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За школску 2022/23. године Тим је усвојио следећи план активности:  

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗА 

ЦИЈЕ  
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ  

НОСИОЦИ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НАЧИН   
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

−  

−  

−  

Конституисање Тима и израда плана 

рада за школску 2022/2023. годину  

Презентовање резултата активности 

Тима за израду пројектне 

документације из претходне школске 

(Наставничко веће, Педагошки 

колегијум)  

Учешће у пројектним  

активностима активних пројеката у 

којима учествује школа  

сви чланови 

руководилац  

Тима  

 

−  

−  

састанак 

чланова Тима, 

седнице 

Педагошког 

колегијума и  

Наставничког 

већа пројектне 

активности 

(извештаји)  

 

−  

−  

−  

−  

Учешће у пројектним  

активностима активних пројеката у 

којима учествује школа („Са роботом 

на ти“)  

Учешће у пројектним  

активностима сарадника на другим 

пројектима  

Семинари, консултације, вебинари, 

радионице  

Израда извештаја о активностима Тима 

у 1.кварталу и презентовање на 

Педагошком колегијуму  

сви чланови 

руководилац  

Тима  

  

−  

−  

ирада записника 

пројектне 

активности 

(извештаји) 

седнице 

Педагошког 

колегијума  



 

−  

−  

−  

Израда пројектне документације за 

учешће на различитим конкурсима  

Консултације са колегама из других 

школа о могућим изворима 

финансирања (конкурсима) 

 Учешће у пројектним  

активностима активних пројеката у 

којима учествује школа  

сви чланови  

−  

−  

−  

састанци са 

члановима тима 

организовање 

посета и 

састанака 

пројектне 

активности 

(извештаји)  

 

  

−  
Анализа рада тима на полугодишту  

Израда извештаја о активностима 

Тима у 1.полугодишту и презентовање 

на Педагошком колегијуму и седници 

Наставничког већа  

сви чланови 

руководилац  

Тима  

−  

−  

−  

састанак 

чланова Тима 

извештај  

седнице 

Педагошког 

колегијума и  

Наставничког 

већа  

 

−  

−  
Текућа питања   

Израда пројектне документације за 

учешће на различитим конкурсима  

сви чланови  

−  

−  

састанак 

чланова Тима 

конкурсна 

документација  

 

−  Израда пројектне документације за  

учешће на различитим конкурсима  

ПСНЗ  

сви чланови  
конкур 

докум 

сна  

ентација  

 

−  

−  

−  

Учешће у пројектним  

активностима активних пројеката у 

којима учествује школа  

Израда пројектне документације за 

учешће на различитим конкурсима  

Министарство правде и слично  

Израда извештаја о активностима Тима 

у 3.кварталу и презентовање на 

Педагошком колегијуму  

сви чланови 

руководилац  

Тима  

 

−  

−  

израда 

записника 

пројектне 

активности 

(извештаји) 

седнице 

Педагошког 

колегијума  

 

−  

−  

Учешће у пројектним  

активностима активних пројеката у 

којима учествује школа  

Реализација одобрених пројеката  

сви чланови  
пројектне активности 

(извештаји)  

 
−  

−  

Учешће у пројектним  

активностима активних пројеката у 

којима учествује школа  

Реализација одобрених пројеката  

сви чланови  
пројектне активности 

(извештаји)  



 
−  Израда извештаја о активностима 

Тима на крају 2.полугодишта и 

презентовање на Педагошком 

колегијуму и седници Наставничког 

већа  

сви чланови 

руководилац  

Тима  

−  

−  извештај   

седнице  

ПК,НВ  

 

−  Израда извештаја о активностима  

Тима на крају школске  

2023/2023.године и презентовање на 

Педагошком колегијуму и седници 

Наставничког већа  

сви чланови 

руководилац  

Тима  

−  

−  извештај   

седнице  

ПК,НВ  

  

Чланови Тима за израду пројектне документације су направили оквиран план за текућу 

школску годину, будући да се дешава да у току године остварујемо сарадњу са стручним 

школама из општине Рума и сарадницима из привреде коју нисмо планирали.   

Све додатне активности ће бити забележене у извештајима Тима на кварталима, односно 

на крају полугодишта. 

 


