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СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

Стручни органи средње школе јесу:  

− наставничко веће, 

− одељењско веће,  

− стручно веће за области предмета,  

− стручни актив за развојно планирање и  

− стручни актив за развој школског програма и  

− други стручни активи и тимови, у складу са статутом. 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, 

координатори стручних тимова и стручни сарадници. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

На основу Закона о средњем образовању и васпитању, Статута Школе и Плана и 

програма рада школе, Наставничко веће ће и у текућој години разматрати сва питања 

везана за целокупан образовно-васпитни рад. Основу за израду Плана рада Наставничког 

већа представља анализа рада овог органа у претходним годинама, као и планирани 

задаци школе у наредном периоду. 

Ово веће радиће у седницама, а одлуке доноси већином гласова присутних 

чланова на седници. Наставничко веће сачињавају сви наставници, стручни сарадници. 

Оргнизатор практичне наставе  и директор Школе. Седницама председава директор 

Школе. 

Веће води сталну бригу о организовању и унапређивању наставно-васпитног 

процеса, реализацији наставног плана и програма, разматра и усваја годишњи програм 

васпитног рада школе, прати реализацију овог гпрограма, прати, утврђује и оцењује 

резултате рада наставника и сарадника, као и ученика и њихових заједница и утврђује 

мере за њихово побољшање, усаглашава одлуке осталих стручних органа и координира 

њихов рад. 

У школској 2022/2023. години у свом раду веће ће бити усмерено на: 

− Програмирање и усмеравање делатности свих стручних тела и радника школе на 

унапређивању образовно-васпитног рада; 

− Праћење реализације свих планираних садржаја; 

− Усавршавање наставника и стручних сарадника; 

− Планирање и реализовање различитих облика ваннаставних активности 

− Очување и заштиту животне средине; 

− Заштиту и безбедност ученика у школи и околини; 

− Унапређивању здравствене заштите ученика; 

− Праћење рада стручних органа, организација и сарадника; 

− Праћење успеха и напредовања ученика; 

 

Оперативни план рада 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 
НАЧИН  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

А
в
гу

ст
 

− Материјално-техничке и 

кадровске припреме за 

почетак школске године 

− Организација образовно - 

васпитног рада, школски 

календар, задужења 

наставника, календар 

активности у току школске 

године, упознавање са 

израђеним распоредом 

− Планирање и припремање 

наставе – самоевалуација и 

предлагање мера за 

побољшање 

− Израда Анекса Школског 

програма/Школског развојног 

плана 

дискусија и 

договор 

Директор 

педагог 

председници 

стручних већа 
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− Инклузивно образовање- 

информисање 
с
еп

те
м

б
ар

 
− Упознавање чланова 

Наставничког већа са 

посебним програмима рада са 

ученицима 

− анализа, 

− излагање 

председници 

стручних 

већа 

− Упознавање чланова 

Наставничког већа са 

активностима Тима за 

инклузивно образовање 

− Организација наставе 

изборних предмета 

презентација, 

дискусија 

анализа, 

разговор 

директор, 

чланови Тима за 

ИОП 

 

О
к
то

б
ар

/Н
о
в
ем

б
ар

 

− Организовање додатне и 

допунске наставе (избор 

ученика) 

− План реализације екскурзије 

− Организација реализације 

посебних програма рада са 

ученицима 

− Упознавање са Протоколом о 

заштити деце од насиља 

− Анализа опремљености школе 

наставним средствима према 

нормативу и предлог за 

набавку нових 

− Дежурство наставника и 

поштовање кућног реда 

− Анализа рада и успеха 

ученика на крају I 

класификационог периода и 

реализација фонда часова 

свих видова образовно -

васпитног рада (сарадња са 

родитељима, коришћење 

наставних средстава, рад 

одељењских заједница, 

процена постигнућа код 

ученика I разреда) 

− Анализа рада  Одељенских 

већа 

− договор 

извештај 

подела 

задужења 

 

председници 

стручних већа  

 

 одељењске 

старешине 

 

директор 

 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Д
ец

ем
б

ар
 

− Анализа рада и успеха 

ученика на крају I 

полугодишта и реализација 

фонда часова свих видова 

образовно -васпитног рада 

(сарадња са родитељима, 

коришћење наставних 

средстава, рад одељењских 

заједница, процена 

дискусија  

договор 

извештаји 

Директор 

 

 председници 

стручних већа 
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постигнућа код ученика I 

разреда) 

− Анализа рада  Одељенских 

већа 

− Инструктивно-педагошког 

рада са наставницима 

− Утврђивање задужења у вези 

са прославом/обележавањем 

школске славе Свети Сава 

− На предлог директора 

разматрање плана уписа за 

школску 2023/2024. годину 

Ја
н

у
ар

 

− Реализација наставних и 

ваннаставних активности 

− Праћење остваривања 

програма стручног 

усавршавања наставника 

− Праћење активности везаних 

за промоцију и маркетинг 

школе 

− Праћење и анализа резултата 

самовредновања 

анализа, 

дискусија  

договор 

извештај 

директор, 

одељењске 

старешине, 

чланови тима за 

развојно 

планирање 

Ф
еб

р
у
ар

 − Здравствена заштита ученика 

− Припрема и организација 

ученичких такмичења из свих 

наставних области 

 

извештај, 

анализа, 

дискусија 

 

 

припрема 

такмичења 

директор, 

председници 

стручних 

већа 

наставници 

активи и 

тимови 

М
ар

т 

− Разматрање предлога 

стрyчних актива о набавци 

опреме и наставних средстава 

− Учешће ученика на 

такмичењима и постигнути 

резултати 

− Ефикасност додатне и 

допунске наставе 

− Анализа реализације 

посебних програма васпитно - 

образовног рада 

извештај 

анализа, 

дискусија 

 

дискусија, 

договор и 

подела 

задужења 

председници 

стручних већа, 

директор, 

педагог, 

одељењске 

старешине 

А
п

р
и

л
 

− Анализа успеха ученика на 

крају трећег квартала 

− Анализа реализације 

наставног плана и програма 

на крају трећег квартала 

− Анализа реализације осталих 

облика образовно-васпитног 

рада у школи на крају трећег 

класификационог периода 

извештај 

анализа, 

дискусија 

договор 

и подела 

задужења 

председници 

стручних већа, 

директор, 

педагог 

одељењске 

старешине 
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− Активности у вези матурског 

и завршног испита  

− Договор о прослави матурске 

вечери 

М
ај

 

Ју
н

 

− Договор о полагању 

матурског и завршног испита 

ученика завршних разреда 

− Утврђивање задужења 

− Анализа успеха и владања 

ученика завршних разреда, на 

крају наставне године 

− Извештај о реализованим 

екскурзијама 

− извештај и 

дискусија 

договор и 

подела 

− директор

, педагог, 

председн

ици 

стручних 

већа 

− Анализа успеха и владања 

ученика на крају II 

полугодишта 

− Доношење одлука о додели 

награда, похвала, посебних 

диплома и других признања 

за матурска и завршна 

одељења и избор ученика 

генерације/нај мајстора 

− Организовање припремне 

наставе и формирање 

комисија за полагање 

поправних и разредних 

испита за ученике 

завршних(остлих)   разреда 

− Доношење одлука о додели 

награда и похвала за 

постигнуте резултате за 

ученике првог, другог и 

трећег разреда 

− Реализација плана и програма 

редовне наставе, допунске и 

додатне наставе и слободних 

активности 

− Анализа рада Одељењских 

старешина и ОВ 

− Стручно усавршавање 

наставника и стручних 

сарадника - анализа 

− Самовредновање рада школе 

− Извештај о раду одељењских 

већа  

− Реализација школских 

пројеката 

− извештај и 

дискусија 

директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа 

 

предметни 

наставници и 

одељењске 

старешине 

 

 

тим за 

самовредновање 
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− Припреме за израду 

Годишњег извештаја о раду 

школе 

− Разматрање листе уџбеника за 

наредну школску годину 

А
в
гу

ст
 

− Реализација плана уписа у I 

разред 

− Изборни програми 

− Анализа припремљености 

објекта за почетак школске 

године 

− Организација припремне 

наставе и поправних/ 

разредних испита/по потреби 

− Организација почетка 

школске године 

− Утврђивање броја група за 

изборне предмете 

− Самовредновање школе - 

израда акционог плана за 

нову школску годину 

− упознавање са школским 

календаром 

− извештаји, 

састанци, 

анализа, 

− договор 

 

 

 

 

− извештаји, 

дискусија, 

анализа, 

планирање 

− директор

, педагог 

 

− предметн

и 

наставни

ци 

стручна 

већа 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

Одељењско веће у школи чине наставници који изводе наставу у одређеном 

одељењу и одељењски старешина и када не изводи наставу у том одељењу. 

Сваке школске године обавеза је да се организују и одрже седнице Одељењског    

већа за одељење. Одељењски старешина о њиховом садржају обавезно води белешку у 

Књизи евиденције или еДневнику. Одељењски старешина може организовати и ванредне 

седнице уколико се за тим укаже потреба (првенствено због изражених проблема у 

успеху и дисциплини појединог ученика и/или одељења). 

 

Оперативни план рада 

Редовне седнице Одељењског већа Носиоци 

посла 

Време 

реализације 

Прва седница 

Конституисање Одељенских већа 

 

− Усвајање плана и програма рада Одељенских 

већа. 

− Утврђивање руководиоца Одељенског већа, 

чланова Одељенских већа 

− Упознавање Одељенских већа са структуром 

уписаних ученика. 

− Утврђивање планова допунске и додатне наставе 

и ваннаставних активности. 

− Договор око израде месечних планова рада. 

− Распоред писмених и контролних задатака 

− Актуелна питња 

Директор, 

педагог, 

наставници 

септембар 

Друга седница 

− Анализа реализације плана и програма свих 

видова образовно – васпитног рада. 

− Утврђивање постигнутих резултата у учењу и 

владању ученика у првом класификационом 

периоду. 

− Похвале и васпитно – дисциплинске мере 

− Предлог мера за побољшање успеха и за 

редовно похађање наставе. 

− Одређивање ученика за допунску и додатну 

наставу и утврђивање распореда додатне и 

допунске наставе. 

− Актуелна питања 

Директор, 

педагог, 

наставници 

Октобар/ 

Новембар 

Трећа седница 

− Утврђивање општег и појединачног успеха на 

крају првог полугодишта и предлог мера за 

побољшање истог 

− Похвале, казне и васпитно – дисциплинске мере 

− Предлог ученика за Светосавску повењу 

− Одређивање ученика за допунску наставу. 

− Реализација наставног плана и програма. 

Директор, 

педагог, 

наставници 

децембар 
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− Актуелна питања 

Четврта седница 

− Утврђивање постигнутих резултата у учењу и 

владању ученика током трећег 

класификационог периода и предлог мера за 

њихово побољшање. 

− Васпитно – дисциплинске мере 

− Реализација плана и програма 

− Додатна, допунска и припремна настава 

− Утврђивање начина полагања матурског и 

завршног испита / матурско вече /фотографисање 

ученика 

− Актуелна питања 

 

Директор, 

педагог, 

наставници 

март 

Пета седница (за одељења завршних разреда) 

− Анализа успеха ученика и понашања на крају 

четвртог класификационог периода 

− Анализа свих видова образовно – васпитног 

рада 

− Организовање и спровођење матурског и 

завршног испита и разредних и 

поправних/разредних испита 

− Избор ученика одељења 

− Припремна настава 

Директор, 

педагог, 

наставници 

мај 

Шеста седница (одељења првог, другог и трећег)   

− Утврђивање закључних оцена на предлог 

предметног наставника и оцене из владања на 

предлог одељенског старешине на другом 

полугодишту 

− Утврђивање општег успеха ученика на крају 

наставне године године 

− Доношење одлуке о похвалама и наградама. 

− Анализа реализације плана и програма свих 

видова образовно – васпитног рада 

Директор, 

педагог, 

наставници 

Јун/јул 

Седма седница (за одељења завршних разреда)   

− Верификација резултата поправних/разредних  

испита и анализа успеха ученика 

−  

Директор, 

педагог, 

наставници 

август 

Осма седница    

− Извештај о реализацији уписа ученика у први 

разред 

− Верификација резултата поправних/разредних  

испита и анализа успеха ученика на крају 

школске године 

 

Извештај о 

реализацији 

уписа 

ученика у 

наредни 

разред 

Извештај о 

реализацији 

уписа 

ученика у 

први разред 

По прибављеном мишљењу Савета родитеља, а  на предлог директора и 

координатора одељењских старешина за одређену годину доноси се одлуку о 

реализацији екскурзије. 
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Образовно-васпитни и здравствени циљеви и задаци спровођења екскурзије 

− Упознавање начина живота и рада становништва других крајева 

− Развој позитивних међуљудских односа ученик-ученик и ученик-наставник 

− Упознавање са новим материјалним и духовним стваралаштвом ван локалне 

средине 

− Продубљивање знања машинске,електро и саобраћајне  струке; 

 

Обухват ученика 

На једнодневни излет иду ученици првог разреда. На екскурзију иду ученици 

другог, трећег и четвртог разреда (једнодневна, дводневнa, тродневна, четвородневна 

или петодневна). Да би се екскурзија реализовала, потребно је да се за исту изјасни број 

ученика у складу са важећим Правилником о организацији и остваривању екскурзије у 

средњој школи. 

Предложени путни правци и основни садржај 

Једнодневни излети: 

− Тршић 

− Виминацијум 

− Посета позоришним и биоскопским представама у Београду и Новом 

Саду 

− Сајам аутомобила и Сајам технике у Београду 

− Сајам технике и техничких достигнућа у Београду 

− Сајам књига у Београду 

− Посета Универзитету и Високој школи у Новом Саду и Београду 

− Посета другим средњим стручним школама у АП Војводини (стручна 

сарадња) 

− Манастири Фрушке горе (у оквиру Верске наставе) 

− Рума – Аранђеловац – Топола – Рудник 

− Рума-Нови Сад – Палић 

− Рума-Нови Сад-Сомбор (Фабрика акумулатора) 

− Рума – Панчево-Вршац (Делиблатска пешчара) 

− Рума – Тара - Мокра гора – Вишеград-Рума 

− Рума – Топлице – Опленац-Врњачка Бања 

 

Дводневне и тродневне екскурзије: 

− Рума-Нови Сад – Црвенка-Сомбор (Фабрика акумулатора) 

− Рума-Тара 

− Рума-Бајна Башта-Мокра гора (ХЕ “Бајина Башта“) 

− Рума – Ваљево – Ужице-Златибор (“Крушик“) 

− Рума – Крагујевац – Краљево-Студеница (“Магнохром“) 

− Рума – Ћуприја – Параћин-Ниш (ТЕ“Морава“, Фабрика стакла) 

− Рума – Београд – Крушевац-Копаоник (Лазарица,Ђурђеви ступови, 

“Жупа“) 

− Рума – Пожаревац-Кладово (ХЕ “Ђердап“) 

− Рума – Панчево-Вршац (Делиблатска пешчара) 
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− Рума – Тара- Мокра гора – Вишеград – Рума 

− Рума – Топлице – Опленац-Врњачка Бања 

− Рума – Будимпешта-Рума 

 

Четвородневне или петодневне екскурзије: 

− Србија, Словенија, Македонија, Црна Гора, Аустрија, Италија, Чешка, Словачка, 

Мађарска, Немачка и остале суседне земље, као и земље европске уније; 

 

Екскурзије и излете финансирају родитељи ученика. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ И ОДЕЉЕЊСКЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

I-IV разреда 

САДРЖАЈ  РАДА 

 

 В
Р

Е
М

Е
 

Р
Е

А
Л

И

З
А

Ц
И

ЈЕ
 

М
Е

С
Т

О
 

  НАЧИН 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

− Упознавање ученика са 

Правилником о кућном реду,  

кодексом одевања и понашању 

ученика. 

− Дефинисање последица кршења 

правила понашања 

− Успостављање правила 

понашања на нивоу 

појединачних одељења 

− Упознавање са Правилником  о 

васпитно- 

дисциплинским мерама, Задаци 

одељењске 

заједнице... 

С
еп

те
м

б
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Писани 

материјал, 

Правилници 

Разговор 

Писани 

материјал,  

Одељењски 

старешина 

Ученици 

Одељењски 

старешина 

− Израда интерног плана и 

програма рада на часовима ОС уз 

претходно упознавање ученика 

са деловима Годишњег плана 

рада школе 

− Избор председника одељењске 

заједнице, благајника и чланова 

ученичког парламента 

С
еп

те
м

б
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а Писани 

извештаји 

разговор,  

Тимски рад 

Разговор 

Ученици 

Одељењски 

старешина 

− Рад на ученичкој документацији 

С
еп

те
м

б
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Тимски  рад Педагог 

− Како учити – методе и технике  

− Разговор о понашању  

С
еп

те
м

б
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

разговор, тимски 

рад 

Одељењски 

старешина 

Ученици 

− Упознавање ученика са техником 

успешног учења и правилним 

коришћењем наставних  

садржаја, уџбеника и додатне 

стручне литертуре, према 

потреби упутити ученике код 

педагога 

О
к
то

б
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а,
 

б
и

б
л
и

о
те

к
а 

Инструкција 

педагог, 

 договор 

Тимски рад 

Педагог, 

библиотекар 
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− Спровести неку активност у 

оквиру Дечје недеље. 

− Планирање успеха ученика, 

појединачно-табеларно, анализа 

успеха у прва два месеца 

− Шта треба да знамо о 

обележавању националних и 

верских празника    I, II разред 

О
к
то

б
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор, 

тимски рад, 

инструкција 

педагога 

Писани 

извештаји 

Разговор 

ПП служба 

Одељењски 

старешина 

Ученици 

 

− Организовање хуманитарне 

акције добровољног давања крви   

IV разред О
к
то

б
ар

 

С
ал

а Обавештење 

разговор 

Одељењски 

старешина 

− Упознавање ученика са 

концепцијом матурских испита  

активностима и професионално 

информисање и саветовање-тима 

за каријерно вођење и 

саветовање IV разред 

О
к
то

б
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Писани 

извештаји 

Разговор 

Одељењски 

старешина 

педагог 

− Тема по слободном избору 

ученика 

О
к
то

б
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор, 

 тимски рад, 

Одељењски 

старешина 

− Разговор: Како да превазиђемо 

стрес у непријатним ситуацијама,      

сви разреди О
к
то

б
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а Писани 

материјал, 

разговор,  

тимски рад, 

Одељењски 

старешина 

− Препознавање облика насилног 

понашања и сарадња са Тимом за 

заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања  

О
к
то

б
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Учионица 

Разговор 

извештаји 

Ученици 

Одељењски 

старешина 

− Анализа успеха одељења и 

ученика појединачно после 

седнице одељењског већа на 

крају првог класификационог 

периода. 

− Анализа међуљудских односа у 

одељењу 

− Упознати ученике са Активности 

тима за КВиС у сардњи са тимом 

за КВиС 

Н
о
в
ем

б
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Писани 

извештаји 

разговор 

Одељењски 

старешина 

− Идентификовати тешкоће у раду 

појединих ученика и проблеме у 

настави  као и настави на 

даљину. Н
о
в
ем

б
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор у 

сарадњи са ПП 

службом 

Педагог 
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− Шта треба да знамо о полно 

преносивим болестима  

(наставник биологије -за 2. 

Разред) Н
о
в
ем

б
ар

 

Д
о
м

  

зд
р
ав

љ
а 

Трибине, 

предавање, 

коришћење 

литературе, 

разговор 

Здравствени 

радник 

Наставник 

биологије 

− Промене у адолесценцији   1. и 2. 

разред 

Н
о
в
ем

б
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а Предавање, 

коришћење 

литературе, 

разговор 

Одељењски 

старешина 

Здравствени 

радник 

− Тема за разговор: 

1. Оцењивање у току наставе  

2. Дигитално насиље 

Н
о
в
ем

б
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а Предавање, 

коришћење 

литературе, 

разговор 

Одељењски 

старешина 

наставник 

социологије 

ученици 

− Како ћемо провести 

новогодишње празнике 

− Помоћ у решавању конкретних 

проблема у одељењу Д
ец

ем
б

а

р
 

У
ч

и
о
н

и

ц
а Дискусија 

Ученици 

Одељењски 

старешина 

− Упознавање ученика са 

Културним догађајима  у нашем 

граду – план за посети музеју 

или галерији , Културном центру, 

позоришту 

Д
ец

ем
б

ар
 

К
у
л
ту

р
н

е 

у
ст

ан
о
в
е 

Посета 

тимски рад 

Одељењски 

старешина 

− Истине и заблуде о алкохолу 

− ХИВ/АИДС радионица 

Д
ец

ем
б

ар
 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Трибина, 

предавање, 

разговор 

Одељењски 

старешина 

Здравствени 

радник,  

педагог 

− Насиље у школи, кући, у 

друштву 

Д
ец

ем
б

ар
 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор 

Одељењски 

старешина 

педагог 

− Разговор о посећеној позоришној 

или биоскопској представи, 

галерији или музеју (култура, 

образовање, наука, спорт ) Д
ец

ем
б

ар
 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Дијалог 

Ученици 

Одељењски 

старешина 

− Како оцењујемо данашњу 

породицу  III,IV разред 

Преокупација данашње 

омладине-мобилни 

телефони,/компјутер ,ТВ.../ 

 1. и 2. разред 

Д
ец

ем
б

ар
 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Дијалог 

Ученици 

Одељењски 

старешина 

− Радионица ,,Како управљати 

стресом,, материјал узети од 

педагога, сви разреди 

Д
ец

ем
б

ар
 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Дијалог 

Ученици 

Одељењски 

старешина 
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− Анализа резултата остварених у 

првом полугодишту и мере за 

побољшање успеха 

− Који су узроци евентуалног 

слабијег успеха на полугодишту

  

Ја
н

у
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор 

извештаји 

Ученици 

Одељењски 

старешина 

− Психоактивне супстанце I,  II р 

Ја
н

у
ар

 

С
ал

а Трибина, 

предавање, 

разговор 

Здравствени 

радник, 

радник МУПа 

− Обележавање Дана Св. Саве 

Ја
н

у
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Учествовање у 

програму 

Ученици 

Одељењски 

старешина 

педагог 

− Организовање различитих 

презентација факултета 

−  3. и 4. разред Ф
еб

р
у
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Предавање, 

разговор 

Представници 

факултета 

педагог 

− Тема по слободном избору 

ученика 

Ф
еб

р
у
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Активно учешће 

Ученици 

Одељењски 

старешина 

педагог 

− Спровођење анкете у одељењу  о 

односу ученик- наставник у  

школи.   Ф
еб

р
у
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Анкета 

педагог, 

одељењски 

старешина 

ученици 

− Разговор о употреби друштвених 

мрежа за 1. и 2. разред 

Ф
еб

р
у
ар

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Предавање, 

разговор 

Одељењски 

старешина 

ученици 

− Однос младих према раду, учењу, 

премa школској имовини и 

личним обавезама М
ар

т 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Предавање, 

разговор 

Одељењски 

старешина 

ученици 

− Разговарамо о пријатељству, 

другарству, љубави М
ар

т 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор 

Одељењски 

старешина 

ученици 
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− Информисање ученика о 

могућностима даљег  

школовања и сарадња са тимом 

за КВиС 

М
ар

т 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор у 

сарадњи са ПП 

службом и 

Тимом за 

каријерно 

вођење и 

саветовање 

Педагог 

одељењски 

старешина 

ученици 

− Како организовати слободно  

време 

− Оптерећеност ученика градивом М
ар

т 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор, анкета 

Одељењски 

старешина 

ученици 

− Анализа-Како користимо 

слободно време у случају 

изолације ? М
ар

т 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор 

Одељењски 

старешина 

ученици 

− Однос младих према вредносном 

систрему. 

− Секте, друштва, клубови, 

организације, колико знамо о 

томе? I, II, III разред 

М
ар

т 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Предавање, 

разговор, 

извештаји 

Одељењски 

старешина 

ученици,  

вероучитељ 

− Шта је за нас сукоб генерације? 

Ко су нам идеали и узори?  А
п

р
и

л
 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор 

Одељењски 

старешина 

ученици 

− Млади и спорт – велики 

спортски успеси данас,  

код нас и у свету , ко су нам 

спортски идоли                                         

А
п

р
и

л
 

У
ч

и
о
н

и
ц

а Разговор, 

штампани 

материјал, 

интернет 

Ученици 

− Учимо ли за оцену или за 

знање ?   III, IV разред А
п

р
и

л
 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор, 

сарадња са 

педагогом 

Педагог 

одељењски 

старешина 

− Реализација допунске и додатне 

наставе и ангажованости ученика 

у слободним активностима. А
п

р
и

л
 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Извештаји 

Одељењски 

старешина 

ученици 

− Друштвене мреже ЗА/ПРОТИВ. 

За све разреде А
п

р
и

л
 

/М
ај

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Дискусија Ученици 
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− Шта нам се највише допада у 

нашој школи, а шта бисмо радо 

променили?   II, III раред 

М
ај

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Анкета, разговор 

Одељењски 

старешина 

ученици 

− Анализа  васпитних   и васпитно-

дисциплинских  мера М
ај

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор, 

извештаји 

Одељењски 

старешина 

− Млади и болести зависности. 

− Пушење М
ај

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Предавање, 

трибина, 

разговор 

Здравствени 

радник 

− Тема по слободном избору 

ученика М
ај

 

С
ал

а 
 

Одељењски 

старешина 

ученици 

− Најзначајнији културни догађај 

месеца  

− Најзначајнији спортски догађај 

месеца  

М
ај

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Исечци из 

новина, 

интернет 

Ученици 

− Припреме за матурско вече М
ај

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор 

Одељењски 

старешина 

ученици 

− Обележавање последњег дана 

наставе  Анкета: Поручујем 

мојим наставницима и следећим 

генерацијама - завршна одељења 

М
ај

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор, 

Анкета уз помоћ 

педагога 

Ученици 

педагог 

− Похваљивање и анализа 

успешности ученика пред крај 

школске године – предвиђања и 

остварења 

Ју
н

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор, 

извештаји 

Одељењски 

старешина 

ученици 

− Разговор о реализацији свих 

активности одељења у току 

школске године и анализа 

постигнућа одељења и ученика 

појединачно у току школске 

године 

Ју
н

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор, 

извештаји 

Одељењски 

старешина 

ученици 
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− Анализа часова одељењског 

старешине, предлози и сугестије

  

Ју
н

 

У
ч

и
о
н

и
ц

а 

Разговор 

Одељењски 

старешина 

ученици 

 

Ученици завршних разреда средњих школа упознају се и пролазе обуку о систему 

одбране земље  и увођења садржаја обуке одбране земље  у школски систем Републике 

Србије, који  наставља да се спроводи и у школској 2022/23.години. 

Преношење практичних знања и вештина за потребе одбране земље реализоваће 

се по темама Министарства одбране, планирано је да се теме реализују  током   часова 

одељењског старешине на нивоу одељења или спајањем више одељења.  

Одељењски старешина координира радом одељењске заједнице. 

Педагог школе ће дати предлог тема за ову школску годину и реализовати неке 

радионице на основу интересовања ученика. 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Сарадња се остварује кроз индивидуалне и групне разговоре и на родитељским 

састанцима. По потреби, родитељи ће добијати и писмена обавештења. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМA 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, 

координатори стручних тимова и стручни сарадници. 

Председник 

 Стручног већа наставника природних предмета 
Наташа Стојковић 

Председник  

Стручног већа наставника друштвених наука 
Нада Васић 

Председник  

Стручног већа наставника електро групе предмета 

Станислава 

Кулпинац 

Председник Стручног већа наставника машинске  и 

саобраћајне групе предмета 
Горан Маравић 

Председник Стручног актива развојно планирање Татјана Мандић 

Председник Стручног актива за развој школског програма 

Јелена Мушкиња 

(стручни сарадник – 

библиотекар) 

Стручни сарадник - педагог Јадранка Лилић 

Стручни сарадник – библиотекар Милорад Обрадовић 

Стручни сарадник - библиотекар Борислав Брадић 

Координатор Тим за инклузивно образовање Светлана Божић 

Координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 
Драган Вукелић 

Координатор Тима за самовредновање Ружица Совиљ 

Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развоја 

установе 2022/2023. 
Наташа Георгијевић 

Координатор Тима за међупредметне компетенције и 

предузетништво 
Мира Томић 

Координатор Тима за професионални развој Јелена Стамболија 

Координатор Тима за израду пројектне документације Татјана Томић 

Координатор Тим за еваулацију годишњег плана рада Душан Димић 

Координатор Тима за  рад са ученичким парламентом Немања Марковић 

Координатор Тима за маркетинг, ажурирање сајта школе и 

фејсбук странице 
Игор Томић 

Координатор Тима за КВиС Стеван Крстоношић 

Директор установe Весна Илић 

 

Наставничким већем и педагошким колегијумом председава и руководи 

директор. 
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ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

А
в
гу

ст
-2

0
2
2
.г

о
д

и
н

е/
С

еп
те

м
б

ар
 

− Конституисање Педагошког колегијума 

разговор 

дискусија 

анализа 

стручна 

већа 

  

чланови 

педагошког 

колегијума 

− Договор око поделе послова при изради 

Годишњег плана рада школе и Извештаја о раду 

школе 

− Осврт на поштовање правила о кућном реду 

школе. 

− Разматрање извештаја о успеху ученика на 

крају школске године 

− Планирање усавршавања наставника за 

наредну школску годину и извештај за 

претходну годину 

− Корелација наставних планова и програма 

договор 

подела 

задужења 

О
к
то

б
ар

/ 
Н

о
в
ем

б
ар

 

− Анализа успеха и владања ученика на крају 

првог класификационог периода 

− Анализа реализације наставног плана и 

програма редовне наставе, допунског рада и 

ваннаставних активности 

− Предлагање мера за унапређивање образовно - 

васпитног рада у школи 

− Анализа остварености садржаја и начина 

реализације школског програма; 

− Праћење реализације програма заштите деце од 

насиља 

− Праћење рада Актива, тимова и већа 

− Анализа рада ученичког парламента; 

− Анализа остварености садржаја школског 

развојног плана 

− Организација васпитно-образовног рада: 

редовне наставе, допунског рада и 

ваннаставних активности, дежурство 

наставника, безбедност ученика 

разговор 

дискусија 

анализа 

договор 

подела 

задужења 

стручна 

већа 

чланови 

педагошког 

колегијума 

Д
ец

ем
б

ар
/ 

Ја
н

у
ар

 

− Анализа успеха и владања ученика на крају 

првог полугодишта 

− Анализа стручно - педагошког усавршавања 

наставника 

− Организација прославе Школске славе 

− Праћење рада Актива и тимова 

разговор 

дискусија 

анализа 

договор 

подела 

задужења 

стручна 

већа 

чланови 

педагошког 

колегијума 

Ф
еб

р
у
ар

/ 

М
ар

т 

− Организација такмичења 

− Анализа рада стручних органа и тимова 

− Активности у оквиру самовредновања 

− Анализа стручног усавршавања наставника 

разговор 

дискусија 

анализа 

договор 

подела 

задужења 

стручна 

већа 

чланови 

педагошког 

колегијума 
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А
п

р
и

л
/М

ај
 

− Анализа успеха и владања ученика на крају 

трећег класификационог периода 

− Реализација наставног плана и програма 

− Анализа рада Тима за самовредновање 

− Педагошко-инструктивни рад са наставницима 

− Анализа успеха ученика четвртог разреда 

− Припреме за матурски/завршни испит 

разговор 

дискусија 

анализа 

договор 

подела 

задужења 

стручна 

већа 

чланови 

педагошког 

колегијума 

Ју
н

 

− Праћење остваривања Школског развојног 

плана 

− Анализа и унапрећење добрих међуљудских 

односа и радне дисциплине запослених у 

школи 

− Анализа рада Актива и тимова 

− Припреме за завршетак школске године 

− Анализа успеха ученика првог, другог и трећег 

разреда на крају школске године 

− Преглед постигнућа ученика на такмичењима 

− Анализа извештаја о учешћу наставника на 

семинарима и евалуација стручног 

усавршавања 

разговор 

дискусија 

анализа 

договор 

подела 

задужења 

стручна 

већа 

чланови 

педагошког 

колегијума 

А
в
гу

ст
 2

0
2
3
. 

го
д

и
н

е 

− Припреме за почетак наредне школске године 

− Припреме  око поделе послова при изради 

Годишњег плана рада школе и Извештаја о раду 

школе 

 

 

разговор 

дискусија 

анализа 

договор 

подела 

задужења 

стручна 

већа 

чланови 

педагошког 

колегијума 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Тим за сарадњу са ученичким парламентом 

Немања Марковић Наставник стручних предмета у подручју рада електротехника 

Динко Винчић 
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и 

обрада метала 

Немања Кашић Ученик 

Новак Георгијевић Ученик 

Парламент ће: 

− давати мишљења и предлоге стручним органима Школе о правилима 

понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, 

школском развојном плану, школском програму, начину уређења школског 

простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на 

спортским и другим такмичењима и организацији манифестација у школи 

и ван ње 

− разматрати односе ученика и наставника или стручних сарадника и 

атмосфере у школи 

− обавештавати ученике о питањима од посебног значаја за њихово 

школовање и о активностима ученичког парламента 

− активно учествовати у процесу планирања развоја школе и 

самовредновања. 

− Предлагати чланове за стручни актив за развојно планирање и Тима за 

заштиту од дискриминације, насиља,  злостављања и занемаривања 

 

У току рада Парламента могуће су измене и допуне оквирног плана на 

иницијативу неког од ученика, радне групе или самог председника. 

Парламент чине по два представника сваког одељења: 

Разред Одељењски старешина Ученици парламента 

IЕР Стамболија  Јелена 
Андреј Ђурђић 

Стефан Трбојевић 

IЕС Божић Светлана 
Никола Кубет 

Стефан Лепотић 

IКК Пантовић Владимир 
Марко Ђурчин 

Филип Ситарић 

IБМ Ремецки Александар 
Михајло Миловановић 

Бранислав Лукић 

IТДС Драган Вукелић 
Лука Цвијановић 

Јована Докмановић 

IIEР Мандић  Татјана 
Тадија Карановић 

Круна Миливојевић 

IIКК Димић Душан 
Марко Кркић 

Стефан Евђенић 

IIМВ Совиљ Ружица 
Огњен Станојевић 

Стефан Смиљанић 

IIБМЕ Васић Нада 
Зоран Станојевић 

Бакић Бранислав 

IIIЕР Томић  Taтјана 
Тијана Оташевић 

Матеја Марковић 
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IIIЕС Немања Марковић  
Калањ Никола 

Перић Марко 

IIIКК Игор Томић 
Спасојевић Лазар 

Кузмановић Николина 

IIIМВ Мирјана Веселиновић-Турчиновић 
Иван Милић 

Андреј Елезовић 

IIIБ Крстоношић Стеван 
Јакшић Ненaд 

Коларић Адријан 

IVЕР Мушкиња Јелена   
Новак Георгијевић 

Стефан Ивковић 

IVЕА Павичић  Слађана 
Ивановић Ивана 

Нулеши Андреј 

IVКК Наташа Георгијевић 
Мићић Никола 

Кашић Немања 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

− Седница одбора септембар 

− Конституисање Ученичког парламента и презентовање 

плана рада парламента за школску 2022/2023. 
септембар 

− Избор руководства парламента септембар 

− Упознавање чланова Парламента са законским оквиром 

деловања парламента, са правима и дужностима чланова: 

упознавање са Пословником о раду парламента и сл. 

септембар 

− Испитивање потреба ученика одељења – предлога ученика 

важних за рад Парламента; промоција Ученичког 

парламента 

септембар 

− Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у 

овој школској години и измена и допуна пословника 
септембар 

− Упознавање са ГПР школе октобар 

− Покретање акција уређења школског хола током године 

− Сарадња са школском управом; понашање ученика; током године 

− Чланови Парламента као вршњачки едукатори – 

преношење искуства у одељења 
током године 

− Изложба уметничких радова у ходницима школе јануар-фебруар 

− Анализа рада Ученичког парламента мај 

− Испраћај матураната;  

 
мај 

− Завршна седница са ученицима четврте године; извођење 

закључака о раду у школској 2022/2023. години 
јуни 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења у 

школи. 

Савет родитеља : 

− Предлаже  представнике родитеља, односно другиг законских заступника 

деце, односно ученика у орган управљања 

− Предлаже свог представника у све обавезне тимове установе 

− Учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на 

нивоу установе 

− Учествује у поступку избора уџбеника, у складу са законом који уређује 

уџбенике 

− Разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана 

рада 

− Разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, 

развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, 

самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и 

међународног тестирања и спровођење мера уа обезбеђивање и 

унапређење квалитеа образовно-васпитног рада 

− Разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке 

задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника 

− Разнатра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, 

безбедност и заштиту деце и  ученика 

− Учествује у поступку прописивања мера из члана 108. ЗОСОВ-а 

− Даје сагласност на програм и организацију екскурзија, односно програме 

наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању 

− Предлаже председника и његовог заменика за локални савет родитеља 

− Разматра и друга питања 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Конституисање 

Савета Родитеља 

− Разматрање успеха 

ученика у протеклој 

школској години, 

кадровских и 

материјалних услова 

рада у новој 

школској години 

− Разматрање 

Годишњег плана 

рада школе 

договор, 

гласање, 

разговор, 

анализа, 

извештавање 

родитељи, 

директор,  

 чланови СР 
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− Поступак избора 

уџбеника 

П
о

сл
е 

св
ак

о
г 

к
л
ас

и
ф

и
к
ац

и
о
н

о
г 

п
ер

и
о
д

а 
− Учествовање у 

поступку 

прописивања и 

реализације 

безбедности ученика 

за време 

остваривања 

образовно- 

васпитног рада 

− Разматрање успеха 

ученика на 

класификационим 

периодима и 

предлагање мера за 

побољшање 

договор, 

дискусија 

школски 

полицајац, 

родитељи, 

директор, 

педагог,  

чланови СР 

Т
о
ко

м
 

ш
ко

л
ск

е 

го
д

и
н

е 

− Разматрање намене и 

коришћења 

средстава од 

донација родитеља и 

проширене 

делатности школе 

анализа, 

разговор, 

договор 

руководство 

школе, 

чланови СР 

 

О
к
то

б
ар

 − Предлагање и 

реализација 

активности на 

унапређењу рада 

Савета родитеља 

дискусија 

договор 

 

родитељи, 

директор, 

чланови СР 

Т
о
ко

м
 г

о
д

и
н

е 

− Избор најповољније 

понуде за извођење 

излета/екскурзија за 

II, III,IV разреда и 

учешће у одабиру 

дестинација 

 

дискусија, 

договор 

чланови СР, 

директор 

Т
о
ко

м
 

ш
ко

л
ск

е 

го
д

и
н

е − Давање сагласности 

на програм и 

организовање 

екскурзије 

дискусија, 

договор 

родитељи, 

директор, 

чланови СР 

Т
о
ко

м
 

ш
ко

л
ск

е 

го
д

и
н

е 

− Анализа рада Актива 

и тимова у школи 

предлагање, 

договор 

родитељи, 

директор, 

педагог, 

чланови СР 

Т
о
ко

м
 

ш
ко

л
ск

е 

го
д

и
н

е − Разматрање 

извештаја о 

изведеној екскурзији 

разговор 

дискусија 

вођа пута 

директор 

чланови СР 
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Т
о
ко

м
 

ш
ко

л
ск

е 

го
д

и
н

е − Активно учешће у 

разматрању осталих 

питања утврђених 

Статутом школе 

договор, 

гласање, 

разговор 

управа школе 

чланови СР 

 

Састав савета родитеља за школску 2022/2023. годину: 

Разред Одељењски старешина Ученици парламента 

IЕР Стамболија  Јелена Катић Слободанка 

IЕС Божић Светлана Риферт Наташа 

IКК Пантовић Владимир Скакавац Стевка 

IБМ Ремецки Александар Глушац Радован 

IТДС Вукелић Драган Докмановић Драгица 

IIEР Мандић  Татјана Бошковић Сања 

IIКК Димић Душан Зубовић Драгана 

IIМВ Совиљ Ружица Јовановић Живан 

IIБМЕ Васић Нада Бакић Зорица 

IIIЕР Томић  Taтјана Југовић Мирјана 

IIIЕС Марковић Немања Медић Милић 

IIIКК Томић Игор Малешевић Јеленко 

IIIМВ Веселиновић-Турчиновић Мирјана Милић Зорица 

IIIБ Крстоношић Стеван Коларић Катарина 

IVЕР Мушкиња Јелена   Баић Горица 

IVЕА Павичић  Слађана Давидовић Бранислава 

IVКК Георгијевић Наташа Божић Светлана 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СTРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Стручни актив за развојно планирање 

Татјана Мандић 
Наставник стручних предмета у подручју рада 

електротехника -председник актива 

Милорад Обрадовић 
Наставник предметне наставе - Грађанско васпитање, 

Стручни сарадник – библиотекар 

Станислава Кулпинац 
Наставник практичне наставе у подручју рада 

Електротехнике 

Јована Јовић   Локална самоуправа  

Тијана Оташевић (IIIЕР) Ученички парламент 

Сања Бошковић Савет родитеља 

 

Стручни актив развојног планирања чине директор, шеф рачуноводства, 

наставници,  један представник Савета родитеља, представник Ученичког парламента и 

представник локалне самоуправе самоуправе.  

У овој школској години Стручни актив за развојно планирање ће као и 

претходних година посебну пажњу посветити побољшању свих стандарда квалитета 

рада школе и остваривању још боље сарадње са свим већима, тимовима, активима, а 

посебно са Тимом за самовредновање. У прилогу су дате активности за школску 

2022/2023 годину, као и Акциони план. 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

А
в
гу

ст
 

− Извештај за школску 

2021/2022 годину 

− Састанак са Стручним 

активом за школски програм 

− Састанак са Педагошким 

колегијумом у вези акционог 

плана 

− Писање Акционог плана за 

наредну школску годину 

− Презентација Акционог 

плана Наставничком већу 

− Израда плана рада  

Састанци, 

разговори, 

дискусије... 

Чланови актива, 

Педагошког 

колегијума, 

Стручног 

актива за развој 

школског 

програма 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Састанак са већима 

− Састанак са тимовима 

− Састанак са активима 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 

Чланови актива, 

тимова, већа,  

Стручног 

актива за 

школски 

програм 

О
к
то

б
ар

 − Сакупљање извештаја свих 

тимова, већа, актива, 

директора, организатора 

практичне наставе, педагога 

Састанци Чланови актива 
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Н
о
в
ем

б
ар

 

− Анализа прикупљених 

извештаја на крају првог 

квартала 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 

Чланови актива 
Д

ец
ем

б
ар

 

− Састанак са Тимом за 

самовредновање 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 

Чланови тима и 

актива 

Ја
н

у
ар

 

− Сакупљање извештаја свих 

тимова, већа, актива, 

директора, организатора 

практичне наставе, педагога 

− Анализа прикупљених 

извештаја на крају првог 

полугодишта 

Састанци Чланови актива 

Ф
еб

р
у
ар

 

− Састанак са Тимом за 

самовредновање 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 

Чланови тима и 

актива 

М
ар

т 

− Сакупљање извештаја свих 

тимова, већа, актива, 

директора, организатора 

практичне наставе, педагога 

− Анализа прикупљених 

извештаја на крају трећег 

квартала 

Састанци Чланови актива 

А
п

р
и

л
 

− Састанак са Тимом за 

самовредновање 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 

Чланови тима и 

актива 

М
ај

 

− Састанак са Тимом за 

самовредновање 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 

Чланови тима и 

актива 

Ју
н

 

− Сакупљање извештаја свих 

тимова, већа, актива, 

директора, организатора 

практичне наставе, педагога 

− Анализа прикупљених 

извештаја на другог 

полугодишта 

Састанци Чланови актива 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СTРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 

Стручни актив за развој школског програма 

Јелена Мушкиња 
Наставник предметне наставе - Српски језик и књижевност 

Стручни сарадник – библиотекар - председник 

Горан Маравић 
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и 

обрада метала 

Немања Марковић Наставник стручних предмета у подручју рада електротехника 

Слађана Павичић Наставник стручних предмета у подручју рада електротехника 

 

Надлежности Актива 

− обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном 

процесу и доношењу професионалних одлука; 

− припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма; 

− процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и 

задатке и општих и посебних стандарда знања; 

− учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса 

евалуације и властите процене своје образовне праксе; 

− утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа 

пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, 

интересовања и потребе; 

− прати потребе и могућности локалне заједнице, као и конкретне услове рада 

школе; 

− обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског 

одбора. Радом стручног актива руководи директор школе. 

 

Задаци 

− припремање нацрта школског програма на основу наставног плана и програма, 

процењивање и вредновање постигнутих резултата у односу на дефинисане 

циљеве и задатке и општих и посебних стандарда знања, 

− учествовање у унапређивању школског програма руководећи се резултатима 

евалуације образовне праксе, 

− пратити услове рада школе током непосредне наставе, комбинованог модела 

наставе и учења на даљину; 

− Стручни актив за свој рад одговора Наставничком већу, директору школе и 

Школском одбору. 

− Аплицирање на пројектима - локалним, покрајинским, републичким, 

међународним и слично, те израда пројектне документације током школске 

године 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Т
о
ко

м
 

го
д

и
н

е − Успостављање 

фреквентније 

организације 

састанака Актива 

чланови Актива 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 
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К
о
н

ти
н

у
и

р
ан

о
 

− Увећање броја 

активних чланова 

Актива  и сарадника 

чланови Актива 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 
К

о
н

ти
н

у
и

р
ан

о
 

− Унапређивање 

комуникације између 

Актива и Педагошког 

колегијума 

чланови Актива, 

председници 

Стручних већа 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 

К
о
н

ти
н

у
и

р
ан

о
 

− Инсистирање на 

реализацији мера 

(критеријуми успеха 

и нивои постигнућа 

по предметима, 

парцијално- бодовно 

оцењивање, 

организација 

допунске наставе...) 

педагошки 

колегијум, 

Стручна већа, 

Наставничко 

веће 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 

К
о
н

ти
н

у
и

р
ан

о
 − Учешће у планирању 

и реализацији 

програма активности 

у школи усмерених 

на смањивање 

изостајања ученика 

са наставе 

Педагошки 

колегијум,  

Савет родитеља 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 

К
о
н

ти
н

у
и

р
ан

о
 

− Сарадња на праћењу 

реализације Развојног 

плана Школе 

чланови Актива 

за развој 

школског 

програма и за 

развојно 

планирање 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 

Т
о
ко

м
 г

о
д

и
н

е,
 

п
о
 д

о
го

в
о
р
у
 

− Организација панела, 

дискусија и 

радионица у вези са 

наставним 

програмима и 

садржајима на нивоу 

Наставничког већа 

чланови Актива, 

Педагошки 

колегијум, 

Стручна већа, 

Наставничко 

веће 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 

Т
о
ко

м
 г

о
д

и
н

е,
 

п
о
 д

о
го

в
о
р
у
 

− Планирање, 

реализација и 

праћење 

огледних/угледних 

часова, организације 

посета гостујућих 

предавача 

педагошки 

колегијум, 

Наставничко 

веће 

Састанци, 

разговори, 

извештаји 
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Т
о
ко

м
 г

о
д

и
н

е,
 п

о
 

д
о
го

в
о
р
у
 

− Планирање, праћење 

и реализација 

едукативних 

активности 

(интерних и 

екстерних) у којима 

би учествовао што 

већи број колега 

чланови 

Педагошког 

колегијума 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 

Т
о
ко

м
 г

о
д

и
н

е,
 

п
о
 д

о
го

в
о
р
у
 

− Систематско (чек 

листама) посматрање, 

праћење наставе и 

периодично 

извештавање о томе 

стручни 

сарадник 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 

Т
о
ко

м
 г

о
д

и
н

е,
 

п
о
 д

о
го

в
о
р
у
 

− Учешће у 

посматрању часова 

Директор, 

стручни 

сарадник 

Састанци, 

разговори, 

извештаји 

Т
о
ко

м
 г

о
д

и
н

е,
 п

о
 

д
о
го

в
о
р
у
 

− Реализација 

конкретних ad hoc 

активности за 

побољшање успеха из 

појединих предмета 

(и њихово акционо 

планирање) – на 

основу утврђених 

потреба 

Педагошки 

колегијум 

Састанци, 

разговори, 

дискусије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Годишњи план рада  2022/2023 годину СТШ“Миленко Брзак – Уча“   

34 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

СВН природних наука 

Наташа Стојковић Наставник предметне наставе – Математика - председник 

Светлана Божић Наставник предметне наставе - Географија 

Бојан Обрадовић Наставник предметне наставе - Физика 

Рената Самац Наставник предметне наставе - Хемија 

Јелена Стамболија Наставник предметне наставе - Математика 

Игор Томић 
Наставник предметне наставе - Рачунарство и информатика,  

Стручни предмети у подручју рада електротехника 

Мира Томић 
Наставник предметне наставе -  

Биологија, Екологија и заштита животне средине 

Татјана Цанов Наставник предметне наставе - Математика 

 

Рад већа се одвија кроз непосредне активности предметних наставника, 

заједничке консултације, рад у секцијама и стручне семинаре. 

Задаци 

− Планирање и спровођење наставног плана и програма, редовне, допунске, 

додатне и припремне наставе 

− Усклађивање критеријума оцењивања 

− Усклађивање планова рада, корелација са другим предметима (планирање 

угледних и огледних часова) 

− Набавка потребног материјала  

− Организовање такмичења и учествовање на такмичењима, конкурсима (Чеп за 

хендикеп, Шта знаш о здрављу, Прва помоћ, Кенгур...)  

− Стручна усавршавања професора, похађање  семинара 

− Допунска и додатна настава 

− Организовање посета сајмовима, културним дешавањима... 

− Реализација вандредних,поправних и разредних испита 

− Припрема и реализација матурских испита 

− Учествовање на локалним, регионалним и међународним пројектима 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

А
в
гу

ст
 

2
0
2
2
. 

го
д

и
н

е − Предлог председника већа 

− Реализација поправних 

испита и анализа успеха 

Чланови већа Састанак већа 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Усвајање годишњег плана 

рада већа 

− Избор уџбеника и збирки 

задатака 

− Усвајање распореда 

писмених задатака 

− Евидентирање постојећих 

наставних средстава и 

набавка нових, ако је могуће 

Чланови већа Састанак већа 
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− Уједначавање критеријума 

оцењивања 

− Организација допунске и 

додатне наставе 

О
к
то

б
ар

 

− План стручног усавршавања 

− Праћење и вредновање 

успеха ученика 

− Анализа успеха ученика на 

крају првог 

квалификационог периода 

− Организација одржавања 

ванредних испита 

− Планирање угледних и 

огледних часова са 

наставницима других 

предмета 

− Учешће на локалним и 

међународним пројектима и 

такмичењима 

Чланови већа 

Лично 

ангажовање 

чланова 

Н
о
в
ем

б
ар

 

− Извршавање корелације са 

другим предметима 

− Мере за побољшање успеха 

Чланови већа Састанак већа 

Д
ец

ем
б

ар
 − Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 

− Организација допунске  

наставе током зимског 

распуста 

Чланови већа 

Лично 

ангажовање 

чланова 

Ја
н

у
ар

 − Консултације са ученицима 

завршних разреда око 

избора предмета за полагање 

матуре 

Чланови који 

предају у 

матурским 

одељењима 

Лично 

ангажовање 

чланова 

Ф
еб

р
у
ар

 

− Организација ванредних 

испита 

− План учешћа на 

такмичењима 

Чланови већа 

Лично 

ангажовање 

чланова 

М
ар

т 

− Анализа успеха на крају 

трећег квалификационог 

периода 

− Анализа мера за побољшање 

успеха 

Чланови већа 

Лично 

ангажовање 

чланова 

А
п

р
и

л
 − Реализација ванредних 

испита у априлском року 

− Анализа резултата са 

такмичења 

Чланови већа 

Лично 

ангажовање 

чланова 
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М
ај

 − Анализа успеха матураната 

− Анализа стручног 

усавршавања 

Чланови већа Састанак већа 
Ју

н
 

− Анализа успеха на крају 

наставне године 

− Организација полагања 

матурских испита 

− Анализа успеха на 

матурском испиту 

− Организација припремне 

наставе и поправних испита 

у јунском и августовском 

року 

− Анализа реализације плана и 

програма 

Чланови већа 

Лично 

ангажовање 

чланова 

А
в
гу

ст
 

2
0
2
3
. 

го
д

и
н

е 

− Реализација поправних 

испита 

− Анализа рада већа и израда 

извештаја о раду већа у току 

протекле школске године 

Чланови већа Састанак већа 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

СВН друштвених наука 

Нада Васић 
Наставник предметне наставе – Енглески језик  

-председник већа 

Бојан Батало 
Наставник предметне наставе –  

Филозофија, Грађанско васпитање 

Борислав Брадић 
Наставник предметне наставе - Грађанско васпитање 

Стручни сарадник - библиотекар 

Јелена Весић Наставник предметне наставе - Српски језик и књижевност 

Мирјана Веселиновић-

Турчиновић 
Наставник предметне наставе - Српски језик и књижевност 

Душан Димић Наставник предметне наставе - Физичко васпитање 

Анђелка Зец Наставник предметне наставе  - Социологија 

Обренка Красић Наставник предметне наставе - Историја 

Марко Лајешић Наставник предметне наставе - Верска настава 

Јелена Мушкиња Наставник предметне наставе - Српски језик и књижевност 

Милорад Обрадовић 
Наставник предметне наставе - Грађанско васпитање 

Стручни сарадник – библиотекар 

Владимир Пантовић Наставник предметне наставе - Енглески језик 

Жељко Радић Наставник предметне наставе - Ликовна култура 

Игор Садрија 
Игор Садрија Наставник предметне наставе – 

Физичко васпитање 

Стеван Савић Наставник предметне наставе  - Верска настава 

План рада стручног већа: 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Конституисање већа 

− Доношење плана рада већа за школску 

2022/2023. 

− Одабир уџбеника из каталога уџбеника 

− Учешће у локалним, регионалним и 

међународним пројектима 

− Планирање стручног усавршавања 

наставника 

сви чланови 
састанак, 

извештај 

О
к
то

б
ар

 

− Процене и вредновање успеха ученика 

− Договор о међусобној сарадњи у оквиру 

актива 

− Припрема за одлазак на међународни сајам 

књига у Београду; 

− Сумирање утисака са сајма; 

− Договор о похађању семинара; 

сви чланови 
састанак, 

извештај 

Н
о
в
ем

б
ар

 − Анализа успеха на крају првог тромесечја 

− Мере за побољшање наставе 

− Упознавање ученика са литерарним 

конкурсима пристиглим на адресу школе; 

− Припрема ученика за такмичења; 

сви чланови 
састанак, 

извештај 
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Д
ец

ем
б

ар
 

− Припрема актива за промоцију школе 

− Договор о семинарима за време зимског 

распуста 

− Анализа рада актива на полугодишту 

− Припрема светосавске приредбе; 

− Организовање школског литерарног 

такмичења; 

− Припрема ученика за такмичења; 

− Сумирање резултата на крају полугодишта; 

− Договор о допунској настави која ће се 

организовати у току зимског распуста; 

− Израда летописа школе и школског 

часописа 

сви чланови 
састанак, 

извештај 

Ја
н

у
ар

 − Текућа питања 

 ( наставна средства, кабинети...) 

− Анализа семинара (уколико сз реализовани) 

− Припрема светосавске приредбе; 

сви чланови 
састанак, 

извештај 

Ф
еб

р
у
ар

 

− Анализа успеха на крају првог полугодишта 

− Текућа питања 

−  ( наставна средства, кабинети...) 

сви чланови 
састанак, 

извештај 

− Такмичења ученика 
предметни 

професор 

састанак, 

извештај 

М
ар

т 

− Анализа успешности допунске и додатне 

наставе 
сви чланови 

састанак, 

извештај 

− Такмичења 
предметни 

професор 

састанак, 

извештај 

А
п

р
и

л
 − Анализа успеха на крају трећег тромесечја сви чланови 

састанак, 

извештај 

− Републичка такмичења, у случају пласмана 
предметни 

професор 

састанак, 

извештај 

М
ај

 

− Учешће у промоцији школе 

− Анализа успеха матураната 
сви чланови 

састанак, 

извештај 

Ју
н

 

− Анализа успешности додатне наставе 

− Реализација поправних и матурских испита 

− Анализа успеха ученика на крају наставне 

године 

сви чланови 
састанак, 

извештај 

А
в
гу

ст
 − Реализација припрема за поправне, 

разредне и матурске испите 

− Анализа рада стручног већа 

− Припреме за почетак нове школске године 

сви чланови 
састанак, 

извештај 

Т
о
ко

м
 

го
д

и
н

е 

− Менторски рад сви чланови 
састанак, 

извештај 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЕЛЕКТРО ГРУПЕ 

ПРЕДМЕТА 

СВН електро групе предмета 

Станислава Кулпинац 
Наставник практичне наставе у подручју рада 

електротехника – координатор већа 

Ненад Вукадиновић 
Наставник стручних предмета у подручју рада 

електротехника 

Никола Ђурић 
Наставник стручних предмета у подручју рада 

електротехника 

Котур Димитрије 
Наставник стручних предмета у подручју рада 

електротехника 

Татјана Мандић 
Наставник стручних предмета у подручју рада 

електротехника 

Немања Марковић 
Наставник стручних предмета у подручју рада 

електротехника 

Никола Милошевић 
Наставник практичне наставе у подручју рада 

електротехника 

Слађана Павичић 
Наставник стручних предмета у подручју рада 

електротехника 

Станко Станковић 
Наставник стручних предмета у подручју рада 

електротехника 

Ирена Солдић Антонић 
Наставни предметне наставе -  

Предузетништво и Економика и организација предузећа 

Игор Томић 
Наставник предметне наставе - Рачунарство и информатика,  

Стручни предмети у подручју рада електротехника 

Татјана Томић 
Наставник стручних предмета у подручју рада 

електротехника 

 

Рад стручног већа се одвија кроз непосредне активности предметних наставника, 

заједничке консултације, рад у секцијама, додатна, допункса и припремна настава, 

стручне посете и семинаре. 

Задаци: 

− Планирање и спровођење наставног плана и програма, редовне, допунске, 

додатне и припремне наставе 

− Усклађивање критеријума оцењивања 

− Усклађивање планова рада, корелација са другим предметима (планирање 

угледних/огледних часова) 

− Избор уџбеника 

− Организовање такмичења и учествовање на такмичењима 

− Организовање XVI Републичког такмичења сервисера термичких и расхладних 

уређаја  

− Реализација Пројекта државне матуре 

− Наставак реализације пројекта „Са роботом на ТИ“ 

− Распоред писмених и контолних задатака 

− Набавка потребног материјала и алата за обављање наставе, матурских и 

завршних испита 
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− Стручна усавршавања наставника, похађање  семинара 

− Организовање акције прикупљања материјала потребног за извођење наставе 

− Организовање посете сајму технике 

− Сарадња са другим техничким школама (међусобне посете) 

− Аплицирање за пројекте локалне, покрајинске, републичке и међународне  

− Промоција школе  

− Уређивање кабинета информатичких, електро и електро радионица 

− Менторски рад са ученицима 

− Менторски рад са колегама који се припремају за полагање стручног испита 

− Сарадња са предузећима и проширивање сарадње са новим фирмама 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Извештај рада стручног већа 

за претходну годину 

− Израда и предаја годишњих 

планова и програма рада 

− Предлагање уџбеника 

− Набавка литературе и 

средстава за рад 

− Извештај са педагошког 

колегијума 

− Уједначавање критеријума 

оцењивања 

− Договор о употреби 

стандарда у настави 

− Предлагање дневника 

практичне наставе 

− Упознавање са правилником о 

мерама, начину и поступку 

заштите и безбедности 

ученика за време боравка у 

школи и свих активности које 

организује школа; 

правилником о васпитно-

дисциплинској одговорности 

ученика; 

− Корелација са осталим 

предметима 

− Избор семинара личног 

усавршавања 

− Организација допунске, 

додатне и припремне наставе 

− Организација секција  

− Одређивање термина за 

консултације са родитељима 

и ванредним ученицима 

− Вођење записника стручног 

већа 

Чланови 

стручног 

већа 

писани 

извештаји, .docx 

документ 

(послат на мејл 

шкле), 

попуњени 

обрасци или у 

ел. облику на 

дељеном Гугл 

диску, одређени 

термини (ог. 

табла,фб стр.), 

− одређени 

термини (ог. 

табла,фб стр.) 
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− Припрема испитних питања 

за ванредне ученике 

− Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте 

− Учешће у пројекту „са 

роботом на ти“ 

− Старање о хигијенско-

техничкој заштити на раду 

− Организација и предлози за 

уређење кабинета 

(радионица). 

О
к
то

б
ар

 

− Текућа питања ( наставна 

средства, кабинети...) 

− Организација 

угледних/огледних часова 

− Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте 

− Учешће у пројекту „Са 

роботом на ТИ“ 

− старање о хигијенско-

техничкој заштити на раду 

− Организација и предлози за 

уређење кабинета 

(радионица). 

Чланови 

стручног 

већа 

− предлог за 

набавку и 

поправку 

опреме 

− кабинет,час 

Н
о
в
ем

б
ар

 

− Текућа питања ( наставна 

средства, кабинети...) 

− Сумирање резултата првог 

класификационог периода 

− Организација угледних 

часова 

− Организација посета 

фирмама  

− Организација посета 

факултетима и сајмовима  

− Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте 

− Учешће у пројекту „Са 

роботом на ТИ“ 

− Организација и предлози за 

уређење кабинета 

(радионица). 

− Старање о хигијенско-

техничкој заштити на раду; 

Чланови 

стручног 

већа 

− предлог за 

набавку и 

поправку 

− консултације са 

члановима већа  

− организовање 

посета са 

правном 

службом 

одр.фирми 
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Д
ец

ем
б

ар
 

− Предлагање тема за матурске 

радове и питања за изборне 

предмете 

− Припрема већа за промоцију 

школе 

− Договор о семинарима за 

време зимског распуста 

− Анализа рада већа на 

полугодишту 

− Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте 

− Учешће у пројекту „Са 

роботом на ТИ“ 

− Старање о хигијенско-

техничкој заштити на раду 

− Организација и предлози за 

уређење кабинета 

(радионица) 

− Сумирање резултата на крају 

полугодишта 

Чланови 

стручног 

већа 

− .docx документ 

− израда 

презентације 

− консултације 

− извештај у 

књизи с.в. 

Ја
н

у
ар

 

− Текућа питања ( наставна 

средства, кабинети...) 

− Договор о припремама за 

такмичење 

− Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте 

− Учешће у пројекту „Са 

роботом на ТИ“ 

− Старање о хигијенско-

техничкој заштити на раду 

− Организација и предлози за 

уређење кабинета 

(радионица). 

Чланови 

стручног 

већа. 

− предлог за 

набавку и 

поправка 

− одређени 

термини 

припремних 

часова 

Ф
еб

р
у
ар

 

− текућа питања ( наставна 

средства, кабинети...) 

− Такмичења 

− Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте 

− Учешће у пројекту „Са 

роботом на ТИ“ 

− Старање о хигијенско-

техничкој заштити на раду 

− Организација и предлози за 

уређење кабинета 

(радионица). 

Чланови 

стручног 

већа, 

одељењски 

старешина 

предлог за набавку 

и поправка 
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М
ар

т 

− Анализа успешности 

допунске и додатне наставе 

− Такмичења 

− Посета сајма образовања у 

Новом Саду 

− Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте 

− Учешће у пројекту „Са 

роботом на ТИ“ 

− Старање о хигијенско-

техничкој заштити на раду 

− Организација и предлози за 

уређење кабинета 

(радионица) 

− Сумирање резултата трећег 

класификационог периода; 

Чланови 

стручног 

већа, 

одељењски 

старешина 

извештај у књизи с.в. 

А
п

р
и

л
 

− Усвајање тема и питања за 

завршних и матурских испита 

− Припреме за полагање 

матурског испита 

− Посета фирмама и  

хидроелектрани или 

термоелектрани 

− Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте 

− Учешће у пројекту „Са 

роботом на ТИ“ 

− Учествовање у реализацији и 

организацији XVI 

Републичког такмичења 

сервисера термичких и 

расхладних уређаја 

− Учествовање у Пројекту 

државне матуре 

− Старање о хигијенско-

техничкој заштити на раду 

− Организација и предлози за 

уређење кабинета 

(радионица). 

Чланови 

стручног 

већа 

− наставничко 

веће 

− припремна 

настава 

М
ај

 

− Учешће у промоцији школе  

− Посета Сајму технике и 

Сајму науке 

− Посета студентском граду и 

Факултета техничких наука у 

Новом Саду 

Чланови 

стручног 

већа 

− посета О.Ш. 

− извештај након 

посете 

− извештај након 

посете 
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− Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте 

− Учешће у пројекту „Са 

роботом на ТИ“ 

− Старање о хигијенско-

техничкој заштити на раду 

− Организација и предлози за 

уређење кабинета 

(радионица). 

− Присуство манифестацији „ 

Дани Сунца“ у Кули. 

Ју
н

 

− Анализа успешности додатне 

наставе 

− Реализација поправних, 

разредних, завршних и 

матурских испита 

− Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте 

− Учешће у пројекту „Са 

роботом на ТИ“ 

− Старање о хигијенско-

техничкој заштити на раду 

− Организација и предлози за 

уређење кабинета 

(радионица) 

− Сумирање резултата на крају 

школске године 

Чланови 

стручног 

већа 

− извештај у 

књизи с.в. 

− одређени 

термини и 

комисије 

А
в
гу

ст
 

− Реализација припрема за 

поправне, разредне, завршне 

и матурске испите 

− Анализа постигнутих 

резултата 

− Размена искустава и предлог 

годишњег плана рада за 

наредну школску годину 

− Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте 

− Учешће у пројекту „Са 

роботом на ТИ“ 

− Организација и предлози за 

уређење кабинета 

(радионица). 

Чланови 

стручног 

већа 

− одређени 

термини и 

комисије 

− извештај у 

књизи с.в. 

− .docx документ 

Т
о
ко

м
 

го
д

и
н

е 

− Менторски рад 

Чланови 

стручног 

већа 
− извештаји 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА  МАШИНСТВА И 

ОБРАДЕ МЕТАЛА И САОБРАЋАЈА 

 

СВН машинства и обраде метала и саобраћаја 

Горан Маравић 
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и 

обрада метала -председник већа 

Јелена Антић Гагић 

Наставник стручних предмета у подручју рада саобраћај 

Наставник практичне наставе у подручју рада саобраћај 

Наставник стручних предмета у подручју рада електротехника 

Динко Винчић 
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и 

обрада метала 

Драган Вукелић 
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и 

обрада метала 

Наташа Георгијевић 
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и 

обрада метала 

Стеван Крстоношић 
Наставник практичне наставе у подручју рада машинство и 

обрада метала 

Саша Радишић 
Наставник практичне наставе у подручју рада машинство и 

обрада метала 

Александар Ремецки 
Наставник практичне наставе у подручју рада машинство и 

обрада метала 

Татјана Савић 
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и 

обрада метала 

Ружица Совиљ 
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и 

обрада метала 

Ирена Солдић 

Антонић 

Наставни предметне наставе -  

Предузетништво и Економика и организација предузећа 

 

Чланови Стручног већа  машинске групе предмета су: Јелена Антић Гагић, Динко 

Винчић, Драган Вукелић, Наташа Георгјевић , Стеван Крстоношић, Саша Радишић, 

Александар Ремецки , Татјана Савић, Ружица Совиљ, Ирена Солдић Антонић  и 

председник Стручног већа   је Горан Маравић.  

 

Рад Стручног већа  машинске групе предмета се одвија кроз непосредне 

активности предметних професора на седницама Стручног већа, заједничке 

консултације, рад у секцијама и стручне семинаре. 

Задаци: 

− Планирање и спровођење наставног плана и програма, редовне, допунске, додате 

и припремне наставе; 

− Усклађивање критеријума оцењивања; 

− Усклађивање планова рада, корелација са другим предметима (планирање 

угледних часова); 

− Боља сарадња са предузећима и склапање уговора о сарадњи са новим фирмама; 

− Набавка потребног материјала и алата за обављање вежби практичне наставе; 

− Избор уџбеника; 

− Организовање такмичења; 

− Распоред писмених и контролних задатака; 
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− Стручна усавршавања професора; 

− Допунска и додатна настава; 

− Менторски рад са ученицима; 

− Уређивање кабинета практичне наставе и вежби; 

− Прављење макета за стручне предмете; 

− Аплицирање на локалним, регионалним, државним и међународним пројектима; 

 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 
 РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Усвајање годишњег плана 

рада Стручног већа; 

− Припреме за почетак 

школске године; 

− Избор уџбеника и 

приручника; 

− Предлагање дневника 

практичне наставе; 

− Израда годишњих и 

месечних планова; 

− Набавка средстава за рад;  

− Планирање  стручног 

усавршавања професора; 

− Иницијално тестирање; 

− Организација секција, 

допунске и додатне наставе; 

Чланови 

Стручног 

већа 

Организатор 

практичне 

наставе 

седнице   

Стручног већа 

О
к
то

б
ар

 

− Процене и вредновање 

успеха ученика; 

− Организација ваннаставних 

активности; 

− Договор о међусобној 

сарадњи у оквиру Стручног 

већа; 

− Текућа питања, 

− Попис инвентара у 

школским радионицама и 

расходовање алата и опреме 

који није више у функцији; 

− Планирање угледних часова; 

− Усклађивање писмених 

задатака и контролних 

вежби; 

− Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте; 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

Организатор 

практичне 

наставе 

− седнице  

Стручног 

већа 

−  

− консултације 

између 

чланова  

Стручног 

већа 

Н
о
в
ем

б
а

р
 

− Анализа успеха на крају 1. 

класификационог периода 

− Мере за побољшање наставе 

и успеха ученика 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

− седнице  

Стручног 

већа 

−  
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− Списак потребног 

материјала за други квартал; 

− Организација и предлози за 

уређење кабинета 

(радионица). 

− Организација посете 

привредним друштвима у 

сарадњи са Стручним већем 

електротехничке групе 

предмета 

Председник 

Стручног 

већа 

 

Организатор 

практичне 

наставе 

− консултације 

између 

чланова  

Стручног 

већа 

Д
ец

ем
б

ар
 

− Тема из стручног 

усавршавања професора 

(анализа примене) 

− Анализа уџбеника и 

приручника  

− Предлагање тема за 

матурске и завршне испите 

− Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 

− Договор о допунској и 

додатној настави која ће се 

организовати у току зимског 

распуста; 

− Договор о семинарима 

током зимског распуста 

− Уређење кабинета 

(радионица) 

− Анализа рада Стручног већа 

и израда извештаја о раду 

− Уређење кабинета 

(радионица) 

− Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте; 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

Директор 

Организатор 

практичне 

наставе 

− седнице  

Стручног 

већа 

−  

− консултације 

између 

чланова  

Стручног 

већа 

Ја
н

у
ар

 

− Анализа семинара 

− Договор о припремама за 

такмичење 

− Реализација градива у току 

1. полугодишта 

− Предлагање тема за завршне 

и матурске испите; 

− Припремна настава за 

ученике завршних одељења 

Чланови 

Стручног 

већа 

седнице  Стручног 

већа 

Ф
еб

р
у
ар

 − Подела испитних питања 

матурантима  

− Мере за побољшање наставе 

− Текућа питања (наставна 

средства за извођење 

Чланови 

Стручног 

већа 

седнице  Стручног 

већа 
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практичних вежби, 

радионице.); 

− Такмичења ученика; 

− Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте; 

М
ар

т 

− Професионално 

информисање и усмеравање 

ученика; 

− Припрема материјала за 

промоцију школе; 

− Такмичења ученика; 

Чланови 

Стручног 

већа 

− седнице  

Стручног 

већа 

− активности 

чланова 

Стручног 

већа 

А
п

р
и

л
 

− Анализа успеха на крају 3. 

класификационог период 

− Усвајање тема за матурске и 

завршне испите; 

− Припрема за полагање 

матурских завршних испита; 

− Посета сајму аутомобила 

Београду 

− Републичка такмичења у 

случају пласмана; 

Чланови 

Стручног 

већа 

седнице  Стручног 

већа 

М
ај

 

− Припрема за реализацију 

матуре; 

− Активно учешће чланова 

актива у промоцији школе; 

− Посета сајму технике у 

Београду и слично; 

− Организација посете 

факултетима у Новом Саду у 

сарадњи са Стручним већем 

електротехничке групе 

предмета 

Чланови 

Стручног 

већа 

Председник 

Стручног 

већа 

Организатор 

практичне 

наставе 

− седнице  

Стручног 

већа 

− активности 

чланова и 

председника 

Стручног 

већа 

Ју
н

 

− Реализација матурских и 

завршних испита, и испита 

из изборних предмета; 

− Анализа реализације матуре 

и постигнутог успеха 

ученика; 

− Анализа успеха ученика на 

крају наставне 2022/2023.; 

− Анализа наставе у протеклој 

години; 

− Поправни испити за ученике 

завршних одељења; 

Чланови 

Стручног 

већа 

директор 

седнице  Стручног 

већа 
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А
в
гу

ст
 

− Поправни испити; 

− Анализа рада Стручног већа 

и израда извештаја о раду; 

− Израда плана рада Стручног 

већа за 2023/2024. годину; 

− Припреме за почетак нове 

школске године; 

 

Чланови 

Стручног 

већа 

Директор 

Организатор 

практичне 

наставе 

седнице  Стручног 

већа 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Драган Вукелић 
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и 

обрада метала -координатор тима 

Борислав Брадић Стручни сарадник - библиотекар 

Стеван Ђуричић Секретар школе 

Игор Садрија Наставник предметне наставе – Физичко васпитање 

Далибор Станишић Школски полицајац 

Бранислав Маричић Локална заједница 

Матеја Марковић Ученички парламент 

Горица Баић Савет родитеља 

Весна Илић Директор 

 

Сви наставници ће активно учествовати у реализацији овог Плана. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Усвајање годиш.плана рада Тима 

− Избор нових чланова Тима из реда 

родитеља и ученика 

Чланови Тима Састанак Тима 

О
к
то

б
ар

 

− Израда плаката о вршњачком насиљу 

− Сарадња са одељењским 

старешинама 

Чланови Тима, 

ученици 

добровољци 

Часови додатне 

наставе, 

секција, часови 

одељењског 

старешине 

Н
о
в
ем

б
ар

 

− Радионица за ученике првих и 

других разреда о вербалном насиљу 

Чланови Тима, 

ученици првих 

и других 

разреда 

Састанак 

Тима, 

консултације 

Д
ец

ем
б

а

р
 

− Анализа рада Тима 

Чланови 

Тима, 

директор 

Састанак 

Тима, 

консултације 

Ја
н

у
ар

 

− Анкета о електронском насиљу међу 

ученицима и њиховим родитељима 
Чланови Тима 

Састанак Тима, 

договор о 

непосредном 

раду са 

ученицима и 

њиховим 

родитељима 
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Ф
еб

р
у
ар

 
− Представљање резултата анкете чланови Тима 

Састанак Тима, 

Наставничко 

веће, 

представљање 

резултата на 

огласној табли 

М
ар

т 

− Организовање изложбе ученичких 

ликовних радова 

Чланови Тима, 

заинтересовани 

ученици 

 

А
п

р
и

л
 

− Акција * У твојим ципелама* где би 

ученици на један час заменили улоге 

са својим професорима 

Чланови Тима, 

заинтересовани 

професори и 

ученици 

часови 

М
ај

 

− Анализа успеха рада Тима путем 

анкете међу ученицима 

Чланови 

Тима,директор, 

ученици по 

један из првог, 

другог и 

трећег разреда 

састанак Тима, 

часови 

одељењског 

старешине 

Ју
н

 

− Анализа рада Тима и израда 

извештаја о раду 

− Израда Плана рада за 2023/ 2024. 

− Припреме за почетак нове школске 

године 

Чланови 

Тима,директор 
састанак Тима 

 

Задатак школе је да заштити сваког ученика од насиља, злостављања 

изанемаривања. У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално 

насиље,злостављање и занемаривање деце и ученика, физичко кажњавање и вређање 

личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.  

 

Остале активности на реализацији заштите ученика од злостављања и 

занемаривања: 

Мере за стварање безбедне средине за живот и рад ученика 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

 РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У
 т

о
к
у
 

го
д

и
н

е − Стварање климе разумевања и 

толеранције 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

ЧОС 

Грађанско 

васпититање 

У
 т

о
к
у
 

го
д

и
н

е 

− Укључивање свих интересних 

група 

Одељењске 

старешине 

Педагог 

Директор 

Родитељски 

састанак 

Савет родитеља 

Школски одбор 

У
 т

о
к
у
 

го
д

и
н

е 

− Развијање осетљивости за 

препознавање насиља 

Педагог 

Наставници 
У току наставе 
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IX
 

м
е
с
ец

 

− Благовремено информисање о 

заштити 

Одељењске 

старешине 

ЧОС 

Родитељски 

састанак 
X

I 

м
е
с
ец

 

− Дефинисање процедуре 

заштите 

Наставничко 

веће 

Седнице 

стручних органа 

У
 т

о
к
у
 

го
д

и
н

е 

− Сарадња са локалном 

заједницом 

Одељењске 

старешине 

Педагог 

Директор 

Разговор 

У
 т

о
к
у
 

го
д

и
н

е 

− Саветодавни рад Педагог Разговор 

X
I 

м
е
с
е

ц
 

− Анализа ситуације у школи Педагог Анкета 

 

Мере интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 

занемаривање у школи 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 
 РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У
 т

о
к
у
 г

о
д

и
н

е 

 

− Спровођење поступка реаговања 

на насиље 

Одељењска 

већа 

Примена 

правилника 

− Успостављање система заштите 

Одељењска 

већа 

Наставничко 

веће 

Примена 

правилника 

− Праћење врсте и учесталости 

насиља 

Наставник 

социологије 
Евиденција 

− Отклањање последица насиља 

Одељењски 

старешина 

Педагог 

ЧОС 

Настава 

изборних 

предмета 

− Саветодавни рад са децом која 

трпе (врше) насиље 
Педагог 

Педагошки 

разговор 

У
 т

о
к
у
 

го
д

и
н

е 

− Информисање родитеља о 

насилничком понашању детета 

Одељењске 

старешине 

Педагог 

Директор 

Разговор 

 

Све активности ће се првенствено реализовати у школи, на седницама 

Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора. Тим за заштиту ће подносити 

извештај о реализацији Програма заштите. Тим ће урадити анализу предузетих мера и 

акција 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Тим за самовредновање 

Ружица Совиљ 
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и 

обрада метала – координатор тима 

Јадранка Лилић Стручни сарадник – педагог 

Саша Радишић Наставник практичне наставе у подручју рада електротехника 

Рената Самац Наставник предметне наставе – Хемија 

Никола Ђурић Наставник стручних предмета у подручју рада електротехника 

Тијана Оташевић Ученички парламент 

Мирјана Југовић Савет родитеља 

Јована Јовић ШО - Локална самоуправа 

Весна Илић Директор 

 

На  основу члана 49 ЗОСОВ-а у самовредновању учествују стручни органи, савет 

родитеља, ученички парламент, ученици, насзтавници, стручни сарадници, секретар, 

директор и орган управљања установе 

У току школске 2022/2023.  године планирамо  да вреднујемо трећу област 

квалитета. 

Образовна постигнућа ученика 

Спровешћемо чек листе и анкете  предвиђене за  наставнике,  стручну службу, 

родитеље и ученике, сачињене од, и уз помоћ показатеља који су предвиђени  

ПРАВИЛНИКОМ  о стандардима квалитета рада установе. У току ове школске године 

урадићемо и кратку евалуацију 1., 2.  и 6. области (,НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА И ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ), које су 

вредноване у току прошле школске године, као и евалуацију постигнућа ученика на 

матурском испиту. 

План рада Тима 

АКТИВНОСТИ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Први састанак 

− Конституисање Тима и израда плана рада за 

школску 2022/2023. годину 

− Презентовање резултата вредновања и 

самовредновања рада Школе из претходне 

године и предлагање мера за унапређење 

постојећег стања (Наставничко веће, Педагошки 

колегијум) 

Извештај за 

2021/2022 
август 

Други састанак 

− Израда упитника, скала и чек листа 

− Израда табела за статистичку обраду података у 

програму Еxcel 

− Подела задужења по кључним областима 

− Анкетирање испитаника 

− Анализа документације Школе – чек листе 

сви 

показатељи 

октобар, 

новембар 

Трећи  и четврти састанак 
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− Анализа прикупљених података 

− Статистичка обрада података 

сви 

показатељи 
април 

Пети састанак 

− Анализа добијених резултата 

− Израда плана рада у наредном периоду – 

импликације за праксу 

− Укупан извештај о спроведеном вредновању и 

одређивање нивоа праксе Школе 

− Презентовање добијених резултата на 

седницама Стручних тела Школе  

сви 

показатељи 
мај,јун,август 

Шести састанак 

− Израда плана рада  Тима у наредној школској 

години 

сви 

показатељи 
август 

 

Подручја предвиђена ПРАВИЛНИКОМ  о стандардима квалитета рада установе, 

која ћемо у ове две  области сагледати, анализирати и вредновати су: 

Област квалитета 1:  образовна постигнућа ученика 

Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.  

1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика.  

2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним 

стандардима.  

3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама.  

4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 

5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама.  

6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.  

7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу.  

8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 

унапређивање наставе и учења.. 

 



 Годишњи план рада  2022/2023 годину СТШ“Миленко Брзак – Уча“   

55 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

Мира Томић 
Наставник предметне наставе -  

Биологија, Екологија и заштита животне средине 

Јелена Антић Гагић 

Наставник стручних предмета у подручју рада саобраћај 

Наставник практичне наставе у подручју рада саобраћај 

Наставник стручних предмета у електротехника 

Анђелка Зец Наставник предметне наставе - Социологија 

Ирена Солдић 

Антонић 

Наставни предметне наставе -  

Предузетништво и Економика и организација предузећа 

Наташа Стојковић Наставник предметне наставе - Математика 

Обренка Красић Наставник предметне наставе - Историја 

Весна Илић Директор 

 

Рад тима се одвија кроз непосредне активности предметних професора/чланова 

тима, заједничке консултације, рад у секцијама и стручне семинаре. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

 РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Извештај рада 

стручног већа за 

претходну годину 

− Израда и предаја 

годишњег плана рада 

− Корелација са 

осталим тимовима 

председник 

стручног 

већа 

 

сви 

чланови 

− .docx 

документ 

(послат на 

мејл школе) 

− попуњени 

обрасци или 

у ел. облику 

на дељеном 

Гугл диску 

О
к
то

б
ар

 

− Разговор о томе које 

активности у школи 

могу поспешити 

компетенције 

− Организација 

угледних и огледних 

часова 

сви чланови 

− интерна 

обука 

− кабинет,час 

Н
о
в
ем

б
ар

 

− Текућа питања 

− Организација 

угледних и огледних 

часова 

− Учешће у посетама 

фирмама 

− Организација 

посетама 

факултетима и 

сајмовима 

сви чланови 

− консултације 

са члановима 

тима 

− организовање 

посета са 

правном 

службом 

одр.фирми 
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Д
ец

ем
б

ар
 − Договор о 

семинарима за време 

зимског распуста 

− Анализа рада актива 

на полугодишту 

сви чланови 

− консултације 

− извештај у 

књизи с.в. 

Ја
н

у
ар

 

− Текућа питања 

− Договор о 

припремама за 

такмичења и 

прикупљању података 

за тим 

сви чланови 
консултације са 

члановима тима 

Ф
еб

р
у
ар

 

− Текућа питања 

( наставна средства, 

кабинети...) 

− Такмичења 

сви чланови 
консултације са 

члановима тима 

М
ар

т − Посета сајма 

образовања у Новом 

Саду 

вођа пута и 

старешине 

разреда 

извештај у књизи 

с.в. 

А
п

р
и

л
 

− Посета фирмама и 

хидроелектрани или 

термоелектрани 

вођа пута и 

старешине 

разреда 

наставничко веће 

М
ај

 

− Учешће у промоцији 

школе 

− Посета Сајму технике 

и Сајму науке 

− Посета студентском 

граду и Факултета 

техничких наука у 

Новом Саду 

− сви 

чланови 

− вођа пута 

− наставници  

посета О.Ш. 

Ју
н

 

− Праћење 

индивидуалног 

напретка ученика и 

развијености 

међупредметних 

компетенција; 

сви чланови извештај 

А
в
гу

ст
 − Анализа постигнутих 

резултата 

− Писање извештаја о 

раду с.в. 

− сви 

чланови 

− председник 

СВН 

− извештај у 

књизи с.в. 

− .docx 

документ 
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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 вебсајта школе, реализоваће Игор Томић у сарадњи са чановима тима 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

А
в
гу

ст
/С

еп
те

м
б

ар
 

− Доношење плана 

рада 

− Усвајање плана 

Тим за маркетинг план рада Тима 

О
к
то

б
ар

 

− Промоција школе Тим за маркетинг 

садржаји на сајту и 

фејсбук 

страници школе 

Д
ец

ем
б

ар
/Ј

ан

у
ар

 − Припрема за 

Светосавску 

академију 

Тим за маркетинг 

− обавештења 

на сајту пре 

Светог Саве 

− извештаји о 

Светосавској 

академији на 
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сајту и 

фејсбук 

страници 
А

п
р
и

л
 − Учешће на Сајму 

образовања 

− Посете основним 

школама 

Тим за маркетинг 

обавештења о 

текућим 

активностима на 

сајту и фејсбук 

страници 

М
ај

 

− Позив основцима да 

посете школу - 

Отворена врата 

− Матуранти 

Тим за маркетинг 

обавештења о 

текућим 

активностима на 

сајту и фејсбук 

страници 

Ју
н

 

− Објављивање 

информација везаних 

за матурске и 

завршне испите 

− Ажурирање сајта и 

фејсбук странице 

Тим за маркетинг 
фејсбук страница, 

сајт 

А
в
гу

ст
 

− Анализа постигнутих 

резултата 

− Писање извештаја о 

раду тима и плана 

рада за школску 

2023/2024 годину 

− сви чланови 

− руководилац 

тима 

извештај 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Тим за израду пројектне документације и документације школе 

Татјана Томић 
Наставник стручних предмета у подручју рада електротехника -

координатор тима 

Владимир Пантовић Наставник предметне наставе - Енглески језик 

Игор Томић 

Наставник предметне наставе - Рачунарство и информатика,  

Стручни предмети у подручју рада електротехника – 

координатор тима 

Весна Илић Директор 

 

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

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗА 

ЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

А
в
гу

ст
/С

еп
те

м
б

ар
 

− 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) 

О
к
то

б
ар

 

− 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 

− израда 

записника 

− пројектне 

активности 

(извештаји) 

− седнице 

Педагошког 

колегијума 

Н
о
в
ем

б
ар

 

− 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) 
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Д
ец

ем
б

ар
 − 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 

Ја
н

у
ар

 

− Текућа питања  

− Израда пројектне документације за 

учешће на различитим конкурсима 

сви чланови 

− састанак 

чланова Тима 

− конкурсна 

документација 

Ф
еб

р
у
ар

 

− Израда пројектне документације за 

учешће на различитим конкурсима 

ПСНМНЗ 

сви чланови 
конкурсна 

документација 

М
ар

т 

− Учешће у пројектним 

активностима активних пројеката у 

којима учествује школа 

− Израда пројектне документације за 

учешће на различитим конкурсима 

Министарство правде 

− 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 

А
п

р
и

л
 − Учешће у пројектним 

активностима активних пројеката у 

којима учествује школа 

− Реализација одобрених пројеката 

сви чланови 
пројектне активности 

(извештаји) 

М
ај

 

− Учешће у пројектним 

активностима активних пројеката у 

којима учествује школа 

− Реализација одобрених пројеката 

сви чланови 
пројектне активности 

(извештаји) 

Ју
н

 

− 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 

А
в
гу

ст
 − Израда извештаја о активностима 

Тима на крају школске 

2021/2022.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 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Тим за професионални развој 

Јелена Стамболија Наставник предметне наставе – Математика -координатор тима 

Бојан Батало 
Наставник предметне наставе - Филозофија, Грађанско 

васпитање 

Ненад Вукадиновић Наставник стручних предмета у подручју рада електротехника 

Татјана Савић 
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и 

обрада метала 

Татјана Цанов Наставник предметне наставе -Математике 

Весна Илић Директор 

 

Рад већа се одвија кроз непосредне активности предметних професора, 

заједничке консултације, рад у секцијама и стручне семинаре. 

Задаци: 

− Планирање и спровођење наставног плана и програма, редовне, допунске, 

додатне и припремне наставе 

− Усклађивање критеријума оцењивања 

− Усклађивање планова рада, корелација са другим предметима (планирање 

угледних и огледних часова) 

− Набавка потребног материјала  

− Организовање такмичења и учествовање на такмичењима, конкурсима (Чеп за 

хендикеп, Шта знаш о здрављу, Прва помоћ. Кенгур...)  

− Стручна усавршавања професора, похађање  семинара 

− Допунска и додатна настава 

− Организовање посетасајмовима, културним дешавањима... 

− Реализација вандредних,поправних и разредних испита 

− Припрема и реализација матурских испита 

− Учествовање на локалним,регионалним и међународним пројектима 

Оперативни план рада: 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗА 

ЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

А
в
гу

ст
 

− Реализација поправних испита и анализа 

успеха 

− Подела фонда часова 

Чланови 

већа 

Састанак 

већа 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Усвајање годишњег плана рада већа 

− Избор уџбеника и збирки задатака 

− Усвајање распореда писмених задатака 

− Евидентирање постојећих наставних 

средстава и набавка нових,ако је могуће 

− Уједначавање критеријума оцењивања 

− Организација допунске и додатне 

наставе 

Чланови 

већа 

Састанак 

већа 
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О
к
то

б
ар

 

− План стручног усавршавања 

− Праћење и вредновање успеха ученика 

− Анализа успеха ученика на крају првог 

квалификационог периода 

− Организација одржавања ванредних 

испита 

− Планирање угледних и огледних часова 

са наставницима других предмета 

− Учешће на локалним и међународним 

пројектима и такмичењима 

Чланови 

већа 

Лично 

ангажовање 

чланова 

Н
о

в
ем

б
ар

 

− Извршавање корелације са другим 

предметима 

− Мере за побољшање успеха 

Чланови 

већа 

Састанак 

већа 

Д
ец

ем
б

ар
 − Анализа успеха пред крај првог 

полугодишта 

− Организација допунске  наставе током 

зимског распуста 

Чланови 

већа 

Лично 

ангажовање 

чланова 

Ја
н

у
ар

 − Консултације са ученицима завршних 

разреда око избора предмета за полагање 

матуре 

Чланови 

који 

предају у 

матурским 

одељењима 

Лично 

ангажовање 

чланова 

Ф
еб

р

у
ар

 

− Организација ванредних испита 

− План учешћа на такмичењима 

Чланови 

већа 

Лично 

ангажовање 

чланова 

М
ар

т − Анализа успеха на крају трећег 

квалификационог периода 

− Анализа мера за побољшање успеха 

Чланови 

већа 

Лично 

ангажовање 

чланова 

А
п

р
и

л
 

− Реализација ванредних испита у 

априлском року 

− Анализа резултата са такмичења 

Чланови 

већа 

Лично 

ангажовање 

чланова 

М
ај

 

− Анализа успеха матураната 

− Анализа стручног усавршавања 

Чланови 

већа 

Састанак 

већа 

Ју
н

 

− Анализа успеха на крају наставне године 

− Организација полагања матурских 

испита 

− Анализа успеха на матурском испиту 

− Организација припремне наставе и 

поправних испита у јунском и 

августовском року 

− Анализа реализације плана и програма 

Чланови 

већа 

Лично 

ангажовање 

чланова 

А
в
гу

ст
 − Реализација поправних испита 

− Анализа рада већа и израда извештаја о 

раду већа у току протекле школске 

године 

Чланови 

већа 

Састанак 

већа 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И 

РАЗВОЈУ УСТАНОВЕ 

Тим за обезбеђивање квалитета  и развој установе 

Наташа Георгијевић 
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и 

обрада метала -координатор тима 

Нада Васић Наставник предметне наставе – Енглески језик 

Мирјана Веселиновић 

Турчиновић 
Наставник теоријске наставе – Српски језик и књижевност 

Бојан Обрадовић Наставник предметне наставе – Физика 

Стеван Савић Наставник предметне наставе – Верска настава 

Весна Илић Директор 

 

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 материјално-

техничке 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. 
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− 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 

С
еп

те
м

б
ар

 

− 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 

О
к
то

б
ар

 

− 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 

Н
о
в
ем

б
ар

 

− 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 

Д
ец

ем
б

ар
 

− 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 
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Ја
н

у
ар

 

− 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 

Ф
еб

р
у
ар

 

− 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 

М
ар

т 

− 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 

А
п

р
и

л
 

− 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 

М
ај

 

− Вршњачка помоћ ван наставе ученицима 

којима је то потребно 

тим за 

инклузију,  

ученички 

парламент 

састанак, 

извештај 

Ју
н

 

− 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 

А
в
гу

ст
 

− 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 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Тим за инклузивно образовање 

Светлана Божић Наставник предметне наставе – Географија -координатор тима 

Јелена Весић Наставник предметне наставе – Српски језик и књижвност 

Душан Димић Наставник предметне наставе - Физичко васпитање 

Јадранка Лилић Стручни сарадник - педагог 

Александар Ремецки 
Наставник практичне наставе у подручју рада машинство и 

обрада метала 

Биљана Томић Центар за социјални рад 

Весна Илић Директор 

 

Тим ће се посебно бавити: 

− сарадњом са разредним старешинама, 

− вођењем документације о појачаном васпитном раду, 

− сарадњом са одговарајућим установама (социјална заштита), 

− давањем стручног мишљења у ванредним ситуацијама. 

План Стручног тима за инклузивно образовање сачињен је у складу са Законом о 

основама образовања и васпитања и Правилника о додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету и ученику и Правилника о ближим упутствима за утврђивање 

права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање. Једна од 

значајних промена јесте доношење Индивидуалног образовног плана – ИОП-а, 

обезбеђивање додатне образовне подршке детету/ученику на основу процене 

интерресорне комисије (а тиме укидање категоризације деце), увођење педагошког 

асистента за подршку детету и наставнику, постепене промене у финансирању установа 

којима се подржава укљученост деце у образовни систем итд. 

 

Општи циљ: Унапређивање квалитета напредовања ученика и њихово отимално 

укључивање у редован образовно-васпитни рад и њихово напредовање и 

осамостаљивање у вршњачком колективу, као и сензибилизација вршњака и родитеља за 

инклузивно образовање. 

 

Специфични циљеви: 

− Упознавање свих циљних група (родитеља, ученика и запослених у школи) са 

акционим планом Тима за инклузивно образовање 

− Јачање сарадње Стручног тима за инклузивно образовање и локалне заједнице у 

вези са укључивањем у реализацију инклузивног образовања 

− Унапређивање процеса пружања додатне подршке ученицима којима је подршка 

потребна 

− Учествовање у локалним, регионалним и међународним пројектима. 

 

Задаци Стручног тима за инклузивно образовање: 

− Унапређивање квалитета образовно-васпитног рада у школи - доношење 

акционог инклузивног плана 

− Организовање активности, координација реализације и евалуација активности 

плана за инклузивно образовање 

− Идентификација ученика са потешкоћама у учењу и напредовању, ученика из 

осетљивих и маргинализованих група и других ученика који имају потребу за 

додатном подршком 
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− Учествовање у изради педагошког профила 

− Учествовање у раду педагошког колегијума и информисање о плану активности, 

као и предлагање ученика којима је потребна додатна подршка 

− Израда, спровођење и евалуација ИОП-а ( вредновање остварености и квалитета 

плана рада) за ученика који су од интерресорне комисије ... 

− Вођење евиденције о раду Тима, и евиденције о ученицима којима се пружа 

додатна подршка 

− Пружање стручне помоћи наставницима (у раду са ученицима, родитељима, кроз 

интерне едукације или организацију семинара) 

− Пружање подршке родитељима ученика који похађају наставу по инклузивном 

образовању 

− Осмишљавање антидискриминационих мера и начина партиципације родитеља у 

сарадњи са другим тимовима школе 

− Прикупљање и размена примера добре праксе 

− Остваривање сарадње са ИРК, другим стручним тимовима и релевантним 

установама 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

А
в
гу

ст
 

− Формирање Тима  и 

информисање НВ о 

члановима Тима 

Директор школе 
Евиденција са 

састанка НВ 

А
в
гу

ст
/ 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Израда плана рада Тима, 

подела задужења 
Тим за ИО 

Евиденција са 

састанка, план рада 

Т
о
ко

м
 г

о
д

и
н

е,
 п

о
 п

о
тр

еб
и

 − Континуирано праћење 

ученика иидентификација 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка 

(индивидуализација, 

ИОП - прилагођени, 

измењени) или ученика 

код којих је престала 

потреба за додатном 

подршком 

Тим за ИО, 

Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација, 

опсрева ција, 

непосредан увид, 

педагошки досије 

ученика, 

посета часовима 

С
еп

те
м

б
ар

, 
то

ко
м

 

го
д

и
н

е 

− Информисање 

Педагошког колегијума са 

планом Стручног тима за 

инклузивно образовање и 

ученицима којима је 

потребна додатна 

подршка/престаје потреба 

за додатном подршком 

Вођа Тима за 

ИО 

Евиденција, извештај, 

ИОП 
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С
еп

те
м

б
ар

 

− Упознавање 

Наставничког већа са 

Правилником о додатној 

подршци и са акционим 

планом Стручног тима за 

инклузивно образовање 

за текућу школску годину 

Вођа Тима за 

ИО 
Евиденција, извештај 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Информисање Савета 

родитеља и ШО о 

акционом плaну Тима за 

текућу школску годину 

Вођа Tима за 

ИО 
Евиденција, извештај 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Информисање Ученичког 

парламента о акционом 

плану Тима за текућу 

школску годину 

Вођа Tима за 

ИО 
Евиденција, извештај 

Д
ец

ем
б

ар
 

− Процена имплементације 

активности инклузивног 

образовања у школи 

Тим за 

самовредновање 

Чек листа, анкета, 

извештај 

У
 т

о
к
у
 г

о
д

и
н

е 

− Планирање, 

организовање и 

спровођење активности 

усмерених ка развијању 

толеранције, ка 

прихватању 

различитости, као и 

активности усмерених 

против дискриминације 

било које врсте 

Тим за 

безбедност 

ученика, 

Ученички 

парламент 

Евиденција са 

састанка, извештај, 

продукти, план 

активности, 

фотографије 
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СЕГМЕНТИ РАДА ТИМА 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА ВРЕМЕ 
Идентификовање 

конкретних потреба школе 

- ученика којима је 

потребна додатна подршка 

Сагледавање ситуације, 

процена и идентификовање 

ученика којима је потребна 

додатна подршка - ученици 

са тешкоћама у учењу, 

сметњама у развоју, са 

инвалидитетом, ученици из 

маргинализованих група 

Тим, одељењске 

старешине 

Педагошка 

документација,опсре 

вација, непосредан 

увид, педагошки 

досије ученика, 

посета часовима 

Септембар 

Током године 

Формирање базе података: 

− број деце са 

сметњама у развоју 

− број надарене деце 

− број деце са 

тешкоћама у учењу 

− број 

маргинализоване 

деце 

Редовно ажурирање базе 

Тим за ИО, 

педагог школе 

База података, 

евиденција о 

ученицима 

Септембар 

/Октобар 

Током године 

Израда плана подршке и 

праћење 
   

Пружање помоћи и учешће 

у изради педагошког 

профила ученика 

Тим за ИО, 

педагог 

Евиденција, 

извештај, педагошки 

профил 

Током године 

Покретање предлога за 

утврђивање права на ИОП, 

подношење предлога и 

успостављање сарадње са 

ИРК 

Тим за ИО, 

директор 

Евиденција, 

извештај 
По потреби 

Формирање тимова за 

пружање 

додатне подршке и учешће 

у изради ИОП- а 

Тим за ИО, 

директор 

Евиденција, 

извештај 
По потреби 

Праћење примене ИОП-а, 

вредновање и измена 

Тим за ИО, 

директор 

Евиденција, 

извештај 
Током године 

Сарадња са родитељима и 

локалном заједницом 
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Организовање и 

реализација заједничког 

састанка родитеља и 

наставника поводом ра 

дана ИОП-у 

Тим за ИО, Тим 

за додатну 

подршку 

Евиденција, 

извештај 
По потреби 

Упознавање родитеља са 

Правилником о додатној 

подршци 

Вођа Тима за 

ИО 

Евиденција, 

извештај 
По потреби 

Постављање 

информативног паноа о 

раду са децом са сметњама 

Тим за ИО и 

ученички 

парламент 

Фотографије, 

продукти, чланак на 

сајту 

Током године 

Иницирање сарадње са 

институцијама из локалне 

заједнице, заједничка 

предавања, размена 

искуства 

Актив за РП 
Евиденција, 

извештај 
Током године 

Сарадња са наставницима, 

другим тимовима и 

ученичким парламентом 

   

Интерна едукација 

запослених о: 

индивидуализацији, ИОП-

у са прописаним и 

измењеним 

стандардима,упућивање на 

стручну литературу 

Педагог 

Фотографије, 

продукти, чланак на 

сајту, Евиденција, 

извештај 

Октобар / 

Новембар 

Сарадња са наставницима 

при конципирању ИОП-а, 

праћење реализације, 

евалуација 

Тим за ИО, 

наставници 

Евиденције, 

извештаји, 

педагошки досије 

Током године 

Едукација ученика из 

редовне популације о 

сузбијању предрасуда о 

корисницима ИОП-а 

− кроз обавезне 

изборне предмете 

− кроз ваннаставних 

активности 

− путем пројектних 

школских 

активности 

− реализацијом 

радионица 

− кроз ангажовање 

Ученичког 

парламента 

Одељењске 

старешине 

педагог 

Евиденције, 

извештаји, 

педагошки досије 

Током године 
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Организовање додатних 

едукација у сарадњи са 

спољним сарадницима 

(логопед, дефектолог, 

социјални радник, 

педијатар) 

Тим за ИО, 

спољни 

сарадници 

Фотографије, 

продукти, чланак на 

сајту, евиденција, 

извештај 

Током године 

Одржавање састанака са 

другим школским 

тимовима и стручним 

већима, увид у стање у 

школи, утврђивање 

приоритета 

Тим за ИО, 

Руководиоци 

тимова и 

стручних већа 

Евиденција, 

извештај 
Током године 

Покретање акција у 

сарадњи са 

Ђачким парламентом 

(писање чланака, израда 

паноа, презентација...) 

Тим за ИО, 

Ђачки 

парламент 

Фотографије, 

продукти, чланак на 

сајту, Евиденција, 

извештај 

Током године 

Прикупљање и размена 

примера добре праксе 

Тим за ИО, 

наставници, 

одељенске 

старешине 

Примери добре 

праксе, извештаји 
Током године 

Промоција рада Тима за 

ИОП 
   

Прикупљање материјала за 

школски сајт и редовно 

ажурирање сајта 

Тим за ИО, 

администратор 

сајта 

Фотографије, 

продукти, чланак на 

сајту, Евиденција, 

извештај 

Током године 

Израда промо-материјала, 

постављање и израда 

постера, реализација 

манифестација на нивоу 

школе и / или у сарадњи са 

локалном заједницом 

Тим за ИО, 

секције, 

наставници 

Продукти, 

фотографије, чланак 

на сајту 

Током године 

Медијско информисање о 

активностима Тима за ИО 
ПР школе 

Медијски запис, 

извештај 
Током године 

Евалуација и 

самоевалуација 
   

Анализа рада тима и 

реализације програма, 

вредновање резултата рада 

Тим за ИО 
Извештаји, 

евиденције 

Полугодиште, 

крај године 
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Рад на педагошкој 

документацији за ученике 

који раде по ИОП-у, 

прикупљање ИОП-а у 

штампаној и електронској 

верзији/Анализа написаних 

ИОП-а  

Праћење реализације 

планираних ИОП-а и 

предлагање мера за 

уклањање потешкоћа 

Тим за ИО 

Планови наставника, 

продукти, педагошки 

досије и портфолио 

ученика, опсревације 

Током године 

Анализа напредовања и 

постигнућа ученика који 

раде по ИОП-у, евалуација 

-Достављање извештаја 

Тиму за ИО 

Тим за ИО, 

одељењске 

старешине, 

Стручна већа 

Планови наставника, 

продукти, педагошки 

досије и портфолио 

ученика, опсревације 

Током године, 

континуирано 

Рад тимова за додатну 

образовну подршку 

ученику на креирању 

ИОП-а: 

− анализа постигнућа 

ученика 

− ревизија старих 

ИОП-а или писање 

нових ИОП-а 

Тим за ИО, Тим 

за додатну 

подршку 

Планови наставника, 

продукти, педагошки 

досије и портфолио 

ученика, опсревације 

Током године, 

континуирано 

Анализа напредовања 

ученика који раде по ИОП-

у и размена успешних 

стратегија, метода и 

техника рада 

Одељенске 

старешине, 

Предметни 

наставници, 

Тим за ИО 

Планови наставника, 

продукти, педагошки 

досије и портфолио 

ученика, опсервације 

Током године 

Писање извештаја за ИРК 

и достављање извештаја 

Наставници, 

Тим за ИО 
Извештаји 

На крају 

школске 

године 

Заједничка израда начина 

евалуације инклузивног 

образовања 

Тим за ИО, 

Тим за 

самовредновање 

Евиденција, 

извештај, 

инструменти 

евалуације 

По договору 

Анализа рада тима, 

анализа 

остварености акционог 

плана и предлози за даљи 

рад 

Тим за ИО 
Евалуација, 

извештај, евиденција 

Јун, јул 2023. 

године 
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ПЛАН И ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА 

Тим за КВиС 

Стеван Крстоношић 
Наставник предметне наставе у подручју рада машинство и 

обрада метала -координатор тима 

Димитрије Котур 
Наставник стручних предмета у подручју рада 

електротехника 

Јадранка Лилић Стручни сарадник - педагог 

Александар Ремецки 
Наставник практичне наставе у подручју рада машинсрво и 

обрада Метала 

Јована Јовић Представник јединице локалне самоуправе 

Мирјана Ћулибрк НСЗ 

Владимић Новаковић Струковна удружења 

Весна Илић Директор 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Усвајање акционог 

плана  за школску 

2022/2023 годину 

Тим КВиС, 

организатор 

практичне 

наставе, 

директор 

Састанци КВиС-а, 

разговори са 

представницима 

ПК Србије, 

послодавцима 

(записници и 

извештаји са 

састанака) 

О
к
то

б
ар

 

− Активности везане за 

распоређивање ученика 

код послодаваца, израда 

портфолија ученика који 

остварују учење кроз 

рад 

Тим за КВиС, 

родитељи, 

ученици,  

организатор 

практичне 

наставе, 

директор 

Састанци КВиС-а, 

разговори са 

представницима 

ПК Србије, 

послодавцима 

(записници и 

извештаји са 

састанака) 

Н
о
в
ем

б
ар

 − Упознавање ученика и 

формирање групе која 

ће учествовати у 

активностима 

каријерног вођења, 

радионицама 

Тим КВиС, 

представници 

Ученичког 

парламента, 

одељењске 

старешине 

завршних 

одељења 

Састанци КВиС-а 

са ученицима, 

одељењским 

старешинама 

(записници) 

Д
ец

ем
б

ар
 

− Радионице везане за 

испитивање 

интересовања, вештина 

ученика 

Тим за КВиС, 

одељењске 

старешине, 

педагог 

Састанци КВиС-а, 

часови одељењског 

старешине 
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Ф
еб

р
у
ар

 
− Презентације високих 

школа, факултета, 

фирми 

Чланови тима, 

представници 

високих школа, 

факултета, 

послодаваца 

Извештаји са 

презентација, 

промотивни 

материјал 

М
ар

т − Посете сајму 

образовања, сајму 

запошљавања 

Чланови тима, 

одељењске 

старешине 

Извештаји са 

посета, 

промотивни 

материјал 

А
п

р
и

л
 

− Стручне посете 

фирмама, организација 

посета факултетима и 

вишим школама, посете 

основним школама ради 

промоције школе 

Чланови тима, 

одељењске 

старешине, 

преставници 

Ученичког 

парламента, 

наставници 

стручних 

Извештаји са 

посета, 

промотивни 

материјал 

М
ај

 − Израда CV-ја и 

припрема за разговор са 

послодавцем 

Одељењске 

старешине 

завршних 

одељења, 

наставници 

Економике и 

организације 

предузећа, 

наставници 

Предузетништва, 

наставници 

Грађанског 

васпитања уз 

помоћ чланова 

тима 

Радионице на 

часовима 

одељењског 

старешине, 

Грађанског 

васпитања, 

Предузетништва, 

Економике и 

организације 

предузећа, 

припрема 

материјала за 

радионица, 

презентација уз 

помоћ чланова 

тима 

Ју
н

 

− Анализа рада тима, 

самопроцена, извештај о 

раду тима Наставничком 

већу, Школском одбору, 

Савету родитеља, 

Ученичком парламенту 

Тим за КВиС Састанак КВиС-а 

А
в
гу

ст
 

− Анализа рада тима на 

крају школске године, 

успешност уписа 

ученика на високе 

школе и факултете, 

запошљавање ученика, 

остваривање планираног 

уписа у први разред 

Тим за КВиС, 

ученици 

завршних 

разреда и 

њихове 

одељењске 

старешине 

Састанак КВиС-а 
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Прилог1:ПРАВИЛНИК о ближим условима, начину рада, активностима и саставу 

Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне 

профиле у дуалном образовању 

 

"Службени гласник РС", број 2 од 16. јануара 2019. 

 

Предмет Правилника 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се ближи услови о начину рада, активностима и саставу 

Tима за каријерно вођење и саветовање (у даљем тексту: Тим за КВиС) у средњој школи 

која реализује образовне профиле у дуалном образовању. 

Образовање Тима за КВиС 

Члан 2. 

Директор средње школе (у даљем тексту: школа) образује Тим за КВиС, који чине 

представници запослених у школи, струковних удружења, јединице локалне самоуправе 

и послодаваца. 

Координатор Тима за КВиС (у даљем тексту: Координатор тима) је представник 

школе. 

Члан 3. 

Представници запослених у школи у Тиму за КВиС су стручни сарадници, наставници 

стручних предмета из подручја рада образовног профила у дуалном образовању, 

координатор учења кроз рад и други наставници. 

Представнике струковних удружења у Тиму за КВиС предлажу одговарајућа струковна 

удружења која делују на територији јединице локалне самоуправе у којој је седиште 

школе.  

Представнике јединице локалне самоуправе у Тиму за КВиС предлаже надлежни орган 

јединице локалне самоуправе у којој је седиште школе.  

Представници послодаваца у Тиму за КВиС су лица запослена код послодаваца код 

којих се реализује учење кроз рад, а уколико је то од интереса за реализацију активности 

каријерног вођења и саветовања, чланови Тима за КВиС могу бити и представници 

других послодаваца и удружења послодаваца.  

У раду Тима за КВиС могу учествовати представници Националне службе за 

запошљавање, локалних канцеларија за младе, омладинских организација и 

организација цивилног друштва које се баве каријерним вођењем и саветовањем и 

високошколских установа. 

Школа, у складу са Стандардима каријерног вођења и саветовања донетим на основу 

закона који уређује национални оквир квалификација (у даљем тексту: Стандарди), 

планира и организује усавршавање чланова Тима за КВиС. 
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Активности Тима за КВиС 

Члан 4. 

Тим за КВиС: 

1. учествује у припреми дела Школског програма и дела Годишњег плана рада 

школе који се односи на активности каријерног вођења и саветовања и прати 

њихово остваривање; 

2. организује и спроводи активности саветовања, информисања и обучавања за 

вештине управљања каријером у складу са Стандардима и кроз међупредметно 

повезивање исхода и садржаја различитих предмета; 

3. обавља активности ради распоређивања ученика за учење кроз рад, у складу са 

правилником којим се уређује распоређивање ученика за учење кроз рад; 

4. континуирано прати задовољство и мотивацију ученика и послодаваца током 

учења кроз рад; 

5. оснажује и подржава ученика у идентификовању и документовању (у даљем 

тексту: портфолио) искуства и користи од учења кроз рад као и посебних 

постигнућа и успеха, и подстиче ученика да на основу искуства учења кроз рад 

планира и поставља даље циљеве каријерног развоја; 

6. процењује и вреднује програм каријерног вођења на основу остварености исхода 

вештина управљања каријером, у складу са Стандардима; 

7. остварује сарадњу са другим тимовима у школи, Привредном комором, 

Националном службом за запошљавање, привредним субјектима и 

високошколским установама у процесу планирања активности каријерног вођења 

и саветовања и развија мрежу спољних сарадника и организација, ради 

усмеравања ученика према индивидуалним потребама и у њиховом најбољем 

интересу; 

8. сарађује са тимом за професионалну орјентацију основне школе ради 

успостављања континуитета пружања услуга каријерног вођења и саветовања и 

информисања ученика и њихових родитеља o могућностима школовања на 

образовним профилима у дуалном образовању, условима и контексту у којем се 

реализује учење кроз рад код послодавца. 

Активности из става 1. овог члана обављају се у складу са Стандардима. 

Годишњи план рада Тима за КВиС 

Члан 5. 

Годишњи план рада Тима за КВиС садржи: назив и опис активности и задатка, циљну 

групу, циљеве активности, исходе активности, носиоце активности и сараднике у 

реализацији, динамику и трајање активности, ресурсе и начин праћења активности.  

Годишњим планом рада школе, у делу који се односи на самовредновање, планирају се 

активности у функцији самовредновања и унапређивања рада Тима за КВиС. 

Годишњи план рада Тима за КВиС саставни је део Годишњег плана рада школе. 

 

Начин рада Тима за КВиС 

Члан 6. 



 Годишњи план рада  2022/2023 годину СТШ“Миленко Брзак – Уча“   

77 

 

Ради реализације активности из члана 4. овог правилника Тим за КВиС одржава састанке 

и то најмање једном у току сваког полугодишта, а по потреби и чешће. 

Координатор Тима за КВиС сазива и председава састанцима, и води евиденцију о 

одржаним састанцима. 

Одлуке на састанцима Тима за КВиС доносе се већином гласова присутних чланова, уз 

обавезно присуство чланова Тима за КВиС представника школе. 

За реализацију специфичних задатака у оквиру активности из члана 4. овог правилника, 

Координатор Тима може да повери обављање тих задатака једном или више чланова 

Тима за КВиС у складу са њиховим компетенцијама. 

Састанцима Тима за КВиС могу да присуствују и представници родитеља, односно 

других законских заступника ученика и ученичког парламента. 

Пружање подршке ученицима и њиховим родитељима Тим за КВиС организује у складу 

са специфичним потребама ученика, уз континуирано и заједничко усаглашавање 

циљева и тема активности. 

Тим за КВиС реализује саветодавне активности са сваким учеником школе најмање у 

трајању од једног сата у току школске године.  

 

Вођење евиденције о активностима каријерног вођења и саветовања 

Члан 7. 

Тим за КВиС води евиденцију о активностима каријерног вођења и саветовања из члана 

4. став 1. овог правилника. 

Податке о личности ученика потребне за вођење евиденције о активностима каријерног 

вођења и саветовања, Тим за КВиС користи из евиденције коју води школа, у складу са 

законом који уређује основе система образовања и васпитања. 

Приступ и увид у податке о личности ученика које може обрађивати само школа, имају 

искључиво чланови Тима за КВиС запослени у школи, у складу са законом који уређује 

основе система образовања и васпитања и законом који уређује средње образовање и 

васпитање. 

У прикупљању података који су потребни за израду портфолиа, података од значаја за 

каријерни развој ученика и података из дневника рада који се води у складу са планом и 

програмом наставе и учења, ученику помаже Тим за КВиС у оквиру активности из члана 

4. став 1. тачка 5) овог правилника. 

Ступање на снагу 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”.  

Број 110-00-00744/2018-18 

У Београду, 9. јануара 2019. године 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 
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Прилог2 :ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ РАСПОРЕЂИВАЊА УЧЕНИКА ЗА УЧЕЊЕ 

КРОЗ РАД 

 

На основу члана 7. став 6. Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 

101/17), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК о начину распоређивања ученика за учење кроз рад 

"Службени гласник РС", број 102 од 21. децембра 2018. 

Предмет Правилника 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се начин распоређивања ученика за учење кроз рад (у 

даљем тексту: распоређивање ученика), у средњим школама у којима се учење кроз рад 

за одређени образовни профил у дуалном образовању одвија код више послодаваца. 

У средњим школама у којима се, у складу са планом и програмом наставе и учења, 

различити делови програма остварују код различитих послодаваца тако да сви ученици 

морају део учења кроз рад да обаве код сваког од послодаваца, начин распоређивања 

ученика утврђује се уговором о дуалном образовању између школе и послодаваца. 

 

Учесници у распоређивању ученика 

Члан 2. 

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. 

 

Информисање ученика о начину распоређивања 

Члан 3. 

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. 
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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 

Члан 4. 

Након обављених активности из члана 3. овог правилника, 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 

Члан 5. 

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 из става 1. овог члана 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 

Члан 6. 

Тим за КВиС, на основу листа жеља из члана 5. ст. 1. и 4. овог правилника, 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 у складу са ст. 1. и 2. овог члана, Тим за КВиС распоређује 

у складу са најбољим интересом ученика и послодаваца, узимајући у обзир: 

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. 
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Уколико се учење кроз рад реализује од другог разреда, приликом распоређивања 

ученика из става 3. овог члана, 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 у складу са ст. 1–4. овог члана, Тим за КВиС 

сачињава коначну листу распоређивања ученика. 

 

Записник о распоређивању ученика 

Члан 7. 

Тим за КВиС на основу листе из члана 6. став 5. овог правилника сачињава записник о 

распоређивању ученика код послодаваца. 

Записник из става 1. овог члана садржи и опис целог поступка распоређивања, листе 

жеља ученика, листе жеља послодаваца и образложење за распоређивање ученика у 

складу са чланом 6. ст. 3. и 4. овог правилника. 

Записник из става 1. овог члана, потписују чланови Тима за КВиС, овлашћено лице 

послодавца код којег се реализује учење кроз рад, директор школе и родитељи, односно 

други законски заступници ученика. 

Изузетно, уколико родитељ, односно други законски заступник није у могућности, 

записник из става 1. овог члана потписује педагог или психолог школе. 

Послодавци су дужни да реализују, а ученици да похађају часове учења кроз рад, према 

распореду утврђеном у записнику из става 1. овог члана. 

Изузетно од става 5. овог члана, ученици могу реализовати учење кроз рад и код другог 

послодавца уз претходну сагласност школе, послодаваца и родитеља, односно другог 

законског заступника. 

 

Ступање на снагу 

 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

Број 110-00-00743/2018-18 

 

У Београду, 13. децембра 2018. године 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р.  
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Прилог3: ЗАКОН О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

ЗАКОН о дуалном образовању 

"Службени гласник РС", број 101 од 10. новембра 2017. 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет закона 

Члан 1. 

Овим законом уређују се садржај и начин остваривања дуалног образовања, узајамна 

права и обавезе ученика, родитеља, односно других законских заступника ученика, 

школе и послодавца, материјално и финансијско обезбеђење ученика, као и друга 

питања од значаја за дуално образовање. 

Одредбе овог закона примењују се на део средњег стручног образовања и васпитања за 

образовне профиле у трајању од три, односно четири године и специјалистичког 

образовања, у складу са законом. 

Термини изражени у овом закону у граматичком мушком роду подразумевају природни 

мушки и женски род лица на које се односе. 

 

Значење појмова 

Члан 2. 

У смислу овог закона утврђују се следећи појмови: 

У „дуално образовање” 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 (у даљем тексту: компетенције) у складу са стандардом квалификације и 

планом и програмом наставе и учења; 

У „послодавац” је правно лице или предузетник који испуњава прописане услове за 

учење кроз рад ученика у дуалном образовању и чија делатност омогућава остваривање 

садржаја прописаних одговарајућим планом и програмом наставе и учења у дуалном 

образовању (у даљем тексту: план и програм наставе и учења); 

У „учење кроз рад” је организован процес током кога ученици, под вођством и надзором 

инструктора и координатора учења кроз рад, у реалној радној околини код послодавца 

стичу компетенције за рад у одређеном занимању или групи занимања; 

У „инструктор” је лице запослено код послодавца, које непосредно обезбеђује да се 

током учења кроз рад реализују садржаји прописани 

планом и програмом наставе и учења и одговорно је да ученици стекну компетенције 

прописане стандардом квалификације; 

у „координатор учења кроз рад” је лице запослено у средњој стручној школи, односно 

наставник практичне наставе, који у сарадњи са инструктором планира, прати, реализује 

и вреднује остваривање учења кроз рад код послодавца; 

у „план реализације учења кроз рад” садржи опис активности, место и динамику 

остваривања учења кроз рад и доноси се у сарадњи школе и послодавца. 

 



 Годишњи план рада  2022/2023 годину СТШ“Миленко Брзак – Уча“   

82 

 

Принципи дуалног образовања 

 

Члан 3. 

Дуално образовање заснива се на обавези свих учесника да се руководе најбољим 

интересом ученика, у складу са следећим принципима: 

У партнерство школе и послодавца – сарадња и јасна подела обавеза и одговорности у 

обезбеђивању квалитетног процеса учења кроз рад; 

У успостављање социјалног партнерства на локалном нивоу – укљученост свих 

заинтересованих страна у процес планирања, реализације и праћења ефеката дуалног 

образовања кроз утврђени институционални оквир; 

У професионалност – успостављање формално-правног односа између ученика, 

послодавца и школе у процесу образовања; 

У етичност – поштовање личности и достојанства ученика и остваривање циљева 

образовања; 

У осигурање квалитета – координација и успостављање стандарда на свим нивоима и 

праћење ефикасности дуалног образовања; 

У каријерно вођење и запошљивост – развој вештина управљања каријером и 

обезбеђивање већих шанси за запошљавање; 

У доступност – једнаки услови за све за квалитетан приступ дуалном образовању; 

У релевантност – усклађеност с потребама послодаваца и тржишта рада; 

У проходност – приступ различитим подручјима рада у оквиру истог нивоа образовања 

и ка вишим нивоима образовања; 

У целоживотно учење – омогућавање образовања и развоја током целог живота у свим 

областима живота и рада; 

У право избора – слобода избора занимања и образовног профила у оквиру утврђених 

критеријума; 

једнаке могућности – обезбеђивање једнаких услова за стицање образовања, без икакве 

дискриминације с обзиром на пол, расну, националну, културну, етничку и верску 

припадност, језик, сексуалну оријентацију, место боравка, материјално стање, 

инвалидитет и друга лична својства. 

Институционално партнерство и сарадња између министарства надлежног за послове 

образовања (у даљем тексту: Министарство), Привредне коморе Србије и Завода за 

унапређивање образовања и васпитања успоставља се ради спровођења дуалног 

образовања на националном нивоу. 

 

Циљеви дуалног образовања 

Члан 4. 

Циљеви дуалног образовања су: 

 

4. обезбеђивање услова за стицање, усавршавање и развој компетенција у складу с 

потребама тржишта рада; 

5. допринос јачању конкурентности привреде Републике Србије; 

6. обезбеђивање услова за запошљавање по завршеном образовању; 

7. обезбеђивање услова за даље образовање и целоживотно учење; 
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8. развијање предузимљивости, иновативности и креативности сваког појединца 

ради његовог професионалног и каријерног развоја; 

9. обезбеђивање услова за лични, економски и општи друштвени развој; 

10. развијање спoсобности за тимски рад и осећај личне одговорности у раду; 

11. развијање свести о важности здравља и безбедности, укључујући безбедност и 

здравље на раду; 

12. развијање способности самовредновања и изражавања сопственог мишљења као 

и самосталног доношења одлука; 

13. поштовање међусобних права и обавеза ученика и послодавца. 

 

 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА  

Планови и програми наставе и учења 

Члан 5. 

Основ за доношење планова и програма наставе и учења представља стандард 

квалификације који утврђује секторско веће за одређени сектор рада, у складу са 

законом који уређује национални оквир квалификација. 

На основу стандарда квалификације из става 1. овог члана Завод за унапређивање 

образовања и васпитања израђује предлог плана и програма наставе и учења и доставља 

га Министарству. 

План и програм наставе и учења садржи стандард квалификације, обавезне 

општеобразовне, обавезне стручне и изборне предмете. 

У оквиру обавезних стручних предмета налазе се и предмети који се реализују као учење 

кроз рад. 

Исходи учења утврђени за предмете који се реализују у оквиру учења кроз рад су основа 

за израду плана реализације учења кроз рад и део су школског програма. 

Министар надлежан за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: министар), уз 

претходно прибављено мишљење Националног просветног савета и Савета за стручно 

образовање и образовање одраслих, доноси план и програм наставе и учења. 

Стандард квалификације и план и програм наставе и учења иновира се сваких пет година, 

односно у краћем року ако потребе привреде и технолошког развоја то захтевају. 

 

Обим, период и место реализације учења кроз рад 

Члан 6. 

Обим учења кроз рад износи најмање 20%, а највише 80% часова од укупног броја часова 

стручних предмета, у складу са одговарајућим планом и програмом наставе и учења. 

Учење кроз рад реализује се у складу са школским календаром током школске године у 

периоду 8–20 часова, најдуже шест сати дневно, односно 30 сати недељно, у складу с 

планом и програмом наставе и учења. 

Учење кроз рад реализује се у целости код једног, односно више послодаваца 

послодаваца у складу са планом и програмом наставе и учења. 
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Изузетно од става 3. овог члана, део учења кроз рад може да се реализује и у школи у 

складу с планом и програмом наставе и учења, односно уколико га код послодавца није 

могуће остварити у целини. 

У школи се реализује највише 25% часова учења кроз рад предвиђених планом и 

програмом наставе и учења. 

Упис ученика 

Члан 7. 

 

Структура уписа ученика у средње стручне школе по подручјима рада за образовне 

профиле у дуалном образовању утврђује се у складу с потребама привреде и 

могућностима даљег школовања будућих ученика. 

Школска управа у сарадњи с надлежним органом аутономне покрајине сачињава 

општински, односно градски предлог плана уписа ученика у средње школе. 

У припреми плана уписа из става 2. овог члана потребно је обезбедити услове за 

укључивање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и ученика из осетљивих 

група. 

У изради предлога плана уписа из става 2. овог члана учествују и послодавци, 

организација надлежна за послове запошљавања према седишту локалне самоуправе, 

Привредна комора Србије и друге заинтересоване стране, у складу са законом. 

Приликом уписа у средњу школу, распоређивање ученика за учење кроз рад врше у 

сарадњи ученик, родитељ, односно други законски заступник, послодавац и школа. 

Начин распоређивања ученика за учење кроз рад прописује министар у сарадњи с 

Привредном комором Србије. 

 

Каријерно вођење и саветовање ученика у дуалном образовању 

Члан 8. 

Школа подстиче и прати каријерни развој ученика. 

Школа формира тим за каријерно вођење и саветовање (у даљем тексту: тим), у циљу 

јачања вештина управљања каријером и доношења промишљених и одговорних одлука 

о професионалној будућности ученика. 

Тим чине представници запослених у школи, струковних удружења, јединице локалне 

самоуправе и послодаваца, без накнаде. Састанцима тима могу да присуствују и 

представници родитеља, односно других законских заступника ученика и ученичког 

парламента. 

Тим сарађује са основним школама, нарочито у процесу планирања уписа ученика у 

средње школе. 

Ближе услове o начину рада, активностима и саставу тима прописује министар. 

 

Одговорност ученика, школе и послодавца 

Члан 9. 

У дуалном образовању ученик похађа наставу у школи и учи кроз рад код послодавца, у 

складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења. 
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Школа је одговорна за остваривање плана и програма наставе и учења у целости. 

Школа остварује део плана и програма наставе и учења који се односи на теоријску 

наставу и вежбе и прати, у сарадњи с послодавцем, остваривање дела плана и програма 

наставе и учења који се односи на учење кроз рад код послодавца. 

Послодавац остварује део плана и програма наставе и учења који се односи на учење 

кроз рад. Послодавац је одговоран за систематично и квалитетно извођење учења кроз 

рад у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења. 

Међусобни односи школе и послодавца уређују се уговором, у складу са овим законом. 

 

Заштита права ученика 

Члан 10. 

 

Заштита права ученика у дуалном образовању остварује се у складу са законом којим се 

уређују основе система образовања и васпитања, законом којим се уређује средње 

образовање и васпитање, законом којим се уређује област рада и заштите на раду, 

прописима којима се уређује забрана обављања опасног рада за децу и овим законом. 

Током учења кроз рад код послодавца забрањени су дискриминација ученика, физичко, 

психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и 

занемаривање ученика, у складу са законом којим се уређују основе система образовања 

и васпитања и другим законом. 

 

Услови за извођење учења кроз рад код послодавца 

Члан 11. 

 

Услови које послодавац мора да испуни ради извођења учења кроз рад, су: 

1. обављање делатности која омогућава реализацију садржаја учења кроз рад 

прописане одговарајућим планом и програмом наставе и учења; 

2. располагање простором, опремом и средствима за рад у складу са правилником о 

ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава одређеног 

образовног профила; 

3. располагање потребним бројем лиценцираних инструктора у складу са планом и 

програмом наставе и учења; 

4. обезбеђивање примене мера безбедности и здравља на раду у складу са законом; 

5. да над послодавцем није отворен стечајни поступак или покренут поступак 

ликвидације; 

6. да одговорно лице код послодавца и инструктор нису осуђивани правноснажном 

пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 

малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 

кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против привреде, 

против службене дужности, против правног саобраћаја и против човечности и 

других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
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кривичну санкцију, да нису правноснажно осуђивани за прекршај из области 

радних односа и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; 

7. да послодавац није правноснажно осуђиван за казнена дела прописана законом 

којим се уређује спречавање злостављања на раду. 

 

Утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца 

Члан 12. 

 

Проверу испуњености услова из члана 11. овог закона врши Привредна комора Србије. 

Привредна комора Србије образује Комисију за утврђивање испуњености услова за 

извођење учења кроз рад код послодавца (у даљем тексту: Комисија) за образовни 

профил или групу образовних профила. 

Комисија која има непаран број чланова у свом саставу, поред стручњака за одговарајућу 

област рада, обавезно има и наставника из области средњег стручног образовања и 

васпитања, инспектора рада и представника Министарства. 

Чланови комисије свој рад обављају без накнаде. 

Захтев за проверу испуњености услова из члана 11. овог закона послодавац подноси 

Привредној комори Србије најкасније до 30. септембра календарске године која 

претходи школској години у којој отпочиње обављање учења кроз рад. 

 

Привредна комора Србије, на предлог Комисије, послодавцу који је испунио све 

прописане услове, издаје Потврду о испуњености услова за извођење учења кроз рад (у 

даљем тексту: Потврда), у року од 15 дана од дана пријема предлога Комисије. 

Привредна комора Србије решењем утврђује да послодавац не испуњава услове за 

извођење учења кроз рад и ово решење је коначно у управном поступку. 

Уколико послодавац престане да испуњава услове прописане чланом 11. овог закона, 

Привредна комора Србије, на предлог Комисије, доноси решење о престанку 

испуњености услова за извођење учења кроз рад и ово решење је коначно у управном 

поступку. 

Привредна комора Србије води и редовно ажурира регистар послодаваца за које је 

утврђено да испуњавају услове за извођење учења кроз рад. 

Регистар из става 9. овог члана води се као јединствена електронска база података, а 

подаци из регистра објављују се на званичној интернет страници Привредне коморе 

Србије. 

У регистар из става 9. овог члана, уписују се подаци о регистарском броју Потврде, 

називу и матичном броју послодавца, имену, презимену и функцији одговорног лица код 

послодавца и броју и датуму решења о престанку испуњености услова за извођење учења 

кроз рад. 

Трошкове издавања потврде, вођења и уписа у регистар из става 9. овог члана, сноси 

Привредна комора Србије. 

Организација, састав и начин рада Комисије, ближе се уређују општим актом Привредне 

коморе Србије. 

Послове провере испуњености услова за извођење учења кроз рад, издавања исправа из 

ст. 6–8. овог члана и вођења регистра из става 9. овог члана, Привредна комора Србије 

обавља као поверене послове. 
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УГОВОРИ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Члан 13. 

 

Међусобни однос школе, послодавца и ученика, односно родитеља или другог законског 

заступника ученика, у дуалном образовању уређују се уговором. 

Међусобни однос школе и послодавца уређује се уговором о дуалном образовању, а 

међусобни однос послодавца и ученика, односно родитеља или другог законског 

заступника ученика уређује се уговором о учењу кроз рад. 

 

1. УГОВОР О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Фoрмa угoвoрa 

Члан 14. 

 

Уговор о дуалном образовању се закључује између школе и послодавца, у писменој 

форми, најмање на период од три, односно четири године, у складу са планом и 

програмом наставе и учења. 

Садржина уговора 

Члан 15. 

Обавезни елементи уговора о дуалном образовању су: 

1. назив, седиште и матични број послодавца као и регистарски број Потврде; 

2. назив и седиште школе; 

3. образовни профил који је предмет уговора; 

4. обавеза послодавца да изводи учење кроз рад о сопственом трошку; 

5. обавезе школе у вези са реализацијом учења кроз рад; 

6. обавезе послодавца у вези са реализацијом учења кроз рад; 

7. план и програм реализације учења кроз рад; 

8. место и временски распоред реализације учења кроз рад; 

9. максималан број ученика које школа може упутити на учење кроз рад; 

10. број лиценцираних инструктора које послодавац обезбеђује за те потребе; 

11. период трајања уговора; 

12. разлози за престанак важења и за раскид уговора; 

13. начин решавања евентуалних спорова; 

14. датум и потписи уговорних страна. 

  

Закључивање уговора о дуалном образовању 

Члан 16. 
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Школа закључује уговор о дуалном образовању с једним или више послодаваца који има 

Потврду, у циљу обезбеђења услова за остваривање свих садржаја учења кроз рад 

дефинисаних одређеним планом и програмом наставе и учења. 

Приликом избора послодавца школа је у обавези да се руководи најбољим интересом 

ученика. 

 

Послодавац, који испуњава услове прописане чланом 11. овог закона, може да закључи 

уговор о дуалном образовању с једном или више школа. 

О закљученом уговору из става 1. овог члана школа обавештава Министарство 

најкасније у року од осам дана од дана закључивања уговора. 

 

Објављивање на званичној интернет страници 

Члан 17. 

Школа и Привредна комора Србије, најкасније у року од 15 дана од дана закључивања 

уговора о дуалном образовању, објављују на својој званичној интернет страници 

основне информације о плану и програму наставе и учења и друге информације од 

значаја за извођење учења кроз рад. 

 

Раскид уговора од стране послодавца 

Члан 18. 

Послодавац раскида уговор о дуалном образовању уколико: 

1. је школи забрањен рад или је укинута у складу са законом; 

2. школа прeстaнe дa испуњава прописане услове за образовни профил у ком 

послодавац реализује учење кроз рад; 

3. школа не испуњава обавезе предвиђене уговором о дуалном образовању; 

4. наступе непредвиђене технолошке, економске или организационе промене код 

послодавца, које спречавају, отежавају или битно мењају обављање делатности. 

  

Раскид уговора од стране школе 

Члан 19. 

Школа раскида уговор о дуалном образовању уколико: 

1. је донето решење о престанку испуњености услова за извођење учења кроз рад из 

члана 12. став 8. овог закона; 

2. послодавац не испуњава обавезе предвиђене уговором о дуалном образовању; 

3. послодавац изврши повреду забране из члана 10. овог закона; 

4. послодавац изврши повреду права ученика прописаних законом. 

Школа је дужна да без одлагања обавести Министарство о раскиду и разлозима за раскид 

уговора о дуалном образовању. 

Последице раскида уговора 

Члан 20. 
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Ако је уговор о дуалном образовању раскинут из разлога прописаних у члану 18. тач. 

1)–3) овог закона, наставак образовања обезбеђује друга школа коју одреди 

Министарство. 

Ако је уговор о дуалном образовању раскинут из разлога прописаних у члану 18. тачка 

4) овог закона, учење кроз рад ученицима обезбеђује школа код другог послодавца с 

којим има закључен уговор о дуалном образовању. 

Ако је уговор о дуалном образовању раскинут из разлога прописаних у члану 19. овог 

закона, учење кроз рад организује школа, уз подршку Министарства, јединице локалне 

самоуправе и Привредне коморе Србије, код другог послодавца с којим закључи уговор 

о дуалном образовању. 

 

2. УГОВОР О УЧЕЊУ КРОЗ РАД 

Фoрмa угoвoрa 

Члан 21. 

Уговор о учењу кроз рад закључују послодавац и ученик, односно родитељ или други 

законски заступник ученика, у писменој форми. 

Уговор о учењу кроз рад закључује се најкасније до почетка школске године у којој 

почиње реализација учења кроз рад. 

Послодавац је дужан да води евиденцију закључених уговора из става 1. 

овог члана, у складу са законом. 

 

Садржина уговора 

Члан 22. 

Обавезни елементи уговора о учењу кроз рад су: 

1. идентификациони подаци послодавца; 

2. име и презиме ученика и његова адреса становања; 

3. име и презиме родитеља, односно другог законског заступника ученика и његова 

адреса становања; 

4. идентификациони подаци школе коју ученик похађа; 

5. назив образовног профила; 

6. потврда здравствене установе да ученик испуњава здравствене услове за 

образовни профил; 

7. обавеза послодавца да oргaнизуje и реализује ученику учење кроз рад у складу с 

планом и програмом наставе и учења; 

8. уколико се план и програм наставе и учења остварује на језику националне 

мањине, обавеза послодавца је да организује и реализује учење кроз рад на језику 

те националне мањине; 

9. место и време реализације учења кроз рад; 

10. обавеза ученика да рeдoвнo oбaвљa учење кроз рад код послодавца; 

11. обавеза ученика у вези са временом боравка, учењем, безбедношћу и заштитом 

здравља током учења кроз рад код послодавца; 

12. материјално обезбеђење ученика у складу са чланом 33. овог закона; 

13. финансијско обезбеђење ученика у складу са чланом 34. овог закона; 

14. период трајања уговора; 
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15. разлози за престанак важења и раскид уговора; 

16. начин решавања евентуалних спорова; 

17. датум и потпис уговорних страна. 

Саставни део уговора је план реализације учења кроз рад. 

 

Члан 23. 

 

Ученик, односно родитељ или други законски заступник ученика може закључити 

уговор о учењу кроз рад с више послодаваца с којима је школа закључила уговор о 

дуалном образовању, уколико је то неопходно ради реализације плана и програма 

наставе и учења. 

 

Раскид уговора од стране послодавца 

Члан 24. 

Послодавац раскида уговор о учењу кроз рад ако ученик: 

1) изгуби статус ученика; 

2) крши обавезе утврђене уговором о учењу кроз рад и законом; 

3) трајно изгуби здравствену способност за рад у занимању за које се школује. 

 

Раскид од стране ученика, односно родитеља или другог законског заступника 

ученика 

Члан 25. 

Ученик, односно родитељ или други законски заступник ученика може да раскине 

уговор о учењу кроз рад ако: 

 

4. ученик изгуби статус ученика у школи или одлучи да промени образовни профил 

за који се образује; 

5. ученик трајно изгуби здравствену способност за рад у занимању за које се 

школује; 

6. послодавац не испуњава обавезе из уговора о учењу кроз рад код послодавца; 

7. је донето решење о престанку испуњености услова за извођење учења кроз рад из 

члана 12. став 8. овог закона; 

8. послодавац изврши повреду забране из члана 10. овог закона; 

9. послодавац изврши повреду права ученика прописаних законом 

 

Последице раскида уговора 

Члан 26. 

Ако се раскине уговор о учењу кроз рад из разлога наведених у члану 25. тач. 3)–6) овог 

закона, школа је дужна да ученику организује учење кроз рад у истом образовном 

профилу код другог послодавца, с којим је закључила уговор о дуалном образовању. 
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Након раскида уговора из става 1. овог члана, ученик, односно родитељ или други 

законски заступник ученика и други послодавац, са којим је школа закључила уговор о 

дуалном образовању, закључују уговор о учењу кроз рад. 

О раскиду уговора из става 1. овог члана, односно о закљученом уговору из става 2. овог 

члана школа обавештава Министарство, а послодавац Привредну комору Србије, 

најкасније у року од осам дана од дана закључивања уговора. 

Уколико школа није закључила уговор о дуалном образовању с другим послодавцем из 

става 2. овог члана, дужна је да у сарадњи с Министарством и Привредном комором 

Србије, у року од 15 дана обезбеди услове за наставак учења кроз рад у одговарајућем 

образовном профилу. 

 

РЕГИСТАР УГОВОРА 

Регистар уговора о дуалном образовању 

Члан 27. 

Регистар уговора о дуалном образовању води Привредна комора Србије, као поверени 

посао. 

У регистар из става 1. овог члана уписују се следећи подаци:  

1. деловодни број уговора; 

2. назив и адреса школе; 

3. назив и адреса послодавца; 

4. број ученика за које послодавац организује учење кроз рад; 

5. адреса места извођења учења кроз рад; 

6. датум и време закључења уговора; 

7. датум почетка учења кроз рад. 

Регистар из става 1. овог члана води се као јединствена електронска база података. 

Подаци из става 2. овог члана јавно су доступни и објављују се на званичној интернет 

страници Привредне коморе Србије. 

 

Упис у регистар 

Члан 28. 

Послодавац је дужан да Привредној комори Србије достави уговор о дуалном 

образовању, у року од осам дана од дана закључења уговора, ради уписа у регистар из 

члана 27. став 1. овог закона. 

Копију уговора из става 1. овог члана, послодавац може доставити у штампаној или 

електронској форми. 

 

ИНСТРУКТОР 

Инструктор 

Члан 29. 
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Инструктор је лице које: 

1. је у радном односу код послодавца или које самостално обавља делатност; 

2. има радно искуство од најмање три године у одговарајућем занимању или групи 

занимања за која се ученик образује у дуалном образовању; 

3. има најмање исти ниво образовања за одговарајући образовни профил за који се 

ученик школује; 

4. познаје језик националне мањине на којем се остварује план и програм наставе и 

учења; 

5. је обавило обуку за инструктора и има потврду о положеном испиту за 

инструктора (у даљем тексту: лиценца). 

Изузетно од става 1. тачка 5) овог члана, инструктор може бити и лице које поседује 

основе педагошко-дидактичких знања и вештина и има важећа овлашћења да буде 

инструктор, а која су издала национална или међународна регулаторна тела, из области 

на које се овлашћење односи. 

Инструктор, у сарадњи с координатором учења кроз рад реализује, води и надзире учење 

кроз рад код послодавца, под условом и на начин којим се обезбеђује безбедност и 

здравље на раду, у складу са законом. 

Инструктор у процесу оцењивања учења кроз рад, сарађује с координатором учења кроз 

рад. 

Број ученика с којима инструктор реализује учење кроз рад прописан је планом и 

програмом наставе и учења. 

 

Обука и лиценца за инструктора 

Члан 30. 

 

Обуку за инструктора спроводи Привредна комора Србије. 

Обука из става 1. овог члана траје 40 сати. 

Обука из става 1. овог члана обавезно садржи и основе педагошко-дидактичких знања и 

вештина. 

Након завршене обуке из става 1. овог члана, лице полаже испит за инструктора. 

Привредна комора Србије образује Комисију за полагање испита за инструктора и 

спроводи испит за инструктора. 

Комисија из става 5. овог члана има у свом саставу, осим стручњака за одговарајућу 

област рада, најмање по једног представника којег предлаже Министарство и Завод за 

унапређивање образовања и васпитања. 

Чланови комисије из става 6. овог члана, обављају свој рад без накнаде. 

Привредна комора Србије издаје лиценцу лицу које је положило испит за инструктора и 

води регистар о издатим лиценцама. 

Лиценца и регистар о издатим лиценцама садрже: регистарски број лиценце, име, 

презиме и занимање лица које је положило испит за инструктора и назив послодавца код 

кога је то лице у радном односу. 

 

Трошкове издавања лиценце и вођења регистра о издатим лиценцама сноси Привредна 

комора Србије. 

Висину трошкова обуке и полагања испита за инструктора утврђује општим актом 

Привредна комора Србије. 
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Трошкове обуке и полагања испита за инструктора сноси послодавац. 

Послове спровођења испита, издавања лиценце и вођења регистра о издатим лиценцама 

за инструкторе, Привредна комора Србије обавља као поверене послове. 

Програм обуке, ближе услове и друга питања од значаја за полагање испита за 

инструктора, на предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања, прописује 

министар. 

 

VI. ОЦЕЊИВАЊЕ И ИСПИТИ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

Оцењивање ученика 

Члан 31. 

Инструктор континуирано прати напредовања ученика у сарадњи с координатором 

учења кроз рад, у циљу стицања компетенција прописаних стандардом квалификације. 

Оцењивање ученика врши се у складу с планом и програмом наставе и учења, законом 

и правилником којим се ближе уређује оцењивање ученика у средњем образовању и 

васпитању. 

 

Завршни и матурски испит 

Члан 32. 

Садржина и начин спровођења завршног, односно матурског испита прописани су 

планом и програмом наставе и учења. 

Завршним, односно матурским испитом проверавају се и стечене компетенције у складу 

са стандардом квалификације. 

При провери стечених компетенција током учења кроз рад обавезно учествују 

квалификовани представници послодаваца, без накнаде. 

Представнике послодаваца из става 3. овог члана, именује Привредна комора Србије. 

Након положеног завршног, односно матурског испита ученику се издаје јавна исправа, 

у складу са законом. 

Ученик се може уписати на следећи ниво образовања и васпитања, у складу са законом. 

Додатак дипломе ученика који је положио завршни, односно матурски испит садржи 

податак о обиму оствареног учења кроз рад и списак послодаваца код којих је учење 

кроз рад обављено. 

 

VII. МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА 

Материјално обезбеђење ученика 

Члан 33. 

 

Ученику који обавља учење кроз рад послодавац обезбеђује: 

1) средстава и опрему за личну заштиту на раду; 
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2) накнаду стварних трошкова превоза од школе до места извођења учења кроз рад 

и назад, највише у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, уколико послодавац 

није обезбедио сопствени превоз; 

3) накнаду трошкова исхране у складу са општим актом послодавца; 

4) осигурање за случај повреде током учења кроз рад код послодавца. 

Послодавац може да обезбеди ученику и покриће трошкова смештаја и исхране у 

ученичком дому. 

Финансијско обезбеђење ученика 

 

Члан 34. 

Ученик који обавља учење кроз рад има право на накнаду за учење кроз рад. 

Накнада за учење кроз рад исплаћује се једном месечно најкасније до краја текућег 

месеца за претходни месец по сваком сату проведеном на учењу кроз рад у нето висини 

од најмање 70% минималне цене рада у складу са законом. 

Накнаду из става 2. овог члана сноси послодавац. 

 

VIII. НАДЗОР 

Члан 35. 

Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство. 

Инспекцијски надзор врши Министарство преко просветне инспекције. 

Надзор који се односи на услове рада и безбедност на раду код послодавца врши 

министарство надлежно за послове рада – преко инспекције рада. 

Надзор над обављањем послова поверених овим законом Привредној комори Србије 

врши Министарство. 

 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 38. 

Подзаконске акте за спровођење овог закона, министар доноси у року од шест месеци 

од дана ступања на снагу овог закона. 

Акте из члана 12. став 13. и члана 30. став 11. овог закона Привредна комора Србије 

доноси у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона. 

До почетка примене закона који уређује национални оквир квалификација, стандард 

квалификације у дуалном образовању утврђује се у складу са законом којим се уређују 

основе система образовања и васпитања, осим дела који се односи на опис рада који 

утврђује Привредна комора Србије. 

 

Члан 39. 

Лице које је у радном односу код послодавца или самостално обавља делатност, а које 

је до ступања на снагу овог закона учествовало у спровођењу практичне наставе у 
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средњем стручном образовању у складу са важећим наставним планом и програмом, има 

право да Привредној комори Србије поднесе захтев за издавање лиценце за инструктора. 

Члан 40. 

Влада образује комисију за развој и спровођење дуалног образовања у року од 60 дана 

од дана ступања на снагу овог закона, ради спровођења и унапређивања дуалног 

образовања и трогодишњих вредновања остварених резултата. 

 

Члан 41. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, а примењује се од школске 2019/2020. године.  

 

 

Прилог4:ПРАВИЛНИК о начину распоређивања ученика за учење кроз рад 

"Службени гласник РС", број 102 од 21. децембра 2018. 

 

Предмет Правилника 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се начин распоређивања ученика за учење кроз рад (у 

даљем тексту: распоређивање ученика), у средњим школама у којима се учење кроз рад 

за одређени образовни профил у дуалном образовању одвија код више послодаваца.  

У средњим школама у којима се, у складу са планом и програмом наставе и учења, 

различити делови програма остварују код различитих послодаваца тако да сви ученици 

морају део учења кроз рад да обаве код сваког од послодаваца, начин распоређивања 

ученика утврђује се уговором о дуалном образовању између школе и послодаваца. 

Учесници у распоређивању ученика 

Члан 2. 

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.  

Информисање ученика о начину распоређивања 

 

Члан 3. 

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, 
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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 

 

Члан 4. 

Након обављених активности из члана 3. овог правилника, 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 

Члан 5. 

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 из става 1. овог члана 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 

 

Члан 6. 

Тим за КВиС, на основу листа жеља из члана 5. ст. 1. и 4. овог правилника, 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 у складу са ст. 1. и 2. овог члана, Тим за КВиС распоређује 

у складу са најбољим интересом ученика и послодаваца, узимајући у обзир:  

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 из става 3. овог члана, 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 у складу са ст. 1–4. овог члана, Тим за КВиС 

сачињава коначну листу распоређивања ученика. 

Записник о распоређивању ученика 
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Члан 7. 

Тим за КВиС на основу листе из члана 6. став 5. овог правилника сачињава записник о 

распоређивању ученика код послодаваца. 

Записник из става 1. овог члана садржи и опис целог поступка распоређивања, листе 

жеља ученика, листе жеља послодаваца и образложење за распоређивање ученика у 

складу са чланом 6. ст. 3. и 4. овог правилника. 

Записник из става 1. овог члана, потписују чланови Тима за КВиС, овлашћено лице 

послодавца код којег се реализује учење кроз рад, директор школе и родитељи, односно 

други законски заступници ученика. 

Изузетно, уколико родитељ, односно други законски заступник није у могућности, 

записник из става 1. овог члана потписује педагог или психолог школе. 

Послодавци су дужни да реализују, а ученици да похађају часове учења кроз рад, према 

распореду утврђеном у записнику из става 1. овог члана.  

Изузетно од става 5. овог члана, ученици могу реализовати учење кроз рад и код другог 

послодавца уз претходну сагласност школе, послодаваца и родитеља, односно другог 

законског заступника.  

Ступање на снагу 

 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”.  

Број 110-00-00743/2018-18 

У Београду, 13. децембра 2018. године 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 
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Прилог5:ПРАВИЛНИК о реализацији практичне наставе и професионалне праксе 

"Службени гласник РС", број 112 од 2. септембра 2020. 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се: 

1) начин спровођења практичне наставе и професионалне праксе односно практичних 

облика наставе када се реализују у стручној школи (у даљем тексту: школи) или 

комбиновано делом у школи, а делом код послодавца; 

2) садржај и елементи уговора о реализацији практичних облика наставе, који закључују 

школа и послодавац у случају када се практични облици наставе спроводе код 

послодавца највише у обиму од 25% од укупног обима часова; 

3) друга питања везана за остваривање практичних облика наставе. 

II. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

Члан 2. 

Практични облици наставе (у даљем тексту: ПОН) кроз које се развијају практична 

знања, вештине, способности и ставови у средњем стручном образовању су: практична 

настава, настава у блоку, професионална пракса и вежбе. 

План и програм наставе и учења, односно наставни план и програм, одређеног 

образовног профила (у даљем тексту: ППНУ) садржи поједине или све видове наставе 

из става 1. овог члана. 

Практична настава је облик наставе који подразумева два начина реализације:  

1) као посебан наставни предмет у оквиру листе стручних предмета; 

2) као облик реализације једног или више различитих стручних предмета/модула. 

Настава у блоку је облик наставе који подразумева реализацију часова једног одређеног 

стручног предмета више наставних дана узастопно. 

Професионална пракса је облик наставе који подразумева три начина реализације: 

1) као посебан стручни предмет, при чему се као облик реализације наводе практична 

настава или настава у блоку; 

2) као облик реализације једног или више различитих стручних предмета/модула; 

3) као феријална пракса, која може да буде посебан стручни предмет, или се реализује у 

појединим стручним предметима, најчешће у виду наставе у блоку; феријална пракса 

реализује се у образовним профилима чија специфичност занимања, односно 

технологија рада, због свог сезонског карактера, изискује да се одређене практичне 

вештине стичу после завршетка наставне године, односно у време школског распуста, у 

складу са годишњим планом рада школе. 

Начин организовања и трајање професионалне праксе утврђује се планом и програмом 

наставе и учења. 

Вежбе су облик наставе стручних предмета којим се практично примењује и увежбава 

претходно научено градиво и код ученика развијају практична знања, вештине, 

способности и ставови. У сарадњи са послодавцем може се реализовати само онај део 

часова вежби чији је исход, у складу са ППНУ, развој вештина, стицање рутине у 

обављању послова, увежбавање радних техника и пословних процедура и слично. Код 

послодавца се не могу реализовати часови вежби чији је исход увежбавање рачунских 
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задатака, израда техничких цртежа и слично, као што је случај код одређених опште 

образовних и опште стручних предмета. 

Послодавац може бити правно лице или предузетник чија делатност омогућава 

остваривање садржаја прописаних одговарајућим ППНУ. 

Mентор јe лицe рaднo aнгaжoвaно кoд пoслoдaвцa или предузетник, које у сарадњи са 

наставником, реализује одређени наставни садржај у циљу достизања знања, вештина, 

способности и ставова ученика прописаних стандардом квалификације односно ППНУ. 

Наставник је наставник практичне наставе или наставник стручних предмета, запослен 

у школи, задужен да прати и доприноси постизању исхода знања, вештина, способности 

и ставова ученика на ПОН. 

Организатор практичне наставе и вежби је лице запослено у школи задужено да планира 

и организује образовно-васпитни рад везан за ПОН која се реализује у школи, 

привредним субјектима односно установама. 

Лични картон ученика је документ који сачињава и води наставник у циљу 

евидентирања времена, активности и напретка ученика за време реализације ПОН код 

послодавца. Води се као писани документ или у електронском облику и основ је за 

вођење евиденције у књизи o oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду и за оцењивање ученика. 

 

III. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРАКТИЧНИХ ОБЛИКА НАСТАВЕ 

Члан 3. 

За сваки појединачни ПОН као саставни део ППНУ прописан је фонд часова за сваки 

разред, укупан фонд часова на нивоу целокупног образовања, исходи учења односно 

наставни садржаји кроз које ученик треба да их достигне. 

Под укупним фондом часова предвиђеним за реализацију ПОН, у смислу овог 

правилника, подразумева се збир фонда часова практичне наставе, наставе у блоку, 

професионалне праксе и вежби, који су дефинисани ППНУ. 

 

Члан 4. 

Практични облици наставе у складу са ППНУ могу се реализовати у школи, код 

послодавца или комбиновано, делом у школи, а делом код послодавца. 

 

Члан 5. 

Када се ПОН изводи у школи, реализује се у школским радионицама, кабинетима, 

лабораторијама, на школској економији или другом одговарајућем школском простору 

у складу са ППНУ. Када год је то могуће, ПОН-е треба да буду организовани као 

симулација реалних радних процеса и усклађени са садржајима теоријске наставе.  

 

Члан 6. 

У зависности од обима ПОН који се реализују код послодавца постоје два различита 

начина њихове реализације: 

1) ако је удео ПОН који се реализује код послодавца, већи од 25% укупног фонда часова 

предвиђених за реализацију ПОН у складу са чланом 4. овог правилника, примењује се 

закон којим се уређује дуално образовање и правилници донети на основу њега; 
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2) ако је удео ПОН који се реализује код послодавца, једнак или мањи од 25% укупног 

фонда часова предвиђених за реализацију ПОН у складу са чланом 4. овог правилника, 

примењује се закон којим се уређује средње образовање и васпитање и овај правилник. 

 

IV. БЛИЖИ УСЛOВИ ЗA РЕАЛИЗАЦИЈУ 

Члан 7. 

Приликом реализације ПОН, без обзира на место и начин реализације, неопходно је да 

школа и послодавац строго поштују све мере и радње дефинисане прописима који 

уређују безбедност и здравље на раду и омогућавају безбедно и здраво радно окружење 

за учење, увежбавање и професионалну праксу ученика. 

Пре почетка извођења ПОН учeник мoрa дa стекне основна знања о мерама безбедности 

и зaштитe здравља нa рaду, а која су oдрeђeна садржајима ППНУ o чeму школа вoди 

одговарајућу eвидeнциjу. 

Учeник мoрa дa будe упoзнaт сa извoримa oпaснoсти, дa усвojи пoступкe рaдa и знaњa o 

нaчину и примeни срeдстaвa зa зaштиту нa рaду код послодавца, у склaду сa прoписимa 

из oблaсти бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду. 

Практични облици наставе се реализују током школске године, најдуже шест сати 

дневно, односно 30 сати недељно, у складу с ППНУ. Практични облици наставе не могу 

да се реализују ноћу односно у времену од 22.00 сата до 06.00 сати наредног дана. 

Члан 8. 

Организатор практичне наставе и вежби у сарадњи са послодавцем процењује 

испуњеност услова у погледу простора, опреме, средстава за рад, безбедности и заштите 

на раду код послодавца за реализацију ПОН за одређени образовни профил. 

Услови у погледу простора и опреме за реализацију ПОН одређени су правилником 

којим се прописују ближи услови у погледу простора, опреме и наставних средстава у 

стручним школама за одређени образовни профил односно подручје рада. 

Услови у погледу безбедности и заштите на раду код послодавца прописани су 

законским и подзаконским актима које регулишу област безбедности и заштите на раду. 

Уколико постоје услови за реализацију ПОН код послодавца, школа са послодавцем 

закључује уговор у складу са чланом 30. став 2. Закона о средњем образовању и 

васпитању. 

Члан 9. 

Шкoлa вoди рaчунa o здрaвствeнoм стaњу учeникa кojи сe упућуjу нa рeaлизaциjу ПОН 

кoд пoслoдaвцa као и обавезном здравственом прегледу који су одређени за ППНУ, 

односно о прописима којима се уређују здравствени услови за обављање делатности 

послодавца. 

Школа и послодавац дужни су да воде рачуна о огрaничeњима и забранама зa oбaвљaњe 

одређених пoслoвa са посебним условима рада и излагању специфичним ризицима у 

склaду сa урeдбoм кojoм сe утврђуje oпaсaн рaд зa дeцу. 

Члан 10. 

Уколико се ПОН код послодавца изводе за ученике за које је донет индивидуални 

образовни план у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (у 

даљем тексту: ИОП), школа и послодавац посебно воде рачуна и договарају начин 

прилагођавања радног места и услова за реализацију ПОН, а у складу са ИОП. 

 

V. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 11. 
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Приликом реализације ПОН примењују се одговарајуће методе учења, у зависности од 

специфичности подручја рада и образовног профила, места реализације, узраста ученика, 

а у складу са стандардом квалификације, исходима учења, односно наставним 

садржајима који су одређени ППНУ.  

 

Члан 12. 

Када се ПОН изводе у школи, методе учења, могу обухватати између осталог: учење 

посматрањем, опонашањем/имитирањем и вежбањем, учење кроз повратну 

информацију наставника, учење кроз решавање реалних проблема, учење кроз 

непосредни рад са материјалом и клијентима, увежбавање коришћења алата, уређаја и 

опреме, учење кроз израду нацрта, скица, прототипова и финалних производа, учење у 

виртуелном окружењу, учење кроз симулације и играње улога и слично. 

 

Члан 13. 

Када се ПОН изводе код послодавца, методе учења могу обухватати између осталог: 

обилазак радне средине, упознавање са радним местима и средствима за рад, 

посматрање процеса рада, демонстрацију процеса рада од стране запослених, ментора 

или наставника, када је то договорено. Након примене претходно наведених метода 

учења, ученик може и да индивидуално вежба и извршава предвиђене радне задатке у 

складу са прописима који уређују безбедност и здравље на раду и ППНУ. 

Учeник мoжe да изврши предвиђени радни задатак, уз стручни нaдзoр настaвника или 

мeнтoрa кoд пoслoдaвцa. 

Избор метода треба да осигура поступност, смисленост и релевантност учења. Методе 

се прилагођавају условима који постоје код послодавца. 

 

VI. УГОВОР О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРАКТИЧНИХ ОБЛИКА НАСТАВЕ 

Члан 14. 

Школа и послодавац закључују уговор из члана 1. став. 1. тачка 2) овог правилника (у 

даљем тексту: Уговор). Уговор обавезно садржи: идентификационе податке о школи 

(назив и седиште) и послодавцу (назив и седиште), називе образовних профила, план 

реализације ПОН, максимални број ученика за сваки образовни профил који је предмет 

уговора, права и обавезе послодавца и школе, почетак примене и рок на који је уговор 

закључен.  

Члан 15. 

Школа доставља Уговор министарству надлежном за послове образовања (у даљем 

тексту: Министарство) у року осам дана од дана закључења. 

 

Члан 16. 

У случају да код послодавца наступе привремене околности које онемогућавају 

реализацију ПОН у складу са Уговором, послодавац одмах о томе обавештава школу и 

даје препоруку за другог послодавца који може да реализује одређени наставни садржај 

према плану реализације. 

Ако други послодавац испуњава услове за реализацију ПОН у складу са овим 

правилником, школа закључује Уговор са другим послодавцем за реализацију оних 
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садржаја који привремено нису могући код послодавца са којим има закључен уговор, 

са којим закључује анекс Уговора. 

 

Члан 17. 

Школа раскида Уговор уколико послодавац не испуњава уговорне обавезе или престану 

да постоје услови за реализацију ПОН код послодавца. О евентуалном неиспуњавању 

уговорних обавеза од стране послодавца школу може упознати ученик, односно родитељ 

или други законски заступник ученика. 

У случају раскида Уговора, школа је дужна да обезбеди реализацију преосталог садржаја 

код новог послодавца. 

О раскиду Уговора школа обавештава Министарство у року од осам дана од раскида 

уговора и обезбеђује другог послодавца у циљу наставка реализације ПОН ученика, 

односно наставља са реализацијом у школи у складу са законом. 

 

Члан 18. 

Приликом реализације ПОН кoд пoслoдaвцa ученик: 

– остварује права прописана законом који регулише основе система образовања и 

васпитања и другим прописима; 

– урeднo пoхaђa чaсoвe ПОН у врeмe кoje je oдрeђeнo плaнoм рeaлизaциje; 

– пoштуje oргaнизaциjу рaдa и интeрнa прaвилa пoслoдaвцa са којима је претходно 

упознат; 

– примењује одговарајуће мере заштите безбедности и здравља на раду; 

– кoристи зaштитну oпрeму, прeдвиђeну за одређени поступак рада; 

– сaвeснo и oдгoвoрнo испуњaвa рaднe задатке и пoступa у склaду сa нaлoзимa и 

упутствимa нaстaвникa и мeнтoрa; 

– може да затражи од школе премештај код другог послодавца наводећи одговарајуће 

разлоге; 

– обавештава школу о евентуалном неиспуњавању појединих уговорних обавеза од 

стране послодавца; 

– урeднo и блaгoврeмeнo вoди днeвник прaктичнe нaстaве; 

– нaдокнaђује причињeну материјалну штeту укoликo je учињeнa нaмeрнo или са 

крajњoм нeпaжњoм, у складу са законом. 

 

Члан 19. 

Зa прaћeњe реализације ПОН код послодаваца школа oдрeђуje jeднoг или вишe 

нaстaвникa, у зависности од степена и врсте образовања наставника и садржаја ПОН, у 

складу са ППНУ. 

Члан 20. 

Нaстaвник oцeњуje учeникa у склaду сa ППНУ, принципимa и критeриjумимa 

oцeњивaњa прoписaним прaвилникoм кojим сe ближe урeђуje oцeњивaњe учeникa у 

срeдњeм oбрaзoвaњу, а на основу личног картона ученика и других релевантних 

података на основу којих може да изведе оцену. Наставник приликом оцењивања узима 

у обзир специфичности реализације наставног процеса код послодавца. 

Наставник може у сарадњи са ментором за одређене методе учења да идентификује 

критеријуме за вредновање постигнућа и сачини листу за вредновање коју попуњава 

ментор, а која садржи исходе учења и/или друге елементе у складу са ППНУ. 
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Члан 21. 

Наставник у сарадњи са организатором практичне наставе и вежби у оквиру Годишњег 

плана рада, израђује План реализације ПОН код послодавца за сваки образовни профил. 

План реализације ПОН код послодавца, који садржи опис активности, место, начин, 

обим и динамику остваривања, спецификацију материјала, алата, опреме неопходне за 

реализацију наставе, доноси се у сарадњи школе и послодавца и саставни је део Уговора. 

Организатор практичне наставе и вежби у сарадњи са наставницима предлаже набавку 

материјала, алата и опреме за реализацију ПОН у школи за сваки образовни профил. 

 

Члан 22. 

Приликом планирања, реализације и праћења ПОН код послодавца, наставник: 

– изрaђуje плaн рeaлизaциje ПОН у договору са ментором, зa сaдржaje кojи ћe сe 

рeaлизoвaти кoд пoслoдaвцa, а нa oснoву ППНУ; 

– изрaђуje плaн oбилaскa учeникa током ПОН кoд пoслoдaвцa и вoди eвидeнциjу o тoмe; 

– обезбеђује стицање знања о мерама безбедности и зaштитe здравља нa рaду ученика у 

складу са чланом 7. став 3. овог правилника; 

– пружa пoмoћ мeнтoру у одређеним пeдaгoшким и мeтoдичким вештинама и знaњимa; 

– у сарадњи са ментором, води рачуна о достизању исхода учења односно наставних 

садржаја у складу са планом реализације; 

– пoсeбнo прaти рeaлизaциjу кoрeлaциje измeђу прeдмeтa чиja сe нaстaвa рeaлизуje у 

шкoли и ПОН која се реализује код послодавца; 

– oцeњуje усвojeнoст вeштинa, знaњa и кoмпeтeнциja учeникa; 

– oргaнизуje и учeствуje у спрoвoђeњу прoвeрa стeчeних знaњa и вeштинa учeникa нa 

ПОН кoд пoслoдaвцa; 

– организује и прaти припрему ученика за израду зaвршнoг испитa односно матурског – 

практичног рада кojи сe извoди кoд пoслoдaвцa; 

– води све прописане евиденције у вези реализације ПОН и подноси редовне извештаје 

о реализацији ПОН код послодавца организатору практичне наставе и вежби; 

– извршава друга права и обавезе у складу са законом. 

 

Члан 23. 

У циљу организације, реализације и праћења ПОН, школа: 

– организује реализацију ПОН у школи и код послодавца; 

– обезбеђује потребан материјал, алате, опрему и и друга средства неопходна за 

реализацију ПОН у школи, а у складу са ППНУ; 

– обавезно осигурава ученике; 

– остварује заштиту података о личности у складу са прописима који регулишу ову 

област; 

– стара се о здравственим и санитарним прегледима ученика који реализују ПОН; 

– обезбеђује потребан број наставника за праћење реализације ПОН код сваког 

послодавца појединачно; 

– информише и сарађује са родитељима односно другим законским заступницима 

ученика у вези реализације ПОН; 

– спроводи васпитно-дисциплински поступак и изриче васпитне мере против ученика 

који крши ученичке обавезе у складу са законом који уређује основе система образовања 

и васпитања; 
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– прати реализацију ПОН код послодавца у складу са овим правилником и одредбама 

Уговора; 

– благовремено обавештава послодавца у случају губитка статуса ученика или другим 

чињеницама везаним за ученика, а од значаја за реализацију ПОН; 

– стара се о остваривању ППНУ у целости; 

– информише савет родитеља, и стручне органе о резултатима и начину реализације 

ПОН код послодавца; 

– информише јавност о реализацији ПОН код послодавца на интернет страници школе; 

– уредно води и чува сву документацију везану за реализацију ПОН; 

– извршава друга права и обавезе у складу са законом. 

 

Члан 24. 

Послодавац у реализацији ПОН: 

– именује ментора; 

– упознаје ученика са oргaнизaциjом рaдa и интeрним прaвилима понашања; 

– упознаје ученика сa извoримa oпaснoсти, пoступцима рaдa и примeни срeдстaвa зa 

зaштиту нa рaду код послодавца, у складу са прописима којима се уређује безбедност и 

здравље на раду; 

– обезбеђује средства заштите на раду за сваког ученика када је то неопходно за 

реализације одређене методе учења ПОН, у складу са прописима из области безбедности 

и заштите на раду; 

– обезбеђује неопходну опрему и средства за реализацију ПОН и може у складу са 

договором, да исту стави на располагање наставнику за демонстрацију; 

– уредно попуњава потребну евиденцију о реализацију ПОН коју доставља школа; 

– сарађује са наставником који је распођен за праћење реализације ПОН; 

– уколико одлучи, обезбеђује стипендију одређеном ученику, по сопственој процени, у 

складу са законом; 

– извршава друга права и обавезе у складу са законом. 

 

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 25. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

Број 110-00-251/2020-03 

У Београду, 28. августа 2020. године 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ШКОЛЕ 

Тим за праћење еваулације годишњег плана школе 

Душан Димић 
Наставник предметне наставе - Физичко 

васпитање – координатор тима 

Душанка Нешковић Организатор практичне наставе  

Сања Бошковић Представник ШО 

За школску 2022/2023 . године Тим је усвојио следећи план активности: 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Састављање Годишњег плана рада 

прегледање и корекција садржаја 

− Излагање Годишњег плана рада 

− Израда коначне верзије плана 

Стручни 

сарадници 

Директор 

руководилац 

Тима 

седница 

ПК 

О
к
то

б
ар

 

− Упознавање Школског одбора са планом 

Директор 

руководилац 

Тима 

записник са 

Школског 

одбора 

Н
о
в
ем

б
ар

 

− Материјално технички и просторни услови 

рада 

− Кадровски услови рада 

− Организација образовно васпитног рада 

школе 

− Индивидуални планови наставника 

− Програми ваннаставних активности 

− Програми стручних и руководећих, 

управних и саветодавних органа школе 

− Усклађеност ГПР са законским актима, 

ШРП-ом, АП за самовредновање 

− Програм стручног усавршавања 

− Сарадња са родитељима и друштвеном 

средином 

Стручни 

сарадници 

 

Директор 

 

руководилац 

Тима 

 

сви чланови 

тима 

састанци са 

члановима тима 

 

 Анализа 

планираног и 

оствареног 

Д
ец

ем
б

ар
 

− Анализа рада тима на полугодишту 

− Израда извештаја о активностима Тима у 

1.полугодишту и презентовање на 

Педагошком колегијуму 

сви чланови 

руководилац 

Тима 

састанак чланова 

Тима 

извештај 

седнице 

Педагошког 

колегијума 

Ја
н

у
ар

 

− Праћење и евалуација Годишње плана рада 

Директор, 

ШО, 

руководиоци 

већа и тимова, 

Анализа 

остварености 

планираног и 
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Савет 

родитеља, 

ШУ 

усаглашеност са 

активностима из 

АП-а и 

Правилником о 

стручно -

педагошком 

надзору 

Ф
еб

р
у
ар

/М
ар

т/
А

п
р
и

л
/М

ај
 

− Материјално технички и просторни услови 

рада 

− Кадровски услови рада 

− Организација образовно васпитног рада 

школе 

− Индивидуални планови наставника 

− Програми ваннаставних активности 

− Програми стручних и руководећих, 

управних и саветодавних органа школе 

− Усклађеност ГПР са законским актима, 

ШРП-ом, АП за самовредновање 

− Програм стручног усавршавања 

− Сарадња са родитељима и друштвеном 

средином 

 

Стручни 

сарадници 

 

Директор 

руководилац 

Тима 

 

сви чланови 

тима 

састанци са 

члановима тима 

Анализа 

планираног и 

оствареног 

Ју
н

 

− Анализа рада тима на крају школске 

године 

− Израда извештаја о активностима 

− Тима у 2. полугодишту и презентовање на 

Педагошком колегијуму 

− Договор о будућим смерницама и садржају 

Годишњег плана 

− Подела задужења по областима 

− Усаглашавање ставова на Педагошким 

колегијумима 

сви чланови 

тима 

Педагошки 

колегијум 

Састанак 

Педагошког 

колегијума и 

Тима 

А
в
гу

ст
 − Прикупљање и обрада података од 

Директора, Педагога, Школског одбора, 

Педагошког колегијума,Савета родитеља, 

Тимова, Стручних већа, Одељењских 

старешина 

сви чланови 

Тима 

руководилац 

Тима 

Састанак 

прикупљени 

извештаји и 

Годишњи 

планови тимова 

и актива 

 

Чланови Тима за праћење и евалуацију годишњег плана су приложили  оквиран план 

за текућу школску годину. Све додатне активности ће бити забележене у извештајима Тима 

на кварталима, односно на крају полугодишта. 

 



 107 

107 

 

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Области професионалног ангажовања директора: 

1. Руковођење образовно-васпитним процесом у Школи 

2. Планирање, организовање и контрола рада установе 

3. Праћење и унапређивање рада запослених 

4. Развој сарадње са породицама ученика, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом 

5. Финансијско и административно управљање Школом 

6. Обезбеђење законитости рада Школе 

 

 

Структура 

рада 

 

Програмски садржаји 

 

Сарадник/ци 

1 

Пријем родитеља и ученика првог разреда 
Одељењске старешине 

Стручни сарадници 

Праћење процеса израде ИОП-а 

Наставници 

Тим за инклузивно 

образовање 

Припреме за обележавање битних датума 

датума 

Наставници 

Чланови тимова 

Подршка развоју ученика кроз непосредан 

саветодавни рад са њима 

Наставници 

Стручни сарадници 

Одељењске стрешине 

Учешће и анализа успеха и владања ученика на 

класификациононим периодима, 

полугодиштима и крају школске године 

Одељењске старешине 

Стручни сарадници 

Припрема реализације, реализација и анализа 

матурског/завршног испита 

Чланови испитног 

одбора 

Одељењске старешине 

Стручни сарадници 

Припрема и учешће ученика на такмичењима Наставници 

Преипреме и реализација ученичке екскурзије 

Савет родитеља 

Одељењске старешине 

Секретар Школе 

Учешће у пројектним активностима 

Тим за израду пројектне 

документације 

Наставници 

Стручни сардници 

Служба финансија 
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2 

Израда Годишњег плана рада Школе за 

школску 2022/2023. години 

Стручни сардници 

Наставници 

Секретар 

Израда годишњег плана рада директора за 

школску 2022/2023. години 
Самостално 

Израда годишњих планова рада ПК,НВ, Чланови ПК, НВ 

Припрема и вођење седница ПК, НВ 

Самостално 

Наставници 

Стручни сарадници 

Припрема и учешће у раду на састанцима  

тимова, већа и стручних актива 

Наставници 

Стручни сарадници 

Координисање радом и учешће у раду органа 

управљања, стручних и саветодавних органа 
Чланови ШО, СП, ПК 

Учешће у раду стручних органа школе 

ОВ, НВ, ПК, стручни 

активи, СВН за оласт 

предмета 

Унос, измене и допуне података у ЈИСП-у 
Секретар школе 

Координатор ЈИСП-а 

Стварање услова за функционисање свих 

стручних тела и органа у Школи 

Председници СВН, 

Координатори тимова и 

стручних актива 

Стручни сарадници 

Периодично извештавање о реализацији 

Оперативног плана организације и реализације 

образовно-васпитног рада у школској 

2022/2023. години 

Самостално 

Праћење остваривања задужења наставника у 

оквиру 40-часовне радне недеље 
Самостално 

Праћење начина на који се води педагошка 

документација Школе 
Самостално 

Праћење реализације активноси у оквиру 

обележавања одређених битних датума 
 

Текући послови маркетинга 
Наставници 

Стручни сарадници 

Рад на унапређењу система квалитета и 

контроле у Школи; Праћење квалитета рада 

Школе 

Чланови Тима за 

обезбеђивање квалитета 

рада установе 

Праћење примене метода и техника 

самовредновања 

Чланови тима за 

самовредновање 

Праћење активности Школе између две 

седнице НВ 
Самостално 

Прачење реализације Акционог плана 
Наставници 

Стручни сарадници 

Реализација личног плана професионалног 

развоја – присуство обуци директора школа у 

оквиру припрема за полагање испита за 

 

Самостално 
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лиценцу; присуство неком од планираних 

облика 

стручног усавршавања у Школи 

Наставници и стручни 

сарадници 

Припрема и учешће на састанцима тимова, већа 

и актива Школе 

Координатори тимова 

председници СВН 

Председници стручних 

актива 

Текући послови маркетинга 

Наставници 

Стручни сарадници 

Медији 

Праћење и израда извњпштаја о начину 

коришћења средстав из донација 

Финансијска служба 

Секретар Школе 

Припрема уписа плана ученика у средњу школу 

за школску 2023/2024. годину 

Чланови Тима За КВиС 

Чланови ПК 

Израда плана набавки за 2023. годину Служба рачуноводства 

Обилазак наставе и инструктивно-педагошки 

рад с наставницима и васпитачима 
Наставници 

Праћење припрема за прославу Школске славе 

Светог Саве 

Наставници 

Стручни сарадници 

Учешће у реализацији Акционог плана  

Учешће у припреми нових планова за средње 

стручно образовање 
 

Припрема за реализацију матурског / завршног 

испита 

Испитни одбор 

ОС 

Израда и усвајање анекса школског програма 
Наставници 

Стручни сардници 

Припреме за израду извештаја и планова рада – 

Школе, тимова, већа, актива, секција, подела 

задужења 

Наставници 

Стручни сарадници 

Анализа резултата Школе у школској 

2022/2023. години (прикупљање, обрада, 

анализа и тумачење података и собијених 

резултата) 

Стручни сарадници 

наставници 

Израда годишњих извештаја о рад директора. 

Школе, ПК, НВ 
Самостално 

Припрема педагошке документације и разних 

образаца за нову школску годину 

Наставници 

Стручни сарадници 

Организација уређења школског простора и 

двореишта за почетак наредне школске године 

 

 

 

 

 

 

Спремачице 

Домар/мајстор 

одржавања 
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3 

Преглед глобалних и оперативних планова 

наставника 
Стручни сарадници 

Израда структуре радног времена Самостално 

Закључивање уговора о раду, Анекса уговора о 

раду, 
Секретар Школе 

Обилазак наставе и инструктивно – педагошки 

рад са наставницима 
Наставници 

Учеће у реализацији Акционог плана 
Члановци Тима за 

самовредновање 

Реализација личног плана професионалног 

развоја – присуство неком од планираних обука 

стручног усавршавања у Школи 

Наставници 

Стручни сарадници 

Праћење реализације мера здравствено – 

хигијенске заштите 

Спремачице 

Секретар школе 

Праћење реализације плана самовредновања 
Чланови тима за 

самовредновање 

Праћење квалитета рада установе 

Чланови тима за 

обезбеђивање квалитеат 

рада Школе 

Припрема плана коришћења годишњих одмора 

и распоред задужења током школског распуста 
Секретар школе 

Израда плана поделе предмета на наставнике и 

ангажовање осталих запослених у школској 

2023/2024. години 

Запослени 

Израда организације рада у наредној школској 

години 
Запослени 

Израда годишњег плана рада директора за 

наредну школску годину 
Самостално 

Сарадња са органима Локалне самоуправе Секретар школе 

Учешће у реализацији Акционог плана 

2022/2023. године у делу који се односи на 

праћење начина планирања 

Чланови тима за 

самовредновање 

Учешће у реализацији Акционог плана 

2022/2023. године у делу који се односи на 

унапређење дигиталних компетенција и начин 

планирања 

Наставници 

Стручни сарадници 

Реализација личног плана професионалног 

развоја – присуство неком од планираних 

облика 

стручног усавршавања у Школи 

Самостално 

Наставници и стручни 

сарадници 

Праћење начина на који се води педагошка 

документација у Школи: наставници 

 

- Наставници 

Праћење начина на који се у Школи користе 

људски и материјално-технички 

ресурси 

Наставници 

Стручни сарадници 

Помоћник директора 

Праћење реализације конституисања е- Наставници 
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библиотеке Стручни сарадници 

Учешће у припреми нових планова за средње 

стручно образовање ученика са сметњама у 

развоју и инвалидитетом 

Наставници средње 

школе 

Припрема пројектне и конкурсне 

документације за аплицирање код 

Министарства правде 

Секретар Школе 

Самостално 

Грађевински инжењер 

4 

Учешће у раду Савета родитеља Чланови СР 

 

Учешће у изради пројекта и припреме пратеће 

документације 

Координатор и чланови 

Тима за израду пројеката 

Секретар школе 

Финансијска служба 

Школе 

Пријем родитеља: разговор; саветодавно- 

инструктивни рад с родитељима; 

информисање родитеља; одлучивање по 

захтевима родитеља 

Секретар Школе 

Наставници 

Стручна служба 

 

Пријем сарадника, представника установа, 

организација, удружења, органа и других 

странака 

Секретар Школе 

Стручна служба 

 

Остваривање сарадње са родитељима у оквиру 

развијања партнерских односа и подизања 

квалитета рада установе на виши ниво 

Родитељи 

Реализација Акционог плана за развијање 

партнерских односа са родитељима и 

локалном заједницом 

Наставници 

Стручни сарадници 

 

Сарадна са локалном самоуправом у циљу 

рекострукције крова и опремања школе 

Секретар Школе 

Локакална самоуправа 

Пријем сарадника, представниак установа, 

организација, удружења 
 

5 Послови управљања финансијама 
Административно – 

финансијск служба 

6 
Усклађивање интерних аката са подзаконским 

актима и обезбеђивање поштовања прописа 

Секретар школе 

Административно-

финансијски служба 

1-5 Анализа стања безбедности ученика 

Запослени 

Родитељи 

Ученици 
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2,5 

Праћење реализације Акциног плана Школе у 

делу који се односи на унапређење 

професионалног деловања наставника и 

стручних сардника 

Чланови Актива за 

развојно планиранје 

1-6 Текући и ванредно искрсли послови 

Запослени 

Родитељи 

Ученици 

1-6 

Реализација осталих послова и задатака који се 

односе на начин непосредног и посредног и 

конкретног оствариавња компетенција 

директора 

Сви запослени 

Срадници из других 

установа, организација и 

органа 
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ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

Годишњи програм рада педагога сачињен је у складу са Законом о средњем 

образовању и васпитању и Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника 

и педагога и биће усмерени ка следећим подручјима: 

 

САДРЖАЈ РАДА 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САРАДНИЦИ ВРЕМЕ 

Учествовање у изради 

делова  ГПРШ и извештаја 

о раду за прошлу школску 

годину 

прикупљање 

података, анализа, 

дискусија 

директор, 

наставници, 

секретар 

август 

септембaр до 

15.09.2022. 

Израда годишњег и 

месечних планова рада 

школског педагога за 

2022/2023. годину 

израда 

директор, 

наставници, 

секретар 

Током године 

Пружање помоћи 

наставницима у изради 

плана рада одељењског 

старешине 

инструкције, 

сугестије, 

асистенције, писање 

припреме за ЧОС 

одељењске 

старешине 
Током године 

Учешће у планирању рада 

тимова за инклузивно 

образовање 

дискусија, анализа, 

разматрање извештаја 

за претходну школску 

годину 

чланови 

наведениг  

тимова 

Током године 

Праћење и вредновање 

наставног процеса, развоја 

и напредовања ученика 

Увид у е-дневник 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Током године 

Праћење реализације 

образовно-васпитног рада 
Увид у е-дневник 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Током године 

Увођења у посао нових 

наставника 
анализа, сугестије 

наставници, 

одељењске 

старешине 

по потреби и на 

иницијативу 

наставника 

Инструктивно педагошки 

рад са  новим 

наставницима 

праћење, 

анализа, 

сугестије, 

предлози 

наставници 

Током године, 

по потреби и на 

иницијативу 

наставника 

Праћење поступак и 

ефеката оцењивања 

ученика 

праћење,  

увид у е - дневник 
наставници Током године 

Пружање помоћи 

наставницима на 

конкретизовању циљева и 

исхода образовно-

васпитног рада 

праћење, анализа, 

сугестије, предлози, 

евалуација 

наставници 

по потреби и на 

иницијативу 

наставника 
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Пружање стручне помоћи 

наставницима на 

унапређивању квалитета 

наставе 

саветовање, 

информисање 
наставници 

по потреби и на 

иницијативу 

наставника 

Праћење начина вођења 

педагошке документације 

наставника 

Увид у е-дневник наставници Током године 

Сарадња са одељењским 

старешинама  у изради 

планова рада  одељењског 

старешине 

сугестије 
одељењске 

старешине 

по потреби и на 

иницијативу 

наставника 

током године 

Саветодавни рад са 

ученицима којима је 

потеребна помоћ у 

решавању личних, 

школских и породичних 

проблема 

информисање 

саветовање 

родитељи, 

наставници, 

одељенске 

старешине 

по потреби и на 

иницијативу 

ученика и 

одељењског 

старешине 

Прикупљање података о 

социо-економском 

положају ученика 1. 

разреда, интересовањима и 

склоностима , праћење 

адаптације ученика на 

школске услове живота и 

рада 

анкетирање разговор, 

опсеревацоја 

родитељи, 

наставници 

одељенске 

старешине 

Током године 

Учествовање у појачаном 

васпитном раду за ученике 

који врше повреду правила 

понашања у школи 

саветовање 

директор, 

одељењске 

старешине 

родитељи 

по потреби 

Сарадња са родитељима у 

оквиру адаптације ученика 

на школске услове, размена 

информација о резултатима 

учења и понашању ученика 

информисање 

разговор 

родитељи, 

наставници 
по потреби 

Пружање подршке 

родитељима у раду са 

децом која имају тешкоће у 

учењу, проблеме у 

понашању и развојне 

проблеме 

саветовање родитељи по потреби 

Сарадња са директором на 

расподели одељењских 

старешинстава 

разговор директор 

по потреби и на 

иницијативу 

директора 

Учествовање у раду 

наставничког већа (приказ 

Прикупљање 

података, 

квантитативна и 

наставници, 

директор 
Током године 



 115 

115 

 

резултата анализа и 

истраживања) 

квалитативна 

анализа, дискусија о 

комбинованој настави 

Учешће у раду стручних 

органа школе: педагошког 

колегијума и стручних већа 

учешће 
чланови 

стручних органа 
Током године 

Вођење евиденције о 

сопственом раду на 

дневном, месечном и 

годишњем нивоу 

писање педагог Током године 

Припрема за послове 

предвиђене годишњим 

програмом и оперативним 

плановима рада педагога, 

проучавање стручне 

литературе 

писање педагог Током године 

Прикупљање података о 

ученицима и чување 

материјала који садрже 

личне податке о ученицима 

писање педагог Током године 

Аналитичко -истраживачки 

рад 

Прикупљање 

података, 

квантитативна и 

квалитативна 

анализа, о 

комбинованој настави 

наставници, 

директор 
Током године 

Аналитичко -истраживачки 

рад 

Прикупљање 

података, 

квантитативна 

анализа, о праћењу 

наставе појединих 

ученика 

наставници, 

директор 
Током године 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

Време и динамика рада организатора практичне наставе Душанке Нешковић. 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Припрема за почетак школске године 

− Израда распореда часова практичне наставе; 

− Састанци са наставницима практичне наставе; Уговарање 

извођења практичне наставе са акредитованим предузећима по 

дуалном моделу образовања; 

− Упознавање родитеља ученика у сарадњи са одељењским 

старешинама о извођењу практичне наставе по дуалном 

моделу; 

− Упућивање ученика у радне организације, ради обављања 

практичне наставе по дуалном моделу образовања;    

− Подела ученика на групе, практична и блок настава: 

− Набавка потрошног материјала за извођење праксе у школским 

радионицама; 

− Набавка потребног  алата и прибора за практичну наставу и 

прибављање истих, у договору са директором а у складу са 

финансијским могућностима; 

− Организовање замена за време одсуствовања наставника 

практичне наставе; 

− Административни послови везани, практичну и блок наставу; 

− Остали послови по налогу директора; 

− Праћење распореда ученика по предвиђеним радним местима 

за обављање праксе; 

− Стручно усавршавање 

О
к
то

б
ар

 

− Праћење реализације обављања практичне наставе; 

− Преглед планова рада наставника; 

− Обилазак радионица као и других места где се обавља 

практична настава; 

− Набавка потрошног материјала; 

− Активности везане за промоцију школе за упис у наредну 

школску годину; 

− Праћење и аплицирање на  конкурсе за локалне, републичке, 

регионалне и међународне пројекте; 

− Административни послови везани, практичну и блок наставу; 

− Остали послови по налогу директора; 

− Достављање  извештаја о раду; 

− Стручно усавршавање; 

− Сагледавање услова у којима се одвија практична настава; 
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Н
о
в
ем

б
ар

 

− Праћење реализације обављања практичне наставе; 

− Преглед планова рада наставника; 

− Обилазак радионица као и других места где се обавља 

практична настава; 

− Набавка потрошног материјала; 

− Активности везане за промоцију школе за упис у наредну 

школску годину; 

− Праћење  и аплицирање на конкурсе за локалне, републичке, 

регионалне и међународне пројекте; 

− Стручно усавршавање; 

− Сагледавање услова у којима се одвија практична настава ; 

− Административни послови везани, практичну и блок наставу; 

− Рад на састављању извештаја; 

Д
ец

ем
б

ар
 

− Посета часовима; 

− Преглед наставних планова; 

− Индивидуални разговори са ученицима и наставницима; 

− Набавка потрошног материјала; 

− Праћење извођења блок наставе; 

− Активности везане за промоцију школе за упис у наредну 

школску годину; 

− Организовање посета другим стручним школама; 

− Позивање у посету других стручних школа;  

− Праћење и аплицирање на конкурсе за локалне, републичке, 

регионалне и међународне; 

− Стручно усавршавање; 

− Сагледавање услова у којима се одвија практична настава; 

− Обилазак радионица као и других места где се обавља 

практична настава; 

− Административни послови везани, практичну и блок наставу; 

− Достављање извештаја о раду; 

− Сарадња са послодавцима  где ученици обављају практичну 

наставу;  

− Организовање замена за време одсуствовања наставника 

практичне наставе; 

− Обилазак фирми ради прикупљања изјава о намери послодавца 

о укључивању у систем дуалног образовања. 
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Ја
н

у
ар

 

− Припрема и организовање за почетак извођења праксе у другом 

полугодишту 

− Састанак са наставницима практичне наставе и анализа рада у 

првом полугодишту 

− Преглед дневника рада на крају првог полугодишта 

− Набавка потрошног материјала 

− Припремне радње везане за организовање завршних и 

матурских испита; 

− Припремне радње везане за маркетинг школе поводом уписа за 

школску 2022/2023. годину; 

− Административни послови везани, практичну и блок наставу; 

− Рад на састављању извештаја; 

− Праћење и аплицирање на конкурсе за локалне, републичке, 

регионалне и међународне пројекте; 

− Стручно усавршавање; 

− Обилазак фирми ради прикупљања изјава о намери послодавца 

о укључивању у систем дуалног образовања. 

Ф
еб

р
у
ар

 

− Припремне радње везане за маркетинг школе поводом уписа за 

школску 2022/2023. годину; 

− Административни послови везани практичну и блок наставу; 

− Рад на састављању извештаја; 

− Праћење и аплицирање на конкурсе за локалне, републичке, 

регионалне и међународне пројекте; 

− Стручно усавршавање. 

М
ар

т 

− Праћење рада извођача практичне наставе; 

− Састанак са наставницима практичне наставе; 

− Набавка потрошног материјала 

− Почетак промоције  школе поводом уписа за школску 

2022/2023. годину; 

− Административни послови везани практичну и блок наставу; 

− Рад на састављању извештаја; 

− Праћење и аплицирање на конкурсе за локалне, републичке, 

регионалне и међународне пројекте; 

− Стручно усавршавање; 

− Организовање посете ученика основних школа „Дани 

отворених врата“; 
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А
п

р
и

л
 

− Припремне радње везане за организовање такмичења ученика , 

у складу са календаром такмичења ученика средњих школа; 

− Припремне радње везане за маркетинг школе поводом уписа за 

школску 2022/2023. године; 

− Организовање посета другим стручним школама; 

− Позивање у посету других стручних школа;  

− Праћење и аплицирање на конкурсе за локалне, републичке, 

регионалне и међународне пројекте; 

− Стручно усавршавање; 

− Административни послови везани практичну и блок наставу; 

− Организовање посете ученика основних школа; 

М
ај

 

− Договор и припреме око реализације завршних  и матурских 

испита; 

− Организација одласка на такмичења; 

− Организовање посета другим стручним школама; 

− Позивање у посету других стручних школа;  

− Праћење и аплицирање на конкурсе за локалне, републичке, 

регионалне и међународне; 

− Стручно усавршавање; 

− Административни послови везани практичну и блок наставу; 

− Остали послови по налогу директора; 

Ју
н

 

− Припремне радње везане за  реализацију матурских  и 

завршних испита; 

− Административни послови везани практичну и блок наставу; 

− Рад на састављању извештаја; 

− Остали послови по налогу директора; 

Ју
л
 

− Упис ученика у  школску 2022/2023. годину; 

А
в
гу

ст
 

− Припрема за почетак школске године 

− Израда распореда часова практичне наставе; 

− Састанци са наставницима практичне наставе; 

− Сагледавање  потребних  средстава за рад и опреме за постојеће 

кабинете и прибављање истих, у договору са директором и 

шефом рачуноводства; 

− Сагледавање потребног  алата и прибора за практичну наставу 

и прибављање истих, у договору са директором и шефом 

рачуноводства 

− Административни послови везани за практичну и блок наставу; 

− Остали послови по налогу директора; 

− Достављање  извештаја о раду; 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КООРДИНАТОРА СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА 

Рад координатора са ванредним ученицима одвија се кроз непосредне консултације 

са кандидатима, упућивање на предметне наставнике, сарадњу са колегама, договор око 

одржавања консултација и испита. 

Задаци: 

− Упис у нову школску годину 

− Избор нове Комисије за утврђивање допунских испита 

− Прављење распореда консултација предметних наставника 

− Планирање и спровођење консултација и испитних рокова 

− Списак потребног материјала за обављање администрације у раду са ванредним 

ученицима (пријаве, сведочанстава, дипломе, листови у матичној књизи) 

− Корелација између предметних наставника и ванредних кандидата 

− Сарадња са Комисијом за утврђивање допунских испита 

− Сарадња са другим координаторима са ванредним ученицима 

− Сарадња са директором и секретаром (правником) приликом издавања решења и 

других докумената везаних за ванредне ученике 

− План уписа за школску 2022/2023 годину 

− Обавештавање у виду извештаја директора школе о раду са ванредним ученицима у 

току школске године 

− Извештаји Наставничком већу после сваког квартала (прво тромесечје, полугодиште, 

треће тромесечје, крај наставне године и крај школске године) 

 

План уписа за школску 2022/2023. годину 

У први разред 

− Машински техничар за компјутерско конструисање – 1 ученик 

− Техничар друмског саобраћаја – 1 ученик 

− Бравар-заваривач – 1 ученик 

− Механичар моторних возила – 1 ученик 

− Електротехничар рачунара – 1 ученик 

− Сервисер за термичке и расхладне уређаје – 1 ученик 

− Електричар – 1 ученик 

 

Преквалификација 

− Машински техничар моторних возила – 1 ученик 

− Електротехничар енергетике – 1 ученик 

 

Доквалификација 

− Машински техничар моторних возила – 1 ученик 

− Електротехничар енергетике – 1 ученик 
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ПЛАН ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА 

И ове године наши ученици узеће учешће у такмичењима. 

Такмичења почињу у фебруару (школско такмичење), а најбољи иду на покрајинско 

и републичко такмичење по календару Министарства просвете. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Стручни сарадници – Библиотекари: 

1. Јелена Мушкиња 

2. Борислав Брадић 

3. Милорад Обрадовић 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

С
еп

те
м

б
ар

 

− Упис ученика прве године у школску библиотеку 

− Сређивање библиотеке за нову школску годину 

− Раздуживање са књигама које нису враћене у јуну и 

сређивање картотеке 

− Упознавање ученика прве године са начином и правилима 

рада библиотеке 

− Рад на Летопису школе 

О
к
то

б
ар

 

− Сарадња са наставницима свих наставних предмета у 

набавци литературе за ученике и наставнике из разних 

области (одабир лектира) 

− Сређивање библиотеке и попис фонда књига 

− Систематско упознавање ученика са књигама, часописима... 

− Посета Сајму књига 

− Усмеравање ученика у правцу интересовања за књиге 

− Рад на Летопису школе 

Н
о
в
ем

б
ар

 

− Привикавање ученика на одређено понашање у библиотеци, 

на чувању и заштити књига 

− Сарадња са литерарном, драмском и рецитаторском 

секцијом 

− Сређивање библиотеке и попис фонда књига 

− Сарадња са градском библиотеком Атанасије Стојковић 

− Рад на Летопису школе 

Д
ец

ем
б

ар
 

− Вођење библиотечког пословања: инвентарисање, 

каталогизација, класификација... 

− Вођење евиденције о коришћењу библиотекарске грађе 

− Рад на Летопису школе 
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Ја
н

у
ар

 

− Обележавање Дана Св.Саве 

− Издавање књига и часописа 

− Рад на Летопису школе 
Ф

еб
р
у
ар

 
− Сређивање библиотеке после првог полугодишта 

− Сарадња са наставницима на утврђивању набавке књига и 

уџбеника за следећу школску годину 

− Припремање тематских изложби и приредби,организовање 

књижевних вечери, квизова и семинара 

− Рад на Летопису школе 

М
ар

т 

− Стручна обрада новонабављених књига по ИДК, увођење у 

књигу инвентара, каталогизација 

− Систематски рад на информисању ученика и наставника о 

новонабављеним књигама 

− Издавање књига и часописа и коришћења приручне 

литературе 

− Рад на Летопису школе 

А
п

р
и

л
 

− Организовање реализације наставног часа уз примену 

библиотечког материјала 

− Организовање књижевних вечери, прикупљање књига за 

библиотеку - Акција поклони књигу 

− Инвентарисање и техничка обрада књига 

− Рад на Летопису школе 

М
ај

 

− Разговор са ученицима о прочитаним књигама, 

организовање часова читања са разумевањем 

− Обилазак издавачких кућа, књижара, галерија итд. 

− Набавка књига за одличне ученике завршних разреда 

− Рад на Летопису школе 

Ју
н

 

− Раздуживање са књигама на крају школске године 

− Сређивање библиотеке на крају шк. године 

− Организовање припреме за почетак следеће школске године 

− Рад на Летопису школе 

А
в
гу

ст
 

− Техничке и организационе припреме за почетак нове 

школске године 

− Утврђивање стања књига у библиотеци и поруџбина нових 

− Организовање израде Годишњег програма рада и Извештаја 

о раду библиотеке у протеклој школској години 

− Увид у израду распореда часова 

− Рад на Летопису школе 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Време 

реализације 
Надлежности ШО 

Носиоци 

активности 

Т
о
ко

м
 г

о
д

и
н

е 

1. Доноси Развојни план на предлог стручног актива за 

ратвојно планирање, за период од 3-5 година 

2. Доноси Школски програм, развојни план, годишњи 

план рада, усваја извештај о њиховом остваривању, 

вредновању и самовредновању 

3. Доноси одлуку о статусној промени установе, уз 

сагласност оснивача 

4. Доноси одлуку о проширеној делатности установе 

5. Доноси Статут, правила понашања у установи и друге 

опште акте и даје сагласнист на акт о организацији и 

систематизацији послова 

6. Утврђује предлог финансијског плана за припрему 

буџета Републике Србије 

7. Доноси финансијски план установе, у складу са 

законом 

8. Усваја извештај о пословању и извештај о извођењу 

екскурзија, односно наставе у природи 

9. Усваја извештај о раду директора 

10. Расписује конкурс за избор директора установе 

11. Даје мишљење и предлаже министру избор директора 

установе 

12. Закључује са директором установе уговор из члана 

124. став 1. ЗОСОВ-а 

13. Одлућује о правима, обавезама и одговорностима 

директора установе 

14. Образује комисију за вођење дисциплинског поступка 

против директора и доноси одлуку о одговорности 

директора за тежу повреду радне обавезе или повреду 

забране 110-113. ЗОСОВ-а 

15. Доноси одлуку о проширеној делатности установе 

16. Разматра поштовање општих принципа, остваривање 

образовања и васпитања и стандарда постигнућа и 

предузима мера за побољшање рада и остваривање 

образовно-васпитног рада 

17. Доноси план стручног усавршавања запослених и 

усваја извештај о његовом оставривању 

18. Одлучује по жалби на решење директора,  

19. Именује чланове Стручног актива за развојно 

планирање 

20. Обавља и друге послове у складу са Законом и 

потребама школе 
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Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 

 

За свој рада Школски одбор  је одговоран органу који га именује и оснивачу. 

 

Расписује конкурс за избор директора, образује комисију за избор директора, која има 

непаран број чланова и спроводи поступак за избор директора, и то обрду конкурсне 

документације, утврђује испуњеност законом прописаних услова за избор директора, 

обавља интервју са кандидатима и прибавња мишљење наставничког већа о пријављеним 

кандидатима, те на основу извештаја, сачињава образложену листу свих кандидата који 

испуњавају услове и предлог за избор директора, које заједно са извештајем комисије 

доставља министру у року од осам дана од дана достављања извештаја Комисије. 

 

 


