екстерним маркетингом. Под интерним 

маркетингом се подразумева побољшање угледа и имиџа школе и њене промоције уз помоћ 

савремених техника комуникације и маркетинга, промоција постигнућа ученика и наставника у 

јавности, постављањем конкурса, обавештења и актуелних текстова на огласним таблама која су 

битна за школске активности како ученика тако и наставника.  

Кад се говори о екстерном маркетингу - наставиће се даља сарадња са другим 

институцијама као што су: Национална служба за запошљавање, хуманитарне организације, 

Културни центар, спортске организације, Локална самоуправа, Школска управа Нови Сад, 

Министарство просвете. Такође, радиће се и на промоцији и презентацији школе за упис у први 

разред на Сајму образовања у Руми, као и презентација рада школе по основним школама.  

Ажурирање сајта школе и фејсбук странице  

Ажурирање веб сајта школе, реализоваће Игор Томић у сарадњи са чановима тима  

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ  НОСИОЦИ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НАЧИН   
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

−  

−  

Доношење плана рада  

Усвајање плана  
Тим за маркетинг  план рада Тима  

 

−  Промоција школе  Тим за маркетинг  

садржаји на сајту и 

фејсбук страници 

школе  



 

 

Припрема за 

Светосавску академију  
Тим за маркетинг  

− обавештења на 

сајту пре 

Светог Саве  

− извештаји о 

Светосавској 

академији на  

Фебруар 

Март 

 Израда матерујала за промоцију 

школе 

Текуће активности 

 

 Тим за маркетинг 

сајту и фејсбук 

страници  

 

−  

−  

Учешће на Сајму 

образовања  

Посете основним 

школама  

Тим за маркетинг  

обавештења о текућим 

активностима на сајту 

и фејсбук страници  

 −  

−  

Позив основцима да 

посете школу - 

Отворена врата  

Матуранти  

Тим за маркетинг  

обавештења о текућим 

активностима на сајту 

и фејсбук страници  

 
−  

−  

Објављивање 

информација везаних за 

матурске и завршне 

испите  

Ажурирање сајта и 

фејсбук странице  

Тим за маркетинг  фејсбук страница, сајт  

 

−  

−  

Анализа постигнутих 

резултата  

Писање извештаја о 

раду тима и плана рада 

за школску 2023/2024. 

годину  

− сви чланови − 

руководилац тима  
извештај  

  

 
 



 


