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Рад Тима се одвија кроз непосредне активности предметних пнаставника/чланова тима, 

заједничке консултације, рад у секцијама и стручне семинаре.  

  

Циљ:  

Рад на повећању угледа и промоције школе, промоцији постигнућа рада ученика и 

наставника, повећању безбедности школе и укључивању родитеља у рад школе. Задаци:  

− Ревизија и значајно побољшање сајта школе  

− Промоција школе и образовних профила  

− Рад на усаглашавању образовања са потребама тржишта рада  

− Укључивање родитеља у рад школе кроз веће ангажовање у ваннаставним активностима  

  

Циљ:  

Повећати компетенције наставника за успешнији васпитно-образовни рад различитим 

обукама, боља комуникација са ученицима и побољшање материјалнотехничке опремљености 

школе.  

Задатак:  

− Побољшање стручног усавршавања наставника  

  

Циљ:  

Подизање квалитета рада установе кроз смањење или потпуно елиминисање осипања 

ученика. Задаци:  

− Идентификовати ризичне групе ученика, препознати тешкоће у раду ради пружања 

ефикасне помоћи.  



− Израдити индивидуалне планове за ученике из ризичне групе са акцентом мотивације 

ученика и родитеља за останак у школи.  

  

Циљ:  

Подстицање позитивних ставова, развој социјалних вештина и већа мотивација за учење. Задаци:  

− Успостављање сарадње са релевантним установама и стручњацима.  

− Сарадња са привредом и привредним друштвима кроз праксу и учешће у различитим 

пројектима битним за развој школе.  

− Додатна подршка и прилагођавање образовања и васпитања ученицима  

− Организовање вршњачке помоћи  

  

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗА 

ЦИЈЕ  
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ  

НОСИОЦИ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НАЧИН  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

−  

−  

−  

Организовање ваннаставних активности 

школе са укључивањем родитеља као што су 

уређивање учионица и школског простора   

Презентације занимања и радних места на 

којима раде родитељи  

Сарадња са саветовалиштем за младе,  

Центром за социјални рад, МУП Рума,  

Канцеларија за младе  

ученици са 

својим  

родитељима 

одељењски 

старешина  

сви чланови тима  

писани  

извештаји  

 

−  

−  

Успостављање или наставак сарадње са 

привредним друштвима ради обављања 
практичне наставе. Проверити да ли има 

заинтересованих предузећа за упис смерова 
по дуалном плану и програму. Успоставити 

сарадњу са предузећем које се бави 
пројектовањем, производњом и уградњом 

хоризонталне, вертикалне и светлосне 

саобраћајне сигнализације  

„Сигнал“ Сомбор  

Сарадња са саветовалиштем за младе,  

Центром за социјални рад, МУП Рума,  

Канцеларија за младе  

директор,  

координатор  

практичне  

наставе, тим 

за  

каријерно 

вођење  

организовање 

посета са 
правном  

службом 

одр.фирми  



 

−  

−  

−  

Прикупљање предлога за побољшање и 

одржавање сајта школе, договор о садржају 

сајта школе  

Одржати предавање ученицима свих разреда 

о безбедном учешћу у саобраћају Сарадња са 

саветовалиштем за младе,  

Центром за социјални рад, МУП Рума,  

Канцеларија за младе  

директор,  

маркетинг тим,  

наставници  

информатике  

МУП Рума  

консултације 

одређени  

термини фб 

страница 

предавање  

 

 

−  

Прикупљање планова стручног усавршавања 

по активима(појачати семинаре К1), анализа 

и обезбеђивање средстава за бољу 

опремљеност установе (реновирање 

поткровља, канцеларијски намештај, 

паркети...)  

Партиципирати код локалне самоуправе за 

добијање средстава за куповину сопственог 

возила за обуку возача „Б“категорије.  

директор,  

председници  

стручних актива  

писани  

извештаји  

.docx документ  

(послат на мејл 

школе) 

попуњени  

обрасци или у 

ел. облику на 

дељеном  

Гугл диску  

 

 

−  Сарадња са саветовалиштем за младе,  

Центром за социјални рад, МУП Рума,  

Канцеларија за младе  

Секције и припреме за такмичења везано за 

рад на 3D штампачу и програмирање 

механичке руке.  

директор, 

педагог,  

одељењске  

старешине,  

чланови тима  

за превенцију 

насиља,  

чланови тима за 

подршку 

ученицима  

Предметни 

наставници  

писани  

извештаји 

секције  

 

−  

−  

−  

Израда и презентација материјала ризичним 

групама и покушај већег утицаја на њих 

упућивањем на значај образовања и 

школовања  

Укључивање у хуманитарне акције 

 Сарадња са саветовалиштем за младе,  

Центром за социјални рад, МУП Рума,  

Канцеларија за младе  

директор, 

педагог,  

одељењске 
старешине  

ученика из  

ризичних група  

ученички 

парламент  

израда  

презентације 

извештаји  



 

−  Договор о побољшању стратегије промоције 

и одлазака на заједничке родитељске 

састанке ученика осмих разреда и њихових 

родитеља у основне школе, израда материјала 

за промоцију школе, учешће на сајму 

образовања, припрема дана отворених врата  

директор,  

маркетинг тим,  

наставници и 

ученици  

посета О.Ш. 

извештај након 

посете  

 

−  

−  

−  

Дан отворених врата  

Такмичења  

Писање пројеката за обнављање електро 

кабинета и набавку опреме и алата за 

извођење практичног дела матурског испита 

код Електротехничара рачунара  

директор, 

колектив школе  

ученици  

наставници и 

тимови  

извештај  

након посете 

пројекти  

 
−  

Вршњачка помоћ ван наставе ученицима 

којима је то потребно  

тим за  

инклузију,  

ученички 

парламент  

састанак,  

извештај  

 
−  

Помоћ ученицима којима је потребна 

подршка кроз ИОП1 и ИОП2, спровођење 

мера и евалуација континуирано током целе 

школске године  

педагог, тим  

за инклузију, 

одељењске  

старешине и 

предметни 

наставници  

састанак,  

извештај  

 

 

Прикупљање извештаја о раду у току 

школске године и прављење нових планова  

директор,  

председници  

стручних већа и 

тимова  

попуњени  

обрасци или у 

ел. облику на 

дељеном  

Гугл диску  

 


