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Техничка школа 

Стара Пазова, Светосавска 5 

Дел.бр:284 

Дана:15.09.2016. 

 

На основу члана 89. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ , број 72/09, 52/11 и 55/13), Школски одбор на седници одржаној дана 15. 

септембра 2016.године, донео је 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОСТВАРИВАЊА  

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

за школску 2016/2017. 

 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Техничка школа наставља традицију Школе ученика  у привреди која је основана 1951. 

године као израз потребе за кадровима занатске струке у општини и шире. 

         Све промене које су се дешавале у друштву остављале су трага и на школу. Тако 

је школа од 1951 године до данас прошла кроз неколико трансформација.  

        Од школске 1984/1985 године од три постојеће средње школе у Старој Пазови, 

формирана је једна средња школа као Центар за образовање стручних радника „ 25. 

мај“ са много струка, да би школске 1987/1988 године дошло до издвајања машинске и 

текстилне средње школе са називом „25. мај“.  

Школа је 1994 године променила назив у Техничка школа. 

       У школској 2002/2003 години оформљено је ново подручје рада- Хемија, неметали 

и графичарство, и уписана прва генерација ученика. 

       У школској 2016/2017 години Техничка школа има18 одељењa и 405 ученика. 

       Техничка школа је уписана код  Привредног суда у Сремској Митровици, решењем 

број  Фи-21794 од 24.02.1994. године у регистру-судском улошку број 1-445. 

      Школа је извршила и накнадни упис у Привредном суду ради усклађивања шифре 

делатности са Законом. 

      Школа је верификована за постојеће образовне профиле и то: 

- Решењем  министарства просвете Републике Србије под бројем 022-05-

00179/94-03 од 13. 04. 1994. године за : 

 Машинство и обрада метала  

Машински техничар (IV)                  Металобрусач ( III) 

Алатничар  (IV)                                 Машинбравар (III) 

Металостругар (III)                      Механичар хидраулике и пнеуматике (III) 

Бравар (III)                                         Механичар грејне и расхладне 

технике(III) 

Аутомеханичар (III)                           Заваривач (III) 

Аутолимар (III)                                   Лимар (III) 

Инсталатер (III)                                  Металоглодач (III) 

 

 Текстилство: 
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Конфекцијски техничар (IV)             Конфекционар-кројач (III) 

 

- Решењем Министарства просвете Републике Србије под бројем 022-05-

00179/94-03 од 18.05.1995. године за: 

 Текстилство: 

Кројач мушке одеће (II)                        Кројач женске одеће (II) 

 

- Решењем  Министарства просвете Републике Србије под бројем 022-05-

00179/94/97-03 од 27.08.1997. године за: 

 Текстилство: 

Механичар текстилних машина(III) 

 

- Решењем Министарства просвете Републике Србије под бројем 022-05-

00179/94/97-03 од 27.05.1998. године за: 

 Машинство и обрада метала: 

Машински технишар за компјутерско конструисање (IV) 

Механичар привредне механизације (III) 

Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења (III) 

 

- Решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије под бројем 

022-05-00179/94-03 од 23.12.2002. године за: 

 Хемија, неметали и графичарство: 

Типограф (IV) 

Техничар репродукције (IV) 

Ситоштампар (III) 

 

- Решењем Покрајнског секретаријата за образовање и културу 

Аутономне покрајне Војводине под бројем 106-022-00037/2003-02 од 

20.06.2003. године за: 

 Машинство и обрада метала: 

Машински техничар моторних возила (IV) 

 

 Хемија, неметали и графичарство: 

Техничар штампе (IV) 

Техничар графичке дораде (IV) 

 

- Решењем Покрајнског секретаријата за образовање, управу и 

националне заједнице Аутономне покрајне Војводине под бројем 128-

022-115/2012-02 од 22.03.2012. године за: 

 Машинство и обрада метала: 

Техничар за компјутерско управљање (IV) 

 

- Решењем Покрајнског секретаријата за образовање, управу и националне 

заједнице Аутономне покрајне Војводине под бројем 128-022-78/2013-01 од 

25.02.2013. године за: 
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 Хемија, неметали и графичарство и Геологија, рударство и металургија: 

Техничар за рециклажу (IV) 

- Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице под бројем:128-022-107/2016-

01од27.03.2016. године за: 

 Хемија, неметали и графичарство 

Техничар за графичку припрему (IV) 

 Саобраћај 

Техничар друмског саобраћаја (IV) 

 

Основна делатност Школе је средње образовање и васпитање и то по подручјима рада: 

             МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

За образовне профиле у четворогодишњем трајању у  I, II, III и IV разреду и то : 

- машински техничар 

- машински техничар за компјутерско конструисање 

- машински техничар моторних возила 

- техничар за компјутерско управљање 

за образовне профиле у трогодишњем трајању у I, II, и III разреду и то: 

- алатничар                                         

-  аутомеханичар 

-   механичар грејне и расхладне технике 

-     механичар гасо и пнеумоенергетских постројења                                       

-  механичарпривредне механизације 

 

ГРАФИЧАРСТВО 

За образовне профиле у четворогодишњем трајању у I, II, III и IV разреду и то: 

- техничар за графичку припрему 

- типограф 

- техничар репродукције 

- техничар штампе 

- техничар графичке дораде 

за образовне профиле у трогодишњем трајању у I, II, и III разреду и то: 

- ситоштампар 

 

 

САОБРАЋАЈ 

За образовне профиле у четворогодишњем трајању у I, II, III и IV разреду и то: 

- техничар друмског саобраћаја 

 

        Основне претпоставке на којима се програмира рад за школску 2016/2017. годину 

су: 

- добри образовно-васпитни резултати у досадашњем раду 

- стечена традиција коју је Школа у претходном периоду врло успешно 

изграђивала образујући и васпитавајући ученике са подручја општина Стара 

Пазова, Инђија, Пећинции  Земун 
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- позитивне оцене које је Школа добијала од надлежних служби Министарства 

просвете за свој рад, било да се ради о општем прегледу или појединачно по 

предметима 

- исказана спремност ученичког и наставничког колектива да се наставни и 

ваннаставни процес и даље унапређује 

 

Годишњи план рада Школе, као основни документ који садржи образовно-васпитне  и 

друге задатке и остале активности које Школа мора да оствари у току једне школске 

године, сачињен је на основу: 

 Закона о основама система образовања и васпитања, 

 Закона о средњој школи, 

 Планова и програма образовања, 

 Основа програма васпитног рада у средњој школи, 

 Општег педагошко-дидактичког упутства за стручне школе, 

 Правилника о календару образовно-васпитног рада за школску 2016/2017. 

годину, 

 Правилника о изменама и допунама правилника о плану и програму, образовања 

и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, 

 Програмских основа васпитног рада средње школе, 

 Програм здравственог васпитања ученика средње школе и пратећих педагошких 

и стручних докумената – норматива школе, правилника о врсти стручне спреме 

наставника, стручних сарадника у настави у стручним школама. 

 

Садржаји образовно-васпитних задатака прописани су плановима и програмима 

образовања за сваку врсту школе, а основе програма ваннаставних активности у 

документу – Основе програма васпитног рада са ученицима у стручним школама. 

         Циљ образовно-васпитног процеса је да стручно оспособи ученике и припреми их 

за даље усавршавање кроз рад, као и за даље школовање на факултетима и вишим 

школама. 

         Глобални и оперативни планови рада наставника чине саставни део овог 

програма. 

         Уз активно залагање свих субјеката Школе (ученика и запослених), као и уже и 

шире заједнице могу се очекивати позитивни резултати у оспособљавању младих за 

рад и даље школовање. 

         У току реализовања Годишњег плана могућа су извесна одступања и корекције 

ради усклађивања са текуђим проблемима. 

         Решењем Покрајнског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице број 128-022-851/2014-01од 13.10.2014. године за директора 

Техничке школе у Старој Пазови именован је Ђукић Лазар, дипломирани машински 

инжењер, почев од 26. септембра 2014. године. 

      Дан школе биће обележен у просторијама Школе . 

  Активности Школе у школској 2016/2017. години биће усмерене на реализацију 

следећих циљева: 
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- стицање потребних знања, навика и вештина које ученицима омогућавају како 

успешно настављање даљег школовања, тако и успешно укључивање у рад и 

производни процес, 

- формирање љубави према будућем позиву, обезбеђивање субјективних позиција 

ученика као основне амбиције педагошке организације рада са ученицима, 

- даље јачање материјално основе рада наставника и ученика као и развијање 

свест код ученика о сопственом положају у образовању као субјекту који може 

да утиче на услове и резултате рада, 

- неговање и рaзвијање патриотских осећања и осећања припадности своме 

народу, 

- развијање економске свести и активног односа према заштити и унапређивању 

животне средине, 

- неговање навика културног понашања у опхођењу, у складу са нормама 

цивилизованог света и развијања културних потрeба и навика. 

 

Усаглашеност статута и других аката школе са новим Законом о основама 

система образовања и васпитања:1 

 Датум 

доношења 

Дел. бр. и датум напомена 

СТАТУТ 

 

13.09.2013. 293/13.09.2013.  

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и 
безбедности деце/ученика 

04.03.2010. 122/27.04.2010.  

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИученика, 

запослених и родитеља деце/ученика (Правилник о 

понашању у установи) 

04.03.2010. 121/27.04.2010  

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 05.07.2010. 

 

226/05.07.2010  

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА  

16.09.2010. 

363/02.11.2010.  

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ 

ПАРЛАМЕНТА 

20.10.2010. 356/20.10.2010  

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 31.08.2010. 226/1-31.08.2010.  

Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених у установи 

22.11.2011. 363/22.11.2011.  

Правилник о организацији и систематизацији 

послова  

25.10.2010. 355/25.10.2010.  

Појединачни колективни уговор     

Правилник о раду  29.10.2013. 414/29.10.2013.  

Правилник о процени ризика  

 

16.05.2013. 295/16.05.2013.  

Правилник о противпожарној заштити 

 

18.121995 435/18.12.1995.  

Правилник о ванредним ученицима 
 

22.02.2008. 195/22.02.2008.  
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Правилник о васпитно- дисциплинској 
одговорности ученика 

29.10.2013. 341/29.10.2013.  

Правилник о испитима 
 

04.03.2010. 124/27.04.2010.  

Правилник о начину утврђивања запослених за 

чијим радом је престала потреба, запослених са 

пуним или непуним радним временом 

01.06.2010. 161/01.06.2010.  

Правилник о вредновању 

сталног стручног усавршавања у Техничкој школи  

 

 

08.07.2014 218/08.07.2014.  

 

 

2.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА И УСЛОВИ 

СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 

 

 

Школа користи заједнишке зграде са ЕТШ „Вук Караџић“ и Гимназијом  „Бранко 

Радичевић“, у улици Светосавска бр.5, као и простор школске радионице у улици Змај 

Јовина бр.35. 

          У овој школској години Школа је учинила све што је у њеној моћи да школске 

објекте припреми за почетак нове школске године, односно извршено је текуће 

одржавање.  

          Настава се изводи у кабинетима као и у учионицама опште намене. Опремњеност 

кабинета и учионица је према нормативима и углавном задовољава потребе наставе. 

         Поред објеката средњих школа део Програма рада Школа ће реализовати у 

објектима ван школе. 

         Настава физичког васпитања изводиће се у хали спортова, као и на отвореним 

теренима у непосредној близини школе. Власник ових објеката је Месна заједница 

Стара Пазова са укњиженим трајним правом школе на коришћење истих. 

         Књижни фонд средњих школа смештен је у модерној Градској библиотеци, 

такође у близини школе. Библиотека са читаоницом у потпуности задовољава потребе 

средњих школа. 

Програм културних манифестација школа реализује у Градској позоришној сали, а 

деловипрограма појединих предмета у одговарајућим културним институцијама у 

Београду и Новом Саду. 

        Један део практичне наставе Школа ће реализовати у сарадњи са привредним 

субјектима са територије општине Стара Пазова са којима су односи уговорно решени. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

3.1.БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И УПИСАНИХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. год. 

I разред 

ЗАНИМАЊЕ одељење Ст.ст.сп. 

Број 

ученика 

планиран 

Број 

ученика 

уписан 

Maшински техничар за 

компј.конструисање 
I/1 IV 30 30 

Техничар друмског саобраћаја  I/2 IV 30 30 

Техничар за компј. управљање  I/3  IV 30 30 

Техничар за графичку припрему 1/4 IV 30 30 

Аутомеханичар Мех.грејне и 

рахл. Техн 
I/5 III 

15 

15 

15 

15 

УКУПНО: 5  150 150 

 

II разред 

ЗАНИМАЊЕ одељење Ст.ст.сп. Број ученика 

Maшински техничар за 

компј.конструисање 
I/1 IV 24 

Техничар друмског саобраћаја  I/2 IV 30 

Техничар за компј. управљање  I/3  IV 19 

Техничар за графичку припрему 1/4 IV 20 

Аутомеханичар Мех.грејне и 

рахл. Техн 
I/5 III 14 

УКУПНО: 5  106 

 

III разред 

ЗАНИМАЊЕ одељење Ст.ст.сп. Број ученика 

Маш.тех.за компј.констр.  II/1 IV 23 

Маш.тех.мотор. возила  II/2 IV 16 

Техничар за компјутерско 

управљање 
II/3 IV 15 

Аутомеханичар/ Мех.грејне и 

рахл. техн 
II/4 III 14 

УКУПНО: 4  68 

 

IV разред 

ЗАНИМАЊЕ одељење Ст.ст.сп. бр.ученика 

Маш.тех.за компј.констр.  IV/1 IV 26 

Маш.тех.мотор. возила  IV/2 IV 31 

Техничар за компј. управљање  IV/3 IV 14 

Типограф, IV/4 IV 15 

УКУПНО: 4  86 

 
Укупан број одељења школској 2016/2017. години је 18са 415 ученика. 
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3.2.ПРЕГЛЕД УЧЕНИКА ПРЕМА МЕСТУ СТАНОВАЊА У ШК. 2016/2017. години

  

дељење I-1 I-2 I-3 I-4 1-5 ∑ I II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 ∑ II III-1 III-2 III-3 III-4 ∑ III IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 ∑ IV Укупно 

место становања                        

Стара Пазова 14 19 12 4 14 63 7 16 6 11 2 42 16 2 7 5 30 14 15 2 6 37 172 

Нова Пазова 4  7 5 1 17 6 2 4 2 4 18 3   3 6 6 3 6 5 20 61 

Голубинци 5 1  5 2 13 3 3 3 1 2 12  7 4 2 13 2 4 1 1 8 46 

Војка 1 5 1 1 3 11 3 4 1 4 1 13 1 6 2  9 2 2 2  6 39 

Стари Бановци 2 1 4  6 13 3 1   1 5 1 1 1 2 5  2 1  3 26 

Нови Бановци 1   3 1 5      0     0    1 1 6 

Белегиш   1 2 1 4     1 1 1   2 3     0 8 

Сурдук      0     1 1     0  2   2 3 

Крњешевци   1  1 2 1 4    5     0  1 2 1 4 11 

Петровић Салаш 1     1     1 1     0     0 2 

Инђија    2  2   1 1  2 1  1  2     0 6 

Н. Сланкамен      0   1   1     0     0 1 

Н. Карловци      0      0     0  2  1 3      3 

Путинци  2    2      0     0 1    1 3 

Пећинци  1  2  3   1   1     0     0 4 

Бечмен     1 1      0     0     0 1 

Деч       0      0     0 1    1 1 

Шимановци      0   1   1     0     0 1 

Попинци 1   1  2      0     0     0 2 

Батајница   4 3 1 8   1 1 1 3     0     0 11 

Бусије     1 1      0     0     0 1 

Угриновци 2  1   3      0     0     0 3 

Земун    4  4      0     0     0 4 

Укупно 31 29 31 32 32 155 23 30 19 20 14 106 23 16 15 14 68 26 31 14 15 86 415 
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3.3.ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦЕ 

Одељење Број 

ученика 

Потпуна 

породица 

Само са 

мајком 

Само 

саоцем 

Са 

рођацима 

Са 

старатељем 

I-1 31 29 1 1   

I-2 29 20 7 2   

I-3 31 20 10 1   

I-4 32 27 2 3   

I-5 32 20 6 5  1 

∑ I 155 116 26 12  1 

II-1 23 17 2        4   

II-2 30 28 2    

II-3 19 12 3 3  1 

II-4 20 13 6 1   

II-5 14 12 1 1   

∑ II 106 82 14 9  1 

III-1 23 20 3    

III-2 16 14 1 1   

III-3 15 12 1   2 

III-4 14 10 3 1   

∑ III 68 56 8 2  2 

IV-1 26 20 4 1  1 

IV-2 31 29 1   1 

IV-3 14 12 2    

IV-4 15 14 1    

∑ IV 86 75 8 1  2 

УКУПНО 415 329 56 24  6 

 

Динамика тока школске године 

  

Школска 2016/2017 година почиње у четвртак,  01.09.2016. а завршава се у четвртак 31.08.2017. 

Карактеришу је четири класификациона периода (по два у сваком полугодишту).  

Прво полугодиште завршава се у петак, 23.12.2016. и има 104 наставна дана.  

Друго полугодиште почиње у уторак, 17.01.2017. и завршава се: 

- у уторак, 30.05.2017. године и има 89 наставнх дана за ученике  IV разреда 

четворогодишњих и III разреда трогодишњих средњих стручних школа 

- у уторак, 20.06.2017. године и има 104 наставна дана, за ученике I, II разреда 

трогодишњих и четворогодишњихсредње-стручних школа и III разреда 

четворогодишњих средње-стручних школа 

Зимски распусту трајању од три недеље , почиње у понедељак 26.12.2016. азавршава се 

у петак, 13.01.2017.године. 

Пролећи распуст почиње у четвртак, 13.04.2017 .г. и завршава се у понедељак, 

17.04.2017.године 



6 

 

Први класификациони период завршава се 21.10.2016.г. а трећи класификациони 

период завршава се 20.03.2017.године. 

Седнице на крају првог полугодишта одржаће се 23.12.2016.године, а подела ђачких 

књижица ће се одржати 28.12.2016.године. 

 Подела сведочанстава за ученике завршних одељења одржаће се до 16.06.2017.г, а за 

остала одељења 28.06.2017.године. 

У прилогу текста је и табеларни преглед календара образовно васпитног рада средњих 

школа са седиштем на територији АП Војводина. 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом. 

У школи се обележава: 

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада упетак, 21. октобра 

2016. године  

-Дан просветних радника пад ау уторак 8. Новембра 2016. године 

- Дан примирја у Првом светском рату, који пада петак, 11. новембра 2016. године  као 

нерадни и ненаставни дан 

- Свети Сава – Дан духовности, који пада у петак, 27. јануара 2017. године радни и 

ненаставни дан 

- Сретење - Дан државности,који пада у среду и четвртак 15. и 16.02.2017. године,као 

нерадни и ненаставни дан  

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

светском рату, који пада у суботу  22. априла 2017. године; 

- Празник рада, који пада у  понедељак и уторак, 01. и 02 маја 2017. године као нерадни и 

ненаставни дан; 

- Дан победе, који пада у уторак, 9. маја 2017. године, као радни  и наставни је дан. 

- Видовдан-спомен на Косовску битку, који падау среда 28. јуна 2017. године. 

 

Број и време рада смена 

 

Образовно -васпитни рад и у овој школској години почео је да се одвија у једној смени, а 

смене се мењају недељно. 

        Преподневна смена почиње у 7,30 часова,aзавршава се у 13,35 часова. 

        Послеподневна смена почиње у 13,00 часова, а завршава се у 18,55 часова. 

        Часови редовне наставе и часови одељенског старешинства су фиксирани за целу школсу 

годину и дати су распоредом часова. 

        Реализација осталих облика васпитно-образовног рада утврдиће се од стране 

Наставничког већа. 

        Обавеза одељенских старешина је да календар реализације свих облика наставе за свој 

разред унесу у дневник рада испод распореда часова редовне наставе. 

      За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног рада са 

ученицима, а у обавези је да планира реализовање допунског рада са ученицима који заостају 

у савладавању наставног градива. 
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  ПРЕ ПОДНЕ                    ПОСЛЕ  ПОДНЕ 

1 7,30   -   8,15 13,00    -  13,40 

2 8,20   -   9,05 13,45    -  14,30 

3 9,30   -  10,15 14,35   -    15,20 

4 10,20    -  11,05 15,40  -     16,25 

5 11,10   -  11,55 16,30   -     17,15 

6 12,00  -   12,45 17,20    -  18,05 

7 12,50   -  13,35 18,10   -    18,55 

 

Реализација образовно-васпитног рада 

 

Редовна настава 

1. Детаљније упознавање образовно-васпитних циљева и садржаја програма, 

2. Разрада образовних циљева и задатака на нивоу знања, схватања, примене и стваралачке 

прераде градива, 

3. Конкретизација циљева и задатака практичне наставе, израда образовног стандарда 

поједине категорије ученика (просечне, за оне који заостају у развоју и обдарене), 

4. Сагледавање циљева и задатака појединих аспеката васпитања, 

5. Избор облика, метода и средстава образовно-васпитног рада  

6. којима се утврђени циљеви и задаци могу најуспешније да се остваре, 

7. Осмишљавања структуре часа, 

8. Проналажење мотивационих поступака за постизање бољих образовних и васпитних 

достигнућа посебно оних који подстичу развој унутрашње мотивације 

9. Откривање успеха – неуспеха поједних ученичких група или разреда, 

10. Израда периодичних анализа о оствареним резултатима образовно-васпитног рада. 

 

Допунска настава 

Овај облик наставног рада организује се за ученике који стално или повременозаостају 

у савладавању образовно-васпитног рада у редовној настави. 

Циљ наставе је да се ученицима омогући лакше укључивање у редован васпитно-

образовни процес. Наставу треба почети са првим разредом. Садржај наставе је исти као и онај 

који је прописан Наставним планом и програмом, пролагођен могућностима ученика.  

Допунским радом се обухватају нарочито ученици који стално заостају у настави, 

ученици који током редовне наставе у континуитету добијају негативне оцене. Реализује се у 

међу смени (од 12,50 до 13,35 сати) од стране предметних професора, као и за време зимског 

распуста. 

Настава се, по правилу, организује током читаве наставне године, краће или дуже у 

зависности од узрока заостајања. 

 

 

Додатна настава 

Циљ ове наставе је да се обдареним и талентованим ученицима омогући да прошире и 

продубе знања и вештине из појединих наставних области и предмета сходно њиховом 

интересовању, способностима и склоностима. 
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Додатним радом ученици ће се подстицати на самосталан рад развој логичког, 

стваралачког и  критичког мишљења како би се оспособила за даље самообразовање.  

Задаци додатне наставе су:  

- да се задовоље личне способности, склоности и интересовања,  

- да се поспеши њихов индивидуални развој и брже напредовање 

- да прошире и продубе знања из поједних предмета. 

Садржај овог облика рада своју полазну основу има у редовном програму који се 

допуњује новим сазнањима у одређеним научним дисциплинама. 

По правилу, један ученик се укључује у само једну област, али ако покаже вољу и 

спремност неће се ограничавати поготово ако се ради о сродној групи предмета.. 

Избор ученика врши предметни наставник, а коначну одлуку доноси Одељенско 

односно Наставничко веће.  

Програмирање рада се организује у оквиру недељног фонда часова. 

Одржавање часова ће бити у супротној смени, тј. на почетку редовне наставе.  

Наставник задужен за овај облик рада је обавезан да изради план и програм рада и 

преда га педагогу Школе. 

Од ученика који су ангажовани у овом обликуј рада и члановима секција, селектују се 

такмичари за регионална и републичка такмичења. 

Недељни фонд ће бити од један до два часа по наставнику, а за време припрема за 

такмичење може се повећати фонд часова. Извршиоци додатне наставе, у међусобној 

координацији сачиниће програм реализације додатне наставе која чини саставни део овог 

Програма. 

У току школске године могу се ангажовати и професори који нису на почетку школске 

године добили то задужење. 

Ваннаставне активности 

1. Упознавање ученика са програмима секција које организује стручно веће, 

2. Утврђивање критеријума за избор ученика у секције и друге видове ученичког ангажовања, 

3. Дидактичко-методичко осмишљавање рада у секцијама или другим облицима рада са 

ученицима. 

4. Инклузија ученика ромске националности учесника „Тари“ пројекта. 

 

Распоред писмених задатака 

 

         Распоред писмених задатака реализоваће се према појединачном плану и програму 

наставника који реализују наставу из предмета којима се планирају писмени задаци. 

         Наставници се обавезују да ускладе термине писмених задатака. 

 

 

Оријентациони план полагања матуре 

Пријављивање и полагање завршног односно матурског испита обавиће се у периоду од 

01. до 15. јуна 2017. године по распореду који утврди директор Школе. 

Факултативна настава 

Циљ ове наставе је да се задовоље интересовања ученика за поједине области знања и 

активности и да тиме пруже могућност да развијају своје склоности које нису обухваћене 

редовним наставним планом и програмом. 
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Због великог броја ученика – путника и због недостатка школског простора, Школа ће 

и у овој  школској години организовати факултативне активности са групом од најмање 10 

ученика за ученике из области компјутерске графике. 

 

 

 

Практична настава 

         Организацију образовно-васпитног процеса у нашој Школи карактерише професионално 

радна компонента. У томе практична настава заузима централно место. Планирање практичне 

наставе врши се на нивоу целе школе.  

       У школи се посебно води рачуна о обезбеђивању материјално техничких услова за 

остваривање практичне наставе. 

        Практична настава се обавља у школској радионици, као и у просторима разлишитих 

приведних субјеката са територије општине Стара Пазова, са којима су међусобни односи , 

односно обавезе уговорно решени. 

        Наставници пректичне наставе израдиће сопствене планове рада. У плановима је 

обавезно предвидети следеће: 

          -   број група ученика и радних места 

          -   место остваривања садржаја програма 

          -   временска артикулација практичне наставе 

          -   материјално-технички услови 

          -   кадровски услови 

        Оперативни план наставника практичне наставе треба да буде дидактички разрађен, да 

садржи логичке целине , вежбе, наставне методе, облике, методе рада, средства рада, 

материјал и друго. 

 

Изборни предмети 

Верска настава и грађанско васпитање 

 

У школској 2016/2017. години наставни предмети верска настава и грађанско 

васпитање изводе се у оквиру редовне наставе као изборни предмети у одељењима првог, 

другог, трећег и четвртог разреда. 

Верска настава и грађанско васпитање од школске 2002/2003. године спадају у обавезне 

предмете.  
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Табеларни преглед изјашњавања ученика по предмету 

Разред 

Одељење 

Број 

Учен. 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ПРАВОСЛАВНА 

ВЕРСКА 

НАСТАВА  

ЕВАНГЕЛИЧКА 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

I-1 31 16 15  

I-2 29 8 21  

I-3 31 14 17  

I-4 32 16 16  

I-5 32 13 19  

I/1-5 155 67 88  

II -1 23 2 21  

II -2 30 5 25  

II -3 19 19 0  

II -4 20 13 7  

II -5 14 11 3  

II/1-5 106 50 56  

III-1 23 6 17  

III-2 16 5 11  

III-3 15 0 15  

III-4 14 4 10  

III/1-4 68 15 53  

IV-1 26 4 22  

IV-2 31 2 29  

IV-3 14 4 9 1 

IV-4 15 15 0  

IV/1-4 86 25 60 1 

I-IV 415 157 257 1 

Остали изборни предмети 

 

Од школске 2016/2017 године у подручју рада хемија, неметали и графичарство  уводе се 

стручни изборни предмети:историја уметности са теоријом форме и цртање и сликање 
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Организација друштвено-корисног рада 

Циљ друштвено-корисног рада је да васпитава ученике да добровољим радом 

самостално и у оквиру друштвено организованих активности у слободном времену, доприносе 

стварању и унапређивању услова живота и рада  људи у ужој и широј друштвеној заједници.  

Задаци су: 

- развијање навика ученика да стално и рационално обављају различите послове рада 

ради задовољавања личних потреба, потреба породице и друштвене средине 

- стицање навика и одговорности за чување и естетски изглед уз неговање радне, 

урбане и комуналне културе у којој ученик учи, ради и живи, 

- развијање одговорности за предузеће уз неговање радне културе ученика 

 

Садржај и облици рада:  

Друштвено користан рад ученика у школској 2016/2017. години реализоваће се по свим 

разредима са по најмање 7 часова по ученику. 

Програм друштвено корисног рада одељенска заједница разматра и своје активности 

конкретизује у сарадњи са одељенским старешином. 

 

3.4.ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НАСТАВНИКА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.ГОДИНИ 

Р.бр 

 

Предметни 

наставник 

Предмет Одељења 

Недељни фонд 

часова 

 

18/20/26 

1.  Андрић Нада 

Техничко цртање 

Машински елементи 

Технолошки поступци  

Технологија обраде 

Хидраулика и пнеуматика 

 

I-2 

II-3,5; III-2 

II- 3 

III-1,2 

III-1.2 

III-3 
 

 21  

2.  Андрић Петко 

Компјутерска графика 

Мерење и конртолисање Рачунарство и 

информатика 

Технологија обраде 

Моделирање машинских елемената и 

конструкција 

II-3, 

IV-2, 

I-3;   

II-5, 

III-3 
 

 22  

3.  Алексић Илија Верска настава – православни 

катихизис 

I-1,3;I-

2,4,5;II-1,2; 

II-3,4;  II-1; 

III-2,3,4,5; IV-

1,2; IV-3,4 

 8  

4.  
Атанацковић 

Бранкица 

Практична настава 

Мотори и моторна возила 

Моторна возила и експлоат. и 

одржав.мот.возила 

Елементи аутиматизације моторних 

возила  

I-2; 

II-2, 

 

III-2 

 

 IV-2 

 20  



12 

 

  

 

5.  Бањанин Младен Математика 
I-2,3,5, III-2,4, 

IV-4 

 

19   

6.  Бјелобрк Вера 

Техничко цртање 

Механика 

Аутоматизација моторних возила 

Машински елементи 

I-3,5 

I-3,5 

III-3 

III-4 

 21  

7.  Видовић Владимир Физичко васпитање 

I-4,5 

II-1,2,3,4,III -

4,  

IV-4 

 16  

8.  Врањеш Ђорђе 

Саобраћајни системи 

Саобраћајна психологија 

Терети у саобраћају 

Технологија материјала 

 

I-2,   

II-2 

II-2 

II-2 

 

 6  

9.  Денић Милош 

Пројектовање технолошких система  

Програмирање за компјутерски 

управљане машине 
 

III -3,5 

 

 

III -3, IV-3 

 

 

 20  

10.  Дошен Данијела Енглески језик 
II-1,2,4 

III-4, IV-2 
10   

11.  Ђекић Саша 

ОсновиелектротехникеЕлектротехника

иелектроника,Електични и 

електронски уређаји 

Математика 

Практична настава 

 

II-1 

II-3,5, IV-4 

II-2 

II-4 

 

 

 15 5 

12.  Ерцег Раде 

Механиика 

ТОП  

Постројења за грејање и климатизацију 

Основе енергетике 

I-2, II -1,2,3 

II -5,, III-4, 

II-5, III-4, 

 

 

II-5,  

 21  

13.  Јегдић Љубинка 

Хемија 

Физика  

Основи графичке технике 

Техн. графичког материјала 

I-1,2,3,4 

I-3, II-2,3 

I-3, II-2 

I-4; II-4 

II-4 

 20  

14.  Јовановић Катица Српски језик и књижевност 
I-3,4, 5, II-3, 

III-3,  
15   

15.  Кешељ Зорица 

Социологија, 

Устав и права грађана 

Грађанско васпитање 

III-1,2,3, 

III-4, IV-

1,2,3,4 

II -2,5 

 

 

5 

5 

2 

12  
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16.  Киш Иван Практична настава 
I-3, I-5 III-1, 

IV-2 

 

  26 

17.  Ковачевић Нада  Рачунари и програмирање 

Рачунари и информатика, 
I-1, III-1, 

I-2, 
 20  

18.  Ковач Бранислав Физика I-1,II-1  4  

19.  Лекић Вукосав 

Техничко цртање са нацртном 

геометријом, 

Хидраулика 

Испитивање машинских конструкција,  

Аутоматизација и роботика, Техничка 

физика 

Аутом. и 

производ.флексиби.произв.система 

I-1, 

 

III-2, 

 

IV-1 

 

IV-1 

I-5;  

 

IV-2 

 

 20  

20.  Лешћан Миша Практична настава I-4, II-4, IV-4   26 

21.  Мали Љубомир Практична настава II-5,III-5   
26 

 

22.  Малко Мирослав 

Машински елементи 

Термодинамика, 

Конструисање, 

Термодинамика и хидраулика, 

Технологија обраде 

II-1,III-1, 

III-1,2 

IV-1 

 

II-5 

II-5 

21   

23.  Мандић Елијана 
Биологија, 

Екологијаи заштита животнесредине  

Грађанско васпитање 

I-2, II-1,2, 

I-3,5, 

 

 

I-2 

 

8 

 

1 

 

24. I Милаш Јанко Физичко васпитање 
I-1,2,3; II-5 

III-1,2,3 

IV-1,2,4 

 20  

25.  Нованковић Зорица Историја 
I- 1,2,3,4,5 

II-1,2,3 
 

17 

 
 

26.  Огризовић Милутин 
Компјутерска графика Моделирање 

машинских елемената и конструкција 

Хидраулика и пнеуматика 

II-1 

III-1; IV-1 

 

III-1 

 

18+

60 

20 

 

27.  Пантић Драгана 

Техничко цртање 

Практична настава 

Технол.графичке припреме 

Технологија образовног профила 

Економика и организација производње 

 

I-4 

II-4 

III-4 

IV-4 

IV-4 

 

 

 

14 5+120 
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28.  Петровић Србислав Пројектовање технолошких система III-3,  IV-3  

21+

60 

23 

 

29.  Мирковић Милица Филозофија 

Грађанско васпитање 

IV-1,2,3,4, 

 

I-4,5, II-1,3,4 

IV-1,2,3,4 

 
8 

5 
 

30.  Ренер Јан Практична настава II-3,5, III -4   29+60 

31.  Стокућа Божица Математика 
I-1, II-1,3,IV-

1 
18   

32.  Совиљ Бранка Математика I-3,4,  IV-3 11   

33.  Тешић Јасмина Српски језик и књижевност 
I-1,II-1 

III-1,2,  

IV-1,2 

18   

34.  Томић Ана Географија I-2,3,5 , II-1,4  10  

35.  
Томашевић 

Владимир 

Отпорност материјала 

Моторна возила 

Експлоатација и одржавање 

мотор.возила 

Рачунари и информатика 

Технологија обраде 

Механика 

Физика 

II-1 

IV-2 

 

IV-2 

 

I-5 

II-5 

I-1 

I-2 

 21  

36.  ТодоровићМихајло Графичко обликовање и писмо 

Практична настава 

I-4, IV-4 

I-4, IV-4 

 

 6 17 

37.  Ћулибрк Драгана Енглески језик 
I-1,2,3,4,5 

III-1,2,3, 

IV-1,4 

20   

38.  Урошевић Бојана Енглески језик II-3,5, IV-3 6   

39.  Хавран Данијела Ликовна култура 

Цртање и сликање 
I-3, II-2,5 

II-4 
 5  

40.  Хадрик Владимир Српски језик и књижевност 

I-2 

II-2,4,5 

III-4 

IV-4 

19   

41.  
Цветковић-Петровић 

Светлана 

Машински материјали 

Технол. за компјутерски управљане 

машине 

Машински елементи 

Организација производње 

I-1,3,5 

III-3 

 

II-2 

III-4,IV-1,23, 

 20  



15 

 

 

42.  
Дворницки Махо 

Андреа 
Музичкa уметност 

I-2, II-3,4 

 
 3  

43.  Човић Снежана Математика 
II -2,5, III-1,3 

IV-2 
19   

44.  Џогаз Немања Практична настава III-2,IV-2   28 

45.  Шилер Ана Верска настава–евангелистичка црква 
I; II;  

III; IV 
 4  
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3.5.KAДРОВСКА СТРУКТУРА 

 

 
Презиме и име 

запосленог 

Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

Проценат 

ангажовања 

у школи 

Положен 

испит за 

лиценцу 

Године 

радног 

стажа 

1.  Андрић Нада VII 
проф.машинских 

предмета 
100 

да 34 

2.  Андрић Петко 
VII проф.машинских 

предмета 

100 да 40 

3.  Алексић Илија 
VII проф верске 

наставе 

40 не  

4.  
Атанацковић 

Бранкица 

VII проф.саобрћајних 

предмета 

100 не 0 

5.  Бјелобрк Вера 
VII проф.машинских 

предмета 

100 да 30 

6.  Бањанин Младен 
VII 

проф.математике 
100 да 15 

7.  Видовић Владимир 
VII проф.физичког 

васпитања 

90 да 14 

8.  Врањеш Ђорђе 
VII проф.саобрћајних 

предмета 

30 не  

9.  Горјановић Емилија 

VII проф. српског 

језика и 

књижевности 

50 да 19 

10.  Ђекић Саша 
VII 

проф. 

електротехнике 

100 да 12 

11.  Денић Милош 
VII 

инж.машинства 
100 не 2 

12.  Дошен Данијела 
VII 

проф. енглеског 

језика 

45 да 6 

13.  
Дворницки Махо 

Андреа 

VII 
проф. музичке 

културе 

15 да  

14.  Ерцег Раде 
VII 

проф.машинских 

предмета 

100 да 27 

15.  Јегдић Љубинка 
VII 

проф. хемије 
100 да 25 

16.  Јовановић Катица 

VII проф. српског 

језика и 

књижевности 

50 да 9 
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17.  Кешељ Зорица VII проф. социологије 50+10 не 8 

18.  Киш Иван 
VI наставник 

практичне наставе 

100 да 26 

19.  Ковачевић Нада 
VII проф. информатике 

и рачунарства 

100 да 31 

20.  Ковач Бранислав 

VII 

проф. физике 

20 не  

21.  Лекић Вукосав 
VII проф.машинских 

предмета 

100 да 29 

22.  Лешћан Миша 
VI наставник 

практичне наставе 

100 да 27 

23.  Мали Љубомир 

V наставник 

практичне наставе 

100 да 37 

24.  Малко Мирослав 
VII проф.машинских 

предмета 

100 да 36 

25.  Мандић Елијана 
VII 

проф. биологије 
40+5 да 18 

26.  Милаш Јанко 
VII 

проф.физичког 

васпитања 

100 да 37 

27.  Нованковић Зорица 
VII 

проф. историје 
90 да 16 

28.  Огризовић Милутин 
VII проф.машинских 

предмета 

100 да 22 

29.  Пантић Драгана 
VII проф.графичких 

предмета 

100 не 12 

30.  Петровић Србислав 
VII 

проф.машинских 

предмета 

100 да 31 

31.  Мирковић Милица 
VII проф. филозофије 40+25 не 0 

32.  Ренер Јан 
V наставник 

практичне наставе 

100 да 35 

33.  Стокућа Божица 
VII 

проф. математике 
100 не 6 

34. С Совиљ Бранка 
VII 

проф. математике 
100 не  

35.  Тешић Јасмина 

VII проф. српског 

језика и 

књижевности 

100 не 12 
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36.  Томић Ана 
VII 

проф. географије 
40 да 25 

37.  Турудић Сузана VII педагог 100 да 21 

38.  Ћулибрк Драгана 
VII проф. енглеског 

језика 

100 да 8 

39.  Урошевић Бојана 
VII проф. енглеског 

језика 

50 не 5 

40.  Хавран Данијела 

VII 
проф. ликовне 

културе 

25 не 6 

 

41.  Хадрик Владимир 

VII проф. српског 

језика и 

књижевности 

100 да 14 

42.  
Цветковић-Петровић 

Светалана 

VII1 проф.машинских 

предмета 

100 да 30 

43.  Човић Снежана 

VII 

проф.математике 

100 да 24 

44.  Џогаз Немања 
VII наставник 

практичне наставе 

100 не 7 

45.  Шилер Ана VII 
Наставник верске 

наставе-

евангелистичке 

20 да 
17 

 

46.  Ђукић Лазар VII 
 

директор 

 

100 
 

да 
 

28 

47.  Стојановић Татјана VII секретар 
 

100 
 

да 
 

13 

48.  Павковић Јелена IV 
шеф рачуноводства 

радник 
100 да 23 

49.  Тишма Ђорђе VII 
Координатор 

практичне наставе 
100 да 31 

50.  Митнавер Зуска I спремачица 100  32 

51.  Митнавер Петар V спремачица 100  36 

52.  Мрва Ана I спремачица 100  21 
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53.  Топаловић Нада 
I спремачица 100  36 

54.  Брођак Мирушка 
I спремачица 100  6 

55.  Вишехрадски Миро 
III домар 100   

 

 

 

3.6.СПИСАК ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.годину 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ЗАНИМАЊЕ 

 I разред  

I/1 ЋУЛИБРК ДРАГАНА Маш. техн. за  компј. констр. 

I/2 АТАНАЦКОВИЋ БРАНКИЦА Техничар друм.саобраћаја 

I/3 БЈЕЛОБРК ВЕРА Техничар за компј. управљање 

I/4 ЈОВАНОВИЋ КАТИЦА Техничар за графич.припрему 

I/5 ТОМАШЕВИЋ ВЛАДИМИР Аутомеханичар/ МГРТ 

 II разред  

II/1 ЂЕКИЋ САША Маш. техн. за  компј. констр. 

II/2 ЦВЕТКОВИЋ ПЕТРОВИЋ СВЕТЛАНА Техничар друм.саобраћаја 

II/3 СТОКУЋА БОЖИЦА Техничар за компј. управљање 

II/4 ПАНТИЋ ДРАГАНА Техничар за графич.припрему 

II/5 КЕШЕЉ ЗОРИЦА Аутомеханичар/ МГРТ 

 III разред  

III/1 ЧОВИЋ СНЕЖАНА Маш. техн. за  компј. констр. 

III/2 ЈЕГДИЋ ЉУБИНКА Маш.техн.моторних возила 

III/3 АНДРИЋ НАДА Техничар за компј. управљање 

III/4 ВИДОВИЋ ВЛАДИМИР Аутомеханичар/ МГРТ 

 IV разред  

IV/1 КОВАЧЕВИЋ НАДА Маш. техн. за  компј. констр. 

IV/2 ТЕШИЋ ЈАСМИНА Маш.техн.моторних возила 

IV/3 ПЕТРОВИЋ СРБИСЛАВ Техничар за компј. управљање 

IV/4 НОВАКОВИЋ ЗОРИЦА Типограф 
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4.ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

4.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
 

План рада Наставничког веће одређен је Законом о основама система образовања и 

васпитања и Законом о средњој школи и чињеницом да је то највиши стручни орган Школе 

који разматра сва стручна и васпитна питања која су од значаја за читаву Школу. Целокупан 

наставни и ваннастивни образовно васпитни рад у Школи, рад свих осталих стручних органа и 

сарадника биће разматран , оцењиван и усмераван у току школске године на Наставничком 

већу а према Годишњем програму рада. 

За реализацију програмских задатака Наставничко веће је именовало комисије које ће 

пратити одређене области образовно-васпитног рада и за седницу већа припремити радни 

материјал и бити одговоран за реализацију закључака Наставничког већа. 
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 Назив комисије С А С Т А В ПРЕДСЕДНИК 

1.  
За унапређење наставе и 

израду Годишњег програма 

1.Ђукић Лазар 

2.Јегдић Љубинка 

3.Врањеш Ђорђе 

4.Пантић Драгана 

5.Тишма Ђорђе 

6.Турудић Сузана 

Ђукић Лазар 

2.  
За преглед педагошке 

документације 

1.Ћулибрк Драгана 

2.Дошен Данијела 

3.Новаковић Зорица 

4.Видовић Владимир 

5.Тешић Јасмина 

6. Атанацковић Бранкица 

Новаковић Зорица 

3.  За промоцију школе 

1. Ђукић Лазар 

2. Томашевић Владимир  

3.Ђекић Саша 

4.Пантић Драгана 

5.Врањеш Ђорђе 

Томашевић 

Владимир 

4.  За  одржавање сајта школе 

1.Томашевић Владимир 

2.Ковачевић Нада 

3.Врањеш Ђорђе 

4. Ренер Јан 

Ренер Јан 

5.  
За организовање матурске 

вечери 

1.Видовић Владимир 

2.Ковачевић Нада 

3.Тешић Јасмина 

4.Петровић Србислав 

5.Новаковић Зорица 

Ковачевић Нада 

6.  
За сарадњу са црвеним 

крстом 

1.Хадрик Владимир 

2.Бјелобрк Вера 

3.Кешељ Зорица 

Хадрик Владимир 

7.  Записник Наставничког већа 
1.Стокућа Божица 

2.Дошен Даниела 
Стокућа Божица 

На крају првог и другог полугодишта комисије ће сачинити извештај о реализацији 

предвиђеног програма и предложити мере за побољшање образовно-васпитних задатака . 

 

План рада Наставничког већа 

 

Р.бр 
САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА  

НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

време носилац 

Реализација 
1 2 3 4. 

I 

УЧЕШЂЕ У ПЛАНИРАЊУ И ПРОГРАМИРАЊУ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

-припрема за израду Извештаја о раду за шк. 2015/2016. 

-припрема за израду Годишњег плана рада школе за 

2016/2017. 

VIII , 

IX 

 

 

комисије, 

 

директор, 

 

педагог 
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--израда анекса Школског програма   

тимови 

чланови 

стручних 

актива 

 

II 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО -ВАСПИТНОГ РАДА 

 

-реализација плана уписа и формирање одељења 

-подела предмета на наставнике и одређивање одељенских 

старешина 

-усвајање распореда часова 

 

-набавка уџбеника 

-набавка наставних средстава и учила 

-организовање свих врста испита 

-организовање припремне, додатне и допунске наставе 

- организовање дежурства наставника и ученика 

-организовање рада стручних актива, већа и тимова 

 

 

 

VIII 

 

 

VIII, 

IX 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

директор, 

педагог, 

председници 

ст. већа 

директор, 

комисије 

тимови 

стручни 

активи и 

стручна већа 

 

 

 

 

 

III 

   

С
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ч

н
о
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о
 

у
са

в
р
ш
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ањ

е 
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о
в
и

 

                                                 

у
ст
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о
в
 

     

Облици: 

- угледни часови, радионице, активности наставника 

(реализација и присуство) 

-предавање, излагање са семинара, презентације 

-предавање (теме по договору) 

Ниво: 

Стручна већа, Наставничко веће 

 

 

 

 

 

 

IX- VI 

 

 

 

 

 

 

директор, 

комисије 

тимови 

стручни 

активи и 

стручна већа 
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ч
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о
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у
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о
в
 

     

Облици: 

-комуникацијске вештине у настави –семинар по договору 

 

Ниво: 

Стручна већа, Наставничко веће 

IV 

УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

-професионална оријентација ученика завршних разреда 

-осавремењивање образовних профила (увођење нових) 

-прилагођавање наставних садржаја потребама привреде 

-интезивнија сарадња са локалном привреедом 

-учествовање на сајмовима 

 

 

 

током 

год. 

 

 

Руководиоци 

стручних већа 

директор, 

Национална 

служба за 

запошљавање, 

локална 

самоуправа, 

Тим за 

каријерно 

вођење 

 

V 
ОРГАНИЗОВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ 

ШКОЛАМА, ПРЕДУЗЕЋИМА, УСТАНОВАМА, 
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ФАКУЛТЕТИМА 

 

-сарадња са основним и средњим школама 

сарадња саа предузећима  

-сарадња са факултетима 

-сарадња са Националном службом за запошљавање 

-сарадња са Канцеларијом за младе,  

- сарадња са Канцеларијом за Роме 

-сарадња са Центром за социјални рад 

-сарадња са Домом здравља 

-сарадња са АМСС и саобраћајном полицијом 

-сарадња са Полицијском станицом 

 

 

Током 

год. 

Директор, 

педагог 

одељ. 

старешине 

предметни 

наставници, 

Ученички 

парламент 

 

 

VI 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

-анализа (планова и извештаја) рада стручних већа, тимова, 

актива. комисија 

-анализа и вредновање успеха ученика на класификационим 

периодима 

-анализа и вредновање успеха ученика назавршним и 

матурским испитима 

-праћење изрицања васпитно-дисциплинских мера 

 

 

 

 

Током 

год. 

 

 

 

директор 

 

Директор, 

Педагог, 

Комисије,  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  OДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ 

Као стручни орган, Одељењско веће, реализује задатке из свог делокруга образовно-

васпитног рада. 

У раду Одељењских већа учествују сви предметни наставници теоријске и практичне 

наставе, а радом Одељењског већа руководи одељењски стрешина. 

Одељењска већа реализују следеће послове: 

- доношење плана и програма образовног-васпитног рада свих облика рада 

ученика, 

- утврђивање распореда писмених и контролних задатака, 

- реализација свих облика рада по периодима и вредновање ученичког рада, 

- предлагање и доношење предлога за награђивање и изрицање васпитно-

дисциплинских мера, 

- остваривање сарадње са родитељима 

- решавање и других питања из делокруга рада. 

У току рада планира се шест редовних седница одељењских већа 
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План рада Одељењских већа 

 

Активности - теме Носиоци активности Време реализације 

1. Конституисање већа 

2. Усвајање распореда писмених задатака и 

вежби 

3. Организовање родитељског састанка 

4. Корелација наставних  предмета 

5. Упознавање са успехом у ОШ, социјалним 

статусом и другим специфичностима 

(први разреди) 

6. Упознавање са структуром ученика у 

одељењу,  

7. Израда ИОП-а 

 

 

 

Чланови већа 

Одељенске старешине 

Педагог 

 

 

септембар 

 

1. Анализа успеха и понашања ученика на I 

класификационом периоду 

2. Изостанци и васпитно-дисциплинске мере 

3. Анализа реализације наставних садржаја 

4. Планирање допунске и додатне наставе 

5. Анализа педагошке документације 

6. Мере за превазилажење неуспеха 

7. Евалуација ИОП-а 

 

 

Чланови већа 

Одељенске старешине 

Педагог 

 

 

 

 

новембар 

 

1. Анализа успеха и понашања ученика на 

крају I полугодишта 

2. Изостанци и васпитно дисциплинске мере 

3. Анализа реализације наставних садржаја 

4. Извештај о реализацији допунске и 

додатне наставе 

5. Извештај о реализацији ваннаставних 

активности 

6. Изјашњавање ученика за изборни предмет 

на матурском испиту (четврти разред) 

7. Извештај о сарадњи са родитељима 

8. Извештај о раду одељенске заједнице 

9. Евалуација ИОП-а 

 

 

Чланови већа 

Одељенске старешине 

Педагог 

 

 

 

 

децембар 

1. Анализа успеха и понашања ученика на III 

класификационом периоду 

2. Изостанци, васпитно-дисциплинске мере 

3. Анализа реализације наставних садржаја 

4. Извештај о реализацији часова одељенског 

старешине 

5. Анализа реализације допунске и додатне 

наставе 

6. Анализа педагошке документације 

7. Евалуација ИОП-а 

 

 

 

Чланови већа 

Одељенске старешине 

Педагог 

 

 

 

 

 

март 

1. Анализа успеха и понашања ученика на 

крају II полугодишта 
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2. Изостанци, васпитно-дисциплинске мере 

3. Анализа реализације наставних садржаја 

4. Организација и спровођење поправних и 

разредних испита ( за завршна одељења) 

5. Организација и спровођењезавршних и 

матурских испита  ( за завршна одељења) 

6. Одржавање припремне наставе  

7. Предлагање и избор ученика за 

награђивање и ученика за ђака генерације 

8. Анализа реализације припремне, допунске 

и додатне наставе  

9. Евалуација ИОП-а 

 

 

Чланови већа 

Одељенске старешине 

Педагог 

мај 

(завршна одељења) 

 

 

јун 

(остала одељења) 

 

 
4.3.ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА 

 

Одељенски сатрешина је педагошки руководилац и главни надзорни орган у одељењу. 

Као непосредни самостални стручни орган школе који делује у одељењу одговоран је за 

целокупни образовно-васпитни рад. 

Функције одељенског старешине су: 

1. ПЕДАГОШКА- која се огледа у стварању услова за подстицање развоја личности 

ученика, његових способности, одговорности, правилног односа према раду, 

слободи и моралној аутонимији. Формирање и развијање одељенског колектива је 

такође важна педагошка функција одељенског старешине. 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА И АДМИНИСТРАТИВНА- огледа се у планирању, 

програмирању, руковођењу и раду са одељенским већем. Сарадња са родитељима, 

стручним сарадницима и руководиоцем школе. Бави се анализом образовно-

васпитног рада. 

 

 

Активности Одељењског старешине 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА - Упознавање и праћење здравствених, 

материјалних, социјалних, породичних прилика 

и услова живота и рада ученика (индивидуалне 

карактеристике) 

- примена васпитних поступака и педагошких 

мера 

- упознавање ученика са задацима и садржајем 

наставе, правилником о  образовно-васпитном 

раду, критеријумима оцењивања 

- Упознавање ученика са члановима 44. и 45. 

ЗОСОВ (заштита од насиља), 

- планирање и учествовање у екскурзијама, 

излетима, постетама 

2.  

 

- усклађивање и координисање рада свих 

наставника 
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РАД СА ОДЕЉЕНСКИМ 

ВЕЋЕМ И НАСТАВНИЦИМА 

- усклађивање  односа између ученика и 

наставника 

- праћење реализације оперативних планова 

наставних и ваннаставних активности 

- упознавање одељенског већа са индивидуалним 

карактеристикама ученика (структура одељења) 

- анализа успеха ученика и предлог мера за 

побољшање 

- Планирање рада одељенског већа 

3.  

САРАДЊА СА 

РОДИТЕЉИМА 

- припрема и реализација родитељског састанка 

- упознавање родитеља и прикупљање података 

неопходних за сарадњу са породицом 

- информисање родитеља о њиховим правима и 

обавезама и одговорност 

- заједнички рад са родитељима у циљу 

побољшавања успеха, 

- индивидуални и групни рад са родитељима 

ученика 

- укључивање родитеља у реализацији програма 

рада школе – Савет родитеља, Школски одбор 

- предлог теме за родитељске састанке – по 

договору са педагогом 

4.  

 

 

САРАДЊА СА 

ДИРЕКТОРОМ,ПЕДАГОГОМ, 

СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

- договор са педагогом у вези са радом 

одељењскњ заједнице, родитељима 

- сарадња са директором у вези са 

организовањем отворених врата, родитељским 

састанцима, посетама сајмовима, екскурзијама 

и матурском вечери 

- сарадња са члановима одељењског већа у вези 

са владањем и успехом ученика 

- сарадња са Центром са социјални рад у вези 

понашања и изостајања ученика 

- сарадња са полицијском станицом у вези са 

насилним понашањем ученика 

- сарадња са канцеларијом за младе у вези 

професионалне оријентације ученика 

5. ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

- вођење документације о одељењу: успеху, 

владању, изрицању васпитно-дисциолинских 

мера, индивидуалне планове подршке и 

заштите од насиља 

- вођење документације о успеху и владању 

ученика 

- вођење документације на поправним, 

матурским и завршним испитима 
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План рада Одељењског старешине 

За први разред 

Време 

реализације 
Активности-теме Начинреализације Носиоциактивности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По потреби 

у току 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бирање изборног предмета 

 Упознавање са организацијом рада 

школе, школским календаром, 

распоредом часова, распоредом смена и 

звоњења, радним временомслужби у 

Школи: секретаријата, педагога, Даном 

отворених  врата,.. 

 Избор представника одељенске 

заједнице и 2 представника за 

ученичкиПарламент 

 Формирање досијеа одељењске 

заједнице (синтеза података о 

ученицима: картон ученика, предузете 

активности одељењског старешине,...) 

 Анализа структуре ученика у 

одељењу(ради евентуалне примене мера 

додатне подршке) 

 Анализа адаптације ученика на средњу 

школу (праћење ученика са сметњама у 

развоју, олакшати транзицију кроз 

образовно васпитни систем, праћење 

реализације индивидуалног образовног 

профила -ИПП) 

 Упознавање ученика саправилима 

понашања и облачења ученика, 

родитеља и запослених у и ван школе 

(Правилник о понашању ученика, 

запослених и других лица у Техничкој 

школи) 

 Праћење изостанака ученика,евиденција 

и изрицање васпитно-дисциплинских 

мера 

 (Правилник о оцењивању, Правилник о 

спровођењу дисциплинског поступка ) 

 Упознавање ученика са правима, 

обавезама и одговорностима ученика  

(Правилник оваспитно-дисциплинској 

Анкета  

разговори на ЧОС-у, 

лифлети, 

Отворена врата 

 

ЧОС 

 

Вођење 

документације о 

ученицима: 

предузете 

активности, 

педагошки профил 

(ПП), индивидуални 

план заштите(ИПЗ) 

или индивидуални 

план подршке 

(ИПП) 

 

 

 

 

 

 

 

Упознавање са 

наведеним 

законским и 

подзаконским 

актима 

 

 

 

 

 

ЧОС/ часови 

грађанског 

васпитања (ГВ) 

разговори/предавања 

Одељењски 

старешина (ОС) 

Наставник који води 

ученич. 

Парламент (УП) 

 

 

 

ОС/Педагог(П) 

 

 

Одељењско веће 

(ОВ) 

 

 

ОС 

ОВ/(Стручни) тим за 

инклуз. Образ. СТИО/ 

ТИО/ П 

 

 

 

 

ОС/ Секретар (С) 

 

 

 

 

ОС/С 

 

 

ОС 

 

 

ОС/наставник ГВ 

Чланови Тима за 

заштиту од насиља 

(ТЗН) 
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По потреби 

у току 

школске 

године 

одговорности ученика) 

 Упознавање са дечјим правима у 

Конвенцији о правима детета  

 Упознавање са врстама насиља и 

начином заштите (нагласак на е-

насиљу)- „ЗОСОВ-чл.44. и чл.45) 

 Конфликти и начини решавања 

 Фактори који штетно утичу на здравље 

ученика и начини заштите здравља 

ученика (психичко, физичко, 

репродуктивно,..) 

 Упознавање ученика за различитим 

болестима зависности: 

наркоманијом,зависностиод 

интернета,итд 

 Здравствена заштита ученика:општи и 

стоматолошки систематски прегледи, 

предавања педставника ДЗ „Др Ј.Ј.Змај“  

 Улога младих у  заштити животне 

околине 

 Уређење учионице (озелењавање, 

хигијена, израда плаката,..) 

 Упознавање ученика са критеријумима 

оцењивања предметних наставника 

 Методе и технике успешног учења, 

коришћење уџбеника и додатне стручне 

литературе 

 Мотивисање ученика за укључивање у 

допунску и додатну наставу, као мера 

побољшања школског успеха и смањења 

осипања ученика 

 Анализа успеха на крају 

класификационих периода(тромесечје, 

полугодиште, треће тромесечје, крај 

другог полугодишта)ради израде мера за 

побољшање 

 Активности у склопу КВиС-а 

(упознавање са технологијом радакод 

приватних предузетника, презентација 

Школе будућим средошколцима и 

њиховим родитељима,..) 

ЧОС/ 

предавања  

систематски 

прегледи, 

предавања, 

акције озелењавања 

и чишћења 

 

предавања,  

израда паноа, 

презентације 

 

похвале ученика 

који су изузетно 

успешни или који су 

у пркос лошим 

условима наставили 

школовање/ 

стипендирање 

 

 

израда ПП,ИПП/ 

укључивање у 

допунску наставу 

 

 

 

 

 

 

извођење дела 

праксе у фирми/ 

Отворена врата 

Техничке школе/ 

Посете основним 

школама 

 

 

Предавања/концерти 

Промоције/ 

манифестације/ 

Трибине/спортска 

такмичења/.. 

 

 

 

Приредба/трибина 

/јавни час/сајт 

ОС 

 

Представници ДЗ-а/  

ЦЗСР 

 

 

 

 

 

 

ОС/  Н/П 

 

 

 

ОС/Тим за заштиту 

жив. ср. 

ТЗЖС/наставници 

(Н)/П 

 

 

 

 

ОС/ СТИО/ 

Предузећа/  

Канцеларија за 

Роме(КЗР) 

 

 

ОС/ СТиО/Н 

 

 

ОС/ 

Тим за каријерно 

вођење и саветовање 

(ТКВиС)/ наставници/ 

П/ 

Приватне фирме 

 

ОС/ Тим за културну 

дел. школе 

(ТКДШ)/ Центар за 

културу (ЦЗК)/ 

КЗМ/Библиотека(Б) 

 

ОС/ ТКДШ/ Б/ 

ЦЗК/ КЗМ 
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 Слободно време ученика и његово 

коришћење, повезивање са бесплатним 

спортским и културним  активностима, 

радионицама, трибинама и др.  на 

локалу; увезати са Локалним акционим 

планом за младе СО Старе Пазове 

(2016.-2020.) 

 

 

 Учествовање ученика у обележавању 

значајних празника(Школска слава, Дан 

школе,..) 

 

 Ставови, вредности и њихов значај у 

међуљудским односима младих  у 

породици и друштву  

 Интересовања младих (ваннаставне 

активности, жанр филмова, 

 

 Посете изложбама, сајмовима,.. 

 Организовање једнодневног излета 

 Мере за побољшање школског успеха  

  Шта носим из првог разреда средње 

школе -израда презентације 

 Родитељски састанак (упознавање 

родитеља са резултатима успеха и 

владања на крају класификационог 

периода) 

  Упознавање ученика са надлежностима 

рада одељењског већа, Наставничког 

већа, школског одбора 

школе/часопис 

 

Скала процене/ 

Разговори/  

Предавање/ 

Филмови/представе/  

часови ГВ-

веронауке (В) 

 

посете сајмова, 

излети... 

 

ИПП 

 

Видео-презентација 

 

Разговори групни/ 

Индивидуални 

 

Упознавање са 

надлежностима из 

ЗОСОВ-а 

 

ОС/наставн. ГВ и 

В/ЦЗК/ 

 

 

 

 

ОС/ ТЗКД/ ТКВиС 

 

 

 

 

ОС/ Н 

 

 

 

 

ОС/С 
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За други и трећи разред 

Време 

реализације 
Активности-теме 

Начинреализац

ије 
Носиоциактивности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према 

процени 

одељењског 

старешине у 

току школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анкетирањеученика за изборни предмет 

 (ако је предвиђено Наставним програмом- 

„Службени гл.“) 

 Упознавање  са, школским Kалендаром за 

текућу годину, Даном отворених  врата, 

распоредом часова.. 

 

 Бирање представника одељенске заједнице и 2 

представника за рад Ученичког парламента 

 Формирање досијеа одељењске заједнице 

(синтеза података о ученицима: картон 

ученика, предузете активности одељењског 

старешине,...) 

 Анализа структуре ученика у одељењу(ради 

евентуалне примене мера додатне подршке) 

 Анализа адаптације ученика (праћење ученика 

са сметњама у развоју, олакшати транзицију 

кроз образовно васпитни систем, праћење 

реализације индивидуалног образовног 

профила -ИПП) 

 По потреби – поновити о Правилима понашања 

и облачења ученика, родитеља и запослених у и 

ван школе  

 Евиденција изостанака ученика и изрицање 

васпитно-дисциплинске мере, информисање ОЗ 

о изреченим васпитним и васпитно-

дисциплинским мерама на крају сваког 

класификационог периода ( Правилник о 

оцењивању-"Сл. гласник РС", бр. 33/99 и 

108/2003,2015) 

 По потреби поновити- Права, обавезе и 

одговорности ученика ( Правилник о васпитно-

дисциплинској и материјалној одговорности, а 

на основу ЗОСОВ-„Службени гласник РС“, бр. 

72/2009 и 52/2011) 

 Дечја права- Конвенција о правима детета  

Анкета  

 

Информисање, 

разговор/оглас

на табла за 

ученике 

 

Гласањем на 

ЧОС-у 

 

Разговори/ 

педагошки 

профил( ПП), 

индивидуални 

план подршке 

(ИПП)/ картон 

ученика 

 

 ПП 

 

 

 ПП,ИПП, 

Индивидуални 

план заштите 

(ИПЗ) 

 

 

Разговор о 

Правилнику/ 

огласна табла 

 

 

 

Вођење 

картона 

ученика, 

евиденције о 

изостанцима, 

информисање 

ученика и 

родитеље 

Разговор о 

законским 

Одељењски 

старешина 

(ОС) 

 

ОС/педагог 

(П) 

 

 

ОС 

 

ОС/ ТИО/ П/ 

Интерресор. 

комисија (ИРК) 

 

 

ОС/ секретар (С) / П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС/ученич. 

Парламент 

(УП)/настав.ГВ2 и 

Устава/ 
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Према 

процени 

одељењског 

старешине у 

току школске 

године 

 Врсте насиља и заштита ученика од њих 

 (с нагласком на е-насиљу) 

 Фактори који штетно утичу на здравље ученика 

и начини заштите здравља ученика (психичко, 

физичко, репродуктивно,..) 

 Упознавање ученика за различитим болестима 

зависности: наркоманија,од интернета,итд 

 Здравствена заштита ученика:општи и 

стоматолошки систематски прегледи( за 

ученике ТРЕЋЕГ разреда), предавања 

педставника ДЗ „Др Ј.Ј.Змај“  

 Активирање младих у  заштити животне 

околине- повезивање са локалним акцијама и 

активностима Канцеларије за младе, Покрета 

горана идр. планираним активностима ЛАП-а 

за младе у Старој Пазови (2016.-2020) 

 Уређење учионице (озелењавање, хигијена, 

израда плаката,..) 

 Упознавање ученика сакритеријуми оцењивања 

наставника 

 Методе и технике успешног учења, коришћење 

уџбеника и додатне стручне литературе 

 Мотивисање ученика за укључивање у 

допунску и додатну наставу, као мера за 

побољшање школског успеха и смањења 

осипања ученика 

 Анализа успеха на крају класификационих 

периода (тромесечје, полугодиште, треће 

тромесечје, крај другог полугодишта)ради 

доношења мера за побољшање успеха 

 Активности у склопу КВиС-а (упознавање са 

технологијом рада код приватних 

предузетника, презентација Школе будућим 

средошколцима и њиховим родитељима,..) 

 Слободно време ученика и његово коришћење, 

повезивање са спортским и културним  

активностима, радионицама, трибинама и др.  

на локалу; увезати са Локалним акционим 

планом за младе(ЛАП) СО Старе Пазове  

(2016.-2020.) 

 

основама права 

детета на ЧОС-

у/ настава ГВ  

Разговор/ 

предавања/ 

презентације/ 

 

 

 

Систематски 

прегледи/ 

предавања за 

ученике и 

родитеље 

 

Акције, 

прославе, 

каравани,  

 

Акције 

чишћења/ 

сакупљање 

електронског 

отпада/ 

 

 

Израде 

плаката/ 

Предавања/ 

Радионице/ 

Јавне похвале/ 

Награде 

 

 

 

 

 

Отворена врата 

Школе/ 

родитељски 

састанци/сајмо

ви/Спортски 

догађаји/триби

не/изложбе/ 

концерти/ 

радионице 

добровољно 

давање крви/ 

ОС/ Дом 

здравља(ДЗ)/ Центар 

за социјални 

рад(ЦЗСР)/ 

полиција/ 

НВО-„ФИЛИА ПЕТ“ 

 

 

 

 

ДЗ/ ОС/ П/ Тим за 

заштиту од 

насиља(ТЗН) 

 

 

 

Г/ ОС/КЗМ/ 

Тим за заштиту 

жив.средине(ТЗЖС) 

 

 

 

ОС/ТЗЖС 

 

 

 

 

 

ОС/ Тим за 

инклузивно 

образ.(ТИО)/ 

П/ ОВ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС/Тим за каријерно 

вођење и саветовање 

(ТКВиС)/П 

 

ОС/ педагог/ 

Тим за културне 

активности школе 

(ТКАШ)/ 
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 Учествовање ученика старијих од 18.година у 

Акцију добровољног давања крви у 

организацији Црвеног крста (ЦК) 

 Учествовање уобележавању значајних празника 

(Свети Сава, Дан школе,...) 

 Посете изложбама, сајмовима,трибинама,.. 

 

 Организовање дводневне екскурзије  

 

 

 Родитељски састанак (упознавање родитеља са 

резултатима успеха и изостанцима на крају 

класификационог периода) 

 

  Упознавање ученика са надлежностима рада 

стручних органа Школе: одељењског већа, 

Наставничког већа, школског одбора у случају 

остварења права ученика и родитеља 

предавање 

приредба/сајт 

школе/ часопис 

 

културна 

догађања на 

локалу 

 

екскурзија 

 

разговор/ 

презентације 

 

законска и 

подзаконска 

акта 

Тим за спортске и 

слободне активности 

(ТСАШС) 

/КЗМ/Центар за 

културу) 

 

ОС /С 

 

За завршне разреде 

Време 

реализације 
Активности-теме Начинреализације Носиоциактивности 

Према процени 

одељењског 

старешине у 

току школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анкетирањеученика за изборни 

предмет (када је предвиђено 

Наставним програмом- „Службени 

гл.“) 

 Упознавање  саКалендаром рада за 

текућу годину, Даном отворених  

врата, распоредом часова.. 

 Бирање представника одељенске 

заједнице и 2 представника за рад 

Ученичког парламента 

 Формирање досијеа одељењске 

заједнице (подаци о ученицима: 

картон ученика, предузете 

активности одељењског 

старешине,...) 

 Анализа структуре ученика (ради 

примене мера додатне подршке) 

 Анализа адаптације ученика 

(праћење ученика са сметњама у 

развоју, олакшати транзицију кроз 

Анкета  

 

 Разговор/ 

огласна табла за ученике 

 

Гласањем на ЧОС-у 

 

 

 

Разговори/ педагошки 

профил( ПП), 

индивидуални план 

подршке (ИПП)/ 

 картон ученика 

 

 

 ПП,ИПП, 

Индивидуални план 

заштите (ИПЗ) 

 

 

 

 

ОС/ секретар (С)  

ОС/педагог 

(П) 

 

ОС/ наставник који 

води ученички 

Парламент 

 

 

ОС/ П/ Тим за 

инклузив. 

образ.(ТИО) 

 

 

ОС/ Тим за заштиту 

од насиља (ТЗН)/ С/ 

П 

 

ОС/ П 
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Према процени 

одељењског 

старешине у 

току школске 

године 

образовно васпитни систем, 

праћење реализације индивидуалног 

образовног профила -ИПП) 

 По потреби – поновити о 

Правилима понашања и облачења 

ученика, родитеља и запослених у и 

ван школе  

 Евиденција изостанака ученика и 

изрицање васпитно-дисциплинске 

мере, информисање ОЗ о изреченим 

васпитним и васпитно-

дисциплинским мерама на крају 

сваког класификационог периода 

( Правилник о оцењивању-"Сл. 

гласник РС", бр. 33/99 и 108/2003, 

2015.) 

 По потреби поновити- Права, 

обавезе и одговорности ученика „ 

Правилник о васпитно-

дисциплинској и материјалној 

одговорности, а на основу ЗОСОВ-

„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 

и 52/2011) 

 Врсте насиља и заштита ученика од 

њих (нагласак на е-насиљу) 

 Фактори који штетно утичу на 

здравље ученика и начини заштите 

здравља ученика (психичко, 

физичко, репродуктивно,..) 

 Упознавање ученика за различитим 

болестима зависности: наркоманија, 

од интернета,итд 

 Активирање младих у  

заштитиздравља и животне 

околине- повезивање са локалним 

акцијама и активностима  Дома 

здравља, Канцеларије за младе, 

Покрета горана идр. планираним 

активностима ЛАП-а за младе у 

Старој Пазови (2016.-2020.) 

 Мотивисање ученика за 

 

Разговор о Правилнику/ 

огласна табла 

 

 

 

Вођење картона ученика, 

евиденције о изостанцима, 

информисање ученика и 

родитеље 

 

 

 

 

Разговор о законским 

основама права детета на 

ЧОС-у/ настава ГВ  

Разговор/ 

предавања/ 

презентације/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематски прегледи/ 

предавања за ученике и 

родитеље 

 

Акције, прославе, 

каравани,  

 

Акције чишћења/ 

сакупљање електронског 

отпада/Израде плаката/ 

Предавања/уређење 

учионице-озелењавање/ 

Едукативне радионице/ 

 

 

 

Јавне похвале/ 

Награде/ 

стипендије 

 

 

 

 

ОС/ П/ С /ТЗН/ 

 

 

 

 

ОС/ П/ Дом здравља 

(ДЗ)/ 

Канцеларија за 

младе(КЗМ) 

 

 

 

ОС/ ТЗЖС/ 

Покрет Горана (Г)/ 

ДЗ/ 

 

 

 

 

 

ОС/ КЗМ/ 

Канцеларија за 

Роме(КЗР)/ 

Локална 

самоуправа/ МПНР 

РС-ШУ НС 

 

 

 

 

 

 

ОС/ ТКВиС/ 

П/Тим за слободно 

време и развој 

школског спорта 

(ТСВС) 

 

 

ОС/ЦК /КЗМ 

 

 

ОС/ ТКДШ/  

КЦ/ 
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укључивање у допунску и додатну 

наставу, као мера за побољшање 

школског успеха и смањења броја 

ученика који напуштају Школу 

 Анализа успеха на крају 

класификационих периода 

(тромесечје, полугодиште, треће 

тромесечје, крај другог 

полугодишта)ради доношења мера 

за побољшање 

 Активности у склопу КВиС-а 

(упознавање са технологијом рада 

код приватних предузетника, 

презентација Школе будућим 

средошколцима и њиховим 

родитељима,..) 

 Слободно време ученика и његово 

коришћење, повезивање са 

спортским и културним  

активностима, радионицама, 

трибинама и др.  на локалу; увезати 

са Локалним акционим планом за 

младе(ЛАП) СО Старе Пазове 

(2016.-2020.) 

 Учествовање у Акцију добровољног 

давања крви  

 Учествовање у обележавању 

значајних празника ( Свети Сава, 

Дан школе,...) 

 Посете сајмовима,трибинама, 

изложбама,.. 

 Организовање матурске вечери 

 Испитивање интересовања младих 

након завршетка средње школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отворена врата Школе/ 

родитељски 

састанци/изложбе радова 

ученика/ сајмови 

 

 

Спортски 

догађаји/трибине/изложбе/ 

концерти/ 

радионице 

 

 

 

 

 

 

добровољно давање крви/ 

предавање 

 

приредба/сајт школе/ 

часопис 

 

културна догађања на 

локалу, сајмови, изложбе 

 

матурско вече 

 

разговор/презентације/ 

промоција успеха 

матураната 

 

ОС/ ТКДШ/ ТКВиС/ 

 

ОС/ТКДШ/ 

директор (Д) 

 

 

ОС/ТКВиС/ 

Актив за развој. 

План. 

(АРП) 

 

 

 

4.4.  СТРУЧНА  ВЕЋА 

У шк. 2016/2017. години биће формирана следећа стручна већа,  као стручни органи  

које чине наставници истог или сродних предмета:  
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Стручно веће  за области предмета друштвеног усмерења( историја, географија, 

филозофија, социологија, устав и права грађана, веронаука, грађанско васпитање): 

1. Томић Ана- руководилац  

2. Новаковић Зорица  

3. Мирковић Милица 

4. Кешељ Зорица 

5. Алексић Илија 

6. Јовановић Катица 

7. Мандић Елијана 

 

Стручно веће за области предмета српског језика и књижевности и енглеског 

језика:  
1. Ћулибрик Драгана- руководилац 

2. Хадрик Владимир 

3. Тешић Јасмина 

4. Јовановић Катица 

5. Ћулибрк Драгана 

6. Урошевић Бојана 

7. Дошен Данијела 

 

Стручно веће за области предмета природног усмерења 

( физика, хемија, биологија и екологија): 

1. Јегдић Љубинка - руководилац 

2. Ковач Бранислав 

3. Мандић Елијана 

4. Атанацковић Бранкица 

5. Врањеш Ђорђе 

6. Томашевић Владимир 

7. Ђекић Саша 

 

Стручно веће за области  предмета машинске струке: 

1. Цветковић-Петровић Светлана - руководилац 

2. Андрић Нада 

3. Андрић Петко 

4. Бјелобрк Вера 

5. Ерцег Раде 

6. Лекић Вукосав 

7. Малко Мирослав 

8. Огризовић Милутин 

9. Петровић Србислав 

10. Томашевић Владимир 

11. Врањеш Ђорђе 

12. Денић Милош 

 

Стручно веће за области предмета математика и информатика  

1. Човић Снежана - руководилац 

2. Бањанин Младен 

3. Стокућа Божица 
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4. Совиљ Бранка 

5. Ковачевић Нада 

6. Ђекић Саша 

7. Андрић Петко 

8. Томашевић Владимир 

 

Стручно веће за област предмета физичко васпитање, музичко, ликовно:  

1. Видовић Владимир- руководилац 

2. Милаш Јанко 

3. Дворницки Махо Андреа 

4. Хавран Данијела 

 

Стручно веће за области предмета графичке струке: 

1. Пантић Драгана -руководилац 

2. Тодоровић Михајло 

3. Лешћан Миша 

4. Јегдић Љубинка 

 

Стручно веће за област практичне наставе-машинске и саобраћајне струке  

1. Тишма Ђорђе- руководилац 

2. Ренер Јан 

3. Киш Иван 

4. Мали Љубомир 

5. Џогаз Немања 

6. Врањеш Ђорђе 

7. Атанацковић Бранкица 
4.4.1Основе програма рада стручних већа 

 

1.  Планирање и програмирање рада стручних већа 

Израда месечних планова и програма, (одређивање методских јединица које ће се обрађивати 

у току одређеног месеца, истицање  најбитнијих образовно-васпитних циљева и 

назначавање најчешћих облика, метода и средстава образовно- васпитног рада) и израда 

индивидуалних програма. 

Непосредно планирање и програмирање образовно-васпитног рада (договор о заједничком 

дидактичко методичком минимуму при изради припреме за час или других видова рада са 

ученицима и њихиво осавремењавање и унапређивање). 

2. Организационо-техничка питања 

 Договор о времену одржавања састанака, реализацији писмених задатака и вежби, 

организовању додатног и допунског рада, рада секција, организовања такмичења, 

изложби, смотри и слично, 

 Набавка учила и материјала за  вежбе и  практичну наставу и остале облике образовно 

васпитног рада и 

 Одржавање наставних средстава, учила и друге опреме. 

3. Реализација образовно –васпитног рада (редовна настава, допунска, додатна, 

припремна , изборни предмети и ваннаставе активности) 
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4. Остваривање сарадње са другим стручним већима, стручним сарадницима,  

предузећима и установама: 

- Сарадња са другим стручним већима (утврђивање корелације међу сродним 

програмима, усклађивање распореда, одржавање писмених задатака, вежби, практичне 

наставе и ваннаставне активнисти), 

- Договарање о заједничком програму стручног усавршавања, 

- Сарадња са школским педагогом, 

- Сарадња са библиотеком, 

- Учешће у раду стручних друштава, 

- Сарадња са матичним факултетима и одговарајућим институтима, 

- Остваривање пуног контакта са предузећима  

- Сарадња са Канцеларијом за младе 

- Сарадња са Канцеларијом за Роме  

- Сарадња са Центром за социјални рад 

- Сарадња са Националном службом за запошљавање 

- Сарадња са Домом здравља 

 

5. Стручно усавршавање 

1. Анализа програма стручног усавршавања 

2. Обрада тема везаних за струку или наставни предмет 

3. Дидактичко-методичко усавршавање (рационални модели, припрема за наставу и 

друге видове образовно-васпитног рад, примене,  

4. Савремене методе и облици образовно-васпитног рада, мотивисање ученика за 

учење и рад, вредновање и оценивање резултата  образовно-васпитног рада, 

наставна средства и њихова улога у остваривању циљева образовног рада итд.), 

5. Опште психолошко-педагошке теме (узрасне карактеристике ученика, индикатори 

уочавања ученика са проблемима у учењу и развоју, васпитне функције школе 

итд). 

 

 

6. Аналитичко-истраживачки рад 

- Квантитативна и квалитативна анализа образовно васпитног рада, 

- Детаљнија конкретизација и операционализација циљева и задатака који могу да се 

оставаре реализацијом одређених наставних тема и области. 

 

 

7. Праћење резултата рада стручних већа 

- Израда инструмената (тестова, анкета и слично) за утврђивање ефекта предузетих 

мера, 

- Израда периодичних извештаја (тромесечних, полугодишњих и годишњих) о 

оствареним резултатима у појединим облицима образовно-васпитног рада, 

- Евалуација рада актива и предлагање мера за унапређење њихове програмске 

оријентације 
 

 

4.4.2.ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

4.4.3.План рада стручног већа друштвених предмета 
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Руководилац стручног већа: Ана  Томић, наставник географије 

Активности-теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
 

 Конституисање стручног већа 

 Подела часова за текућу школску годину 

 Усвајање плана рада стручног већа  

 Усвајање годишњих планова за друштвене 

предмете (са исходима) 

 Израда школских програма за нове 

смерове:техничар друмског саобраћаја и 

техничар графичке припреме 

 Вођење документације и међусобно 

усаглашавање (педагошка свеска о ученицима, 

дневне припреме, месечни планови)  

 Формирање предлога за семинар за наставнике 

за текућу школску годину (поремећаји код 

ученика: хиперактивност, физички 

инвалидитет,оштећење слуха и вида,аутизам, 

поремећај у понашању, тешкоће у учењу; 

диференцирана настава: индивидуализована, 

индивидуална, рад у паровима или обогаћен 

програм за даровите; 

 Израда планова по ИОП-у 2 за ученика I5, по 

ИОП-1 за II3, диференциране наставе за II4 и 

III5  

Састанци 

стручног већа, 

 

израда 

документације 

Већа 

 

руководилац 

већа, 

чланови већа, 

педагог, 

 директор 

 

септембар 
 

 Формирање списка уџбеника и остале 

литературе за предмете друштвеног 

усмерења 

 Израда критеријума оцењивања по ИОП-у 

 Временска артикулација и корелација 

садржаја друштвених предмета са другим 

наставним предметима 

 Организација угледног/угледног часа 

(корелација са српским језиком и 

историјом) 

 Анализа појединачних планова (глобалних 

и месечних) наставника у оквиру већа 

Састанци 

стручног већа, 

 

израда 

документације 

Већа 

чланови већа, 

руководилац, 

директор 

 

октобар 

 

новембар 

 

 

 Анализа успеха из друштвених предмета на 

крају првог полугодишта и планирање  

допунске наставе  

 Међусобна посета часовима чланова Већа 

 Анализа посете (часовима у оквиру већа) 

 Семинар  по предлогу Већа из Каталога 

 Формирање испитних питања за изборни 

предмет (као део матурског испита) 

Састанци 

стручног већа,  

разговор, 

посете 

часовима, 

пано 

анализа 

планова рада, 

чланови већа, 

руководилац, 

педагог 

наставничко 

веће, 

 

 

децембар 

 

јануар 
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 Евидентирање ученика за додатну наставу( 

припрема за такмичење или за ученике 

којима је потребна додатна подршка због 

бржег напредовања,заинтересованости или 

сл) 

сертификати са 

посећених 

семинара 

 Анализа постојећих наставних средстава и 

предлог за набавку нових (карте, портрети 

научника, пројектор са платном или сл) 

 Анализа сарадње са другим стручним 

већима и Тимовима и мере за ефикаснију 

сарадњу 

 Учествовање у активностима промоције 

школе у завршним разредима основних 

школа 

Састанци 

стручног већа, 

сарадња са: 

Тимом за 

промоцију 

школе, 

Тимом за 

каријерно 

вођење 

 

чланови већа, 

руководилац 

 

фебруар 

 

март 

 

 

 Анализа успеха из друштвених предмета на 

крају тромесечја шк.2016/17. ради 

реализације мера за побољшање успеха  

 Израда плана допунске и припремне 

наставе за ученике 

Састанци 

стручног већа, 

 

чланови већа, 

руководилац 

 

април 

 

мај 

 

 

 Анализа успеха ученика из друштвених 

предмета на крају школске године 

 Анализа рада већа и предлог унапређивања 

рада за наредну школску годину 

 Евалуација рада Већа 

Састанци 

стручног већа 

чланови већа, 

руководилац 

јун 

 

јули 

 

август 

 

 

Начини праћења реализације програма стручног већа: 

 записници са седница стручног Већа  

 записници у дневницима рада 

 записници Наставничког већа 

 школски програм 

 развојни план школе  

 Дневик о осталим облицима ОВР 

Носиоци праћења рада већа су: педагог, директор, председник већа. 
 

4.4.4.План рада стручног већа за предмете машинске струке 

Руководилац стручног већа дипл. инг. Светлана Цветковић Петровић  

Активности  Начин реализације Носиоци 

активности 

Време реализације 

-Усвајање плана рада 

стручног већа 

 

-Опремање кабинета за 

извођење наставе из 

стручних 

Разговор  

Дискусија 

Предавања  

Анализа 

 

Руководилац  

стручног већа 

Чланови стручног 

већа 

Комисија стручног 

већа 
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предмета(подручје 

рада:саобраћај) 

 

-Формирање комисије за 

праћење реализације 

садржаја наставних и 

ваннаставних активности 

 

-Израда глобалних и 

оперативних наставних 

планова 

 

-Израда плана извођења 

блок наставе 

 

 

 

 

Током године 

Начин праћења програма стручног већа: 

-Записници састанка већа 

-Дневник образовно-васпитног рада 

-Дневник практичне наставе 

-Сертификати о посећеним семинарима 

-Годишнји и месечни планови рада... 

Носиоци праћења: 

-Руководилац стручног већа, Педагог, Тим за самовредновање 

 

4.4.5.План рада стручног већа за предмет Српски језик и књижевност и Енглески 

језикРуководилац стручног већа:Ћулибрк Драгана 

 

Септембар: 

1. Договор око израде годишњег, глобалног, програма рада по предметима 

2. Израда месечног рада за септембар 

3. Помоћ наставницима – приправницима око писања дневне припреме 

4. Анализа успеха на крају претходне школске године 

 

Октобар: 

1. Евидентирање написаних планова и њихова евалуација и корелација 

2. Проналажење мотивационих поступака за постизање бољих резултата 

3. Промена литературе 

4. Издавање мишљења ментора о спремности приправника за полагање стручног испита 

 

Новембар: 

1. Евидентирање предатих месечних планова и њихова евалуација и корелација 

2. Писање школских програма за смер Техничар за комјутерско управљање 

3. Отклањањенеуспеха појединих ученика или целих оделења  

 

Децембар/Јануар 
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1. Евидентирање предатих месечних планова и њихова евалуација и корелација 

2. Анализа написаних школских програма са нагласком на исходима 

3. Договор и план за смањењее слабих оцена 

 

Март/Април 

1. Евидентирање предатих месечних планова и њихова евалуација и корелација 

2. Анализа усаглашености критеријума оцењивања 

3. Текућа питања 

 

Мај/Јун 

1. Евидентирање предатих месечних планова и њихова евалуација и корелација 

2. Договор за смањење недовољних и неоцењених ученика из ових предмета 

 

 

 

4.4.6.План рада стручног већа  графичке групе предмета 

Руководилац стручног већа Пантић Драгана 

Време 

реализације 

Активности - теме Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Септембар - Доношење плана рада 

стручног већа 

- Доношење годишњих планова 

по предметима 

- Израда месечних планова 

рада 

- Анализа опремљености за 

наставу 

 

разговор 

дискусија 

анализа 

Руководилац 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Октобар - Уједначавање критеријума 

оцењивања 

- Разматрање Правилника о 

сталном стручном 

усавршавању 

- Опремање кабинета за 

теоријску наставу  

- Разматрање плана уписа за 

школску 2017/2018.  

- Посета Сајму ГРАФИМА 

разговор 

дискусија 

анализа 

 

 

графичка 

припрема, 

цртање, 

штампање 

 

Руководилац 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа, 

психолог  

Новембар - Анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

- Анализа постигнутих 

резултата из општих предмета 

- Посета штампарији 

разговор 

дискусија 

анализа 

 

путовање 

Руководилац 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Децембар - Праћење реализације наставе 

и успешности савладаности 

разговор 

дискусија 

Руководилац 

стручног већа, 
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градива 

- Припремање тема и питања за 

матурски испит 

- Осмишљавање промотивног 

материјала (по потреби) 

анализа 

 

чланови 

стручног већа 

Јануар - Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

- Подела тема за матурски 

испит  

разговор 

дискусија 

анализа 

 

Руководилац 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Фебруар - Израда промотивног 

материјала (по потреби) 

- Израда паноа ученичких 

радова 

 

разговор 

дискусија 

анализа 

графичка 

припрема и 

штампање 

Руководилац 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Март - Посете штампаријама 

- Праћење реализације наставе 

и успешности савладаности 

градива 

путовање 

разговор 

дискусија 

анализа 

 

Руководилац 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Април - Анализа успеха на крају 

трећег класификационог 

периода 

- Обезбеђивање услова за 

извођење допунске наставе 

(ако постоји потреба)  

разговор 

дискусија 

анализа 

 

Руководилац 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Мај - Израда паноа ученичких 

радова  

разговор 

анализа 

 

Руководилац 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Јун - Извођење матурских испита 

- Анализа успеха на крају 

трећег класификационог 

периода 

разговор 

дискусија 

анализа 

Руководилац 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Август - Матурски и поправни испити 

- Припрема за наредну школску 

годину 

разговор 

дискусија 

анализа 

Руководилац 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Напомена: Могуће је и повећање обима активности ако се укаже могућност или 

потреба, што ће бити забележено у записнику стручног већа. 

Носиоце активности из стручног већа одређиваћемо на састанцима током школске 

године.  

Начин праћења реализације програма рада стручног већа: 

- Записници састанака већа 

- Дневник образовно-васпитног рада 

- Дневник практичне наставе 

- Сертификати о посећеним семинарима 

- Годишњи и месечни планови рада         
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 Носиоци праћења: 

- Руководилац стручног већа, психолог, тим за самовредновање                                                                                                       

 

4.4.7.План рада стручног већа математике и рачунарства и информатике 

Руководилац стручног већа Човић Снежана 

Активности  Начин  

реализације 

Носиоци  

активности 

Време  

реализације 

- Договор о предстојећим активностима 

у школској 2016/2017 

- Договор о задужењу наставника 

- Договор о одржавању састанака 

стручног актива 

- Извештај са одржаних поправних 

испита 

Разговор, 

дискусија 

Чланови ст. 

већа 

 

 

 

 

Човић Снежана 

Август 

- Усвајање годишњег плана и програма 

рада актива 

- Израда годишњег и месечног плана рада 

наставника за наведени месец 

- Договор о реализацији писмених 

задатака и контролних вежби 

- Припрема извештаја о структури и 

квалитету уписаних ученика првог 

разреда и израда теста за процену 

ученичких постигнућа 

- Договор о допунској настави (време , 

план рада) 

- Израда ИОП-а (уколико има ученика са 

таквим захтевима и потребама) 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Руководилац ст. 

већа, чланови 

ст. 

већа 

 

Човић Снежана 

Ковачевић Нада 

 

Човић Снежана 

Бањанин 

МладенСтокућа 

Божица 

 

Сви чланови 

већа 

Септембар 

- Израда плана рада за наведени месец и 

корекција у односу на остварену 

реализацију у предходном месецу 

- Реализација првог писменог задатка и 

анализа постигнутог успеха 

- Договор о посети часова( у оквиру 

актива и ван њега) 

- Договор о додатној настави 

(заинтересованост , реализација) 

- Проблеми ученика у учењу и раду 

- Разматрање облика и начина корелације 

са другим активима 

Разговор, 

дискусија, 

анализа ,  

 

Сви чланови 

већа 

 

 

Човић Снежана 

 

 

 

 

Сви чланови 

већа 

Октобар 
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- Израда плана рада за наведени месец и 

корекција у односу на остварену 

реализацију у предходном месецу 

- Израда тромесечног извештаја о 

оствареним резултатима у појединим 

облицима васпитно-образовног рада 

Разговор, 

дискусија, 

предавање 

Сви чланови 

већа 

 

 

 

Сви чланови 

већа,  

Новембар 

- Израда плана рада за наведени месец и 

корекција у односу на остварену 

реализацију у предходном месецу 

- Реализација другог писменог задатка и 

анализа постигнутог успеха 

- Анализа редовног похађања наставе и 

доласка на допунску наставу 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Сви чланови 

већа 

 

 

Човић Снежана 

Децембар 

- Израда плана рада за наведени месец и 

корекција у односу на остварену 

реализацију у предходном месецу 

- Израда полугодишњег извештаја о раду 

стручног већа 

- Усаглашавање задатака за контролне и 

писмене задатке 

- Израда плана рада за наведени месец и 

корекција у односу на остварену 

реализацију у предходном месецу 

- Анализа резултата рада са неуспешним 

ученицима 

- Договор о узајамном посећивању часова 

- Утврђивање поступака за постизање 

бољих образовних и васпитних 

достигнућа 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Сви чланови 

већа 

 

Јануар 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Сви чланови 

већа , педагог , 

психолог 

Фебруар 

- Израда плана рада за наведени месец и 

корекција у односу на остварену 

реализацију у предходном месецу 

- Анализа редовног похађања наставе и 

доласка на допунску наставу 

- Извештај о сарадњи са школским 

Разговор, 

дискусија 

Сви чланови 

већа , педагог , 

психолог 
Март 
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педагогом и психологом 

- Израда плана рада за наведени месец и 

корекција у односу на остварену 

реализацију у предходном месецу 

- Реализација трећег писменог задатка и 

анализа успеха 

- Израда тромесечног извештаја о 

оствареним резултатима у појединим 

облицима васпитно-образовног рада 

Разговор, 

дискусија 

Сви чланови 

већа 

 

 

 

 

 

Април 

- Израда плана рада за наведени месец и 

корекција у односу на остварену 

реализацију у предходном месецу 

- Мотивисаност ученика за учење и рад 

- Припрема извештаја о узајамном 

посећивању часова 

- Припрема извештаја о стручном 

усавршавању наставника 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Сви чланови 

већа 

Мај 

- Израда плана рада за наведени месец и 

корекција у односу на остварену 

реализацију у предходном месецу 

- Реализација четвртог писменог задатка и 

анализа постигнутог успеха 

- Организација разредних и поправних 

испита 

- Критички осврт на рад актива , 

утврђивање остварености предвиђеног 

плана рада актива и предлог мера за 

унапређење његовог рада 

Разговор, 

дискусија 

Руководилац ст. 

већа, чланови 

ст. 

већа 

 

 

 

 

Јун 

Начин праћења реализације програма стручног већа: 

- Записници са састанака већа 

- Дневник образовно-васпитног рада 

- Годишњи и месечни планови рада 

- Сертификати о посећеним семинарима 

 

Носиоци праћења : 

- Руководилац стручног већа 

- Педагог 

- Тим за самовредновање 

- Педагошки колегијум 

 

 

4.4.8.План рада стручног већа из области природног усмерења: Хемија, Физика, 

Електротехника, Биологија и Екологија и заштита животне средине 

 

Руководилац стручног већа: Љубинка Јегдић 

Активности Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Време 

реализаци
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је 

- Договор о предстојећим активностима 

наставника у школској 2016/2017године 

- Договор о задужењу наставника 

- Договор о одржавању састанака стручног 

актива 

- Договор о извођењу иницијалних тестова 

разговор 

 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

Љубинка 

Jегдић, 

чланови 

стручног већа 

Август 

- Усвајање годишњег плана рада актива 

- Израда годишњег плана рада и месечног плана 

рада наставника за наведени месец 

- Договор о стручном усавршавању и избор 

семинара 

- Договор о реализацији контролних вежби 

- Договор око набавке уџбеника и стручне 

литературе 

- Анализа опремљености за наставу 

- Педагошки дневник 

- Допунска настава 

разговор 

 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

Љубинка 

Jегдић, 

чланови 

стручног већа 

Септембар 

- Израда месечног плана рада за наведени месец 

и корекција у односу на остварену реализацију 

у предходном месецу 

- Разматрање могућности о учешћу на 

акредитованим семинарима 

- Уједначавање критеријума оцењивања 

разговор 

 

разговор 

 

дискусија 

дискусија 

Јегдић 

Ђекић 

Мандић 

Октобар 

- Израда месечног плана рада за наведени месец 

и корекција у односу на остварену реализацију 

у претходном месецу 

- Израда тромесечног извештаја о оствареним 

резултатима у појединим облицима васпитно- 

образовног рада 

- Планирање угледних часова (могућности, 

време и начин реализације) 

разговор 

 

 

разговор 

дискусија 

Јегдић 

 

Ђекић 

 

Мандић 

Новембар 

- Израда месечног плана рада за наведени месец 

и корекција у односу на остварену реализацију 

у претходном месецу 

- Анализа постигнутог успеха у првом 

полугодишту 

- Анализа редовног похађања наставе и 

долажења на допунску наставу 

разговор 

 

анализа 

анализа 

Јегдић 

 

Ђекић 

Мандић 

Децембар 

- Израда месечног плана рада за наведени месец 

и корекција у односу на остварену реализацију 

у претходном месецу 

- Израда полугодишњег извештаја о раду 

стручног већа 

- Усаглашавање задатака за контролне задатке 

разговор 

 

разговор 

дискусија 

Јегдић 

Ђекић 

 

Мандић 

Јануар 
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- Разматрање облика и начина корелације са 

другим активима 

- Израда месечног плана рада за наведени месец 

и корекција у односу на остварену реализацију 

у претходном месецу 

- Анализа резултата рада са неуспешним 

ученицима 

- Утврђивање поступака за постизање бољих 

образовних и васпитних достигнућа 

разговор 

анализа 

дискусија 

Јегдић 

Ђекић 

Мандић 

 

Фебруар 

- Израда месечног плана рада за наведени месец 

и корекција у односу на остварену реализацију 

у претходном месецу 

- Извештај о сарадњи са школским педагогом и 

психологом 

- Израда тромесечног извештаја о оствареним 

резултатима 

разговор 

 

 

разговор 

 

Јегдић 

 

Ђекић 

Мандић 

 

Март 

- Израда месечног плана рада за наведени месец 

и корекција у односу на остварену реализацију 

у претходном месецу 

- Анализа успеха на трећем тромесечју 

разговор 

 

 

анализа 

Јегдић 

Ђекић 

Мандић 

 

Април 

- Израда месечног плана рада за наведени месец 

и корекција у односу на остварену реализацију 

у претходном месецу 

- Мотивисање ученика за учење и рад 

- Припрема извештаја о стручном усавршавању 

наставника 

разговор 

 

разговор 

дискусија 

Јегдић 

 

Ђекић 

 

Мандић 

Мај 

- Израда месечног плана рада за наведени месец 

и корекција у односу на остварену реализацију 

у претходном месецу 

- Организација разредних и поправних испита 

- Анализа постигнутог успеха у 2015/2016 

години 

- Критички осврт на рад актива и предлог мера 

за унапређење његовог рада 

разговор 

 

 

анализа 

 

Јегдић 

 

Ђекић 

Мандић 

 

Јуни 

Начин праћења реализације програма стручног већа 

- записници састанака већа 

- дневник образовно васпитног рада 

- годишњи и месечни планови рада 

Носиоци праћења 

- руководилац стручног већа: Љубинка Јегдић, 

- Турудић Сузана, педагошкиња, 

- тим за самовредновање 
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4.4.9.План рада стручног већа наставника практичне наставе 

Руководилац стручног већа: Тишма Ђорђе 

 

 

Активности  

Начин 

реализације 

 

Носиоци 

активности 

 

Време 

реализације 

 

- Доношење плана рада стручног већа 

- Доношење годишњих планова по 

предметима 

- Израда месечних планова рада 

- Израда дневних припрема за часове 

- Анализа опремљености за наставу 

- израда 

- израда 

 

- израда 

- израда 

- разговор 

 

- руководилац 

ст. већа 

- чланови ст. 

већа 

 

- чланови ст. 

већа 

- чланови ст. 

већа 

- руководилац 

ст. већа 

 

 

 

 

 

септембар 

 

- Израда месечних планова рада 

- Израда дневних припрема за часове 

- Разматрање правилника о сталном 

стручном  усавршавању 

- Планирање огледних  

  часова 

- израда 

- израда 

- разговор и 

  дискусија 

- говор и  

  предавање 

 

- чланови ст. 

већа 

- чланови ст. 

већа 

- руководилац и 

  чланови ст. 

већа 

- чланови  

  стручног већа 

 

 

 

 

 

 

октобар 

 

- Израда месечних планова рада 

- Израда дневних припрема за часове 

- Уједначавање критеријума оцењивања 

- Посете часовима 

- израда 

- израда 

- дискусија 

- посете 

 

- чланови ст. 

већа 

- чланови ст. 

већа 

- руководилац 

ст. већа 

- психолог и  

  руководилац 

 

 

 

 

новембар 

- Израда месечних планова рада 

- Израда дневних припрема за часове 

- Анализа рада у  

  првом полугодишту 

- Израда предлога тема за завршни и  

матурски рад 

- израда 

- израда 

- извештај и  

  анализа 

- разговор 

 

- чланови ст. 

већа 

- чланови ст. 

већа 

- руководилац 

  стручног већа 

- чланови и  

  руководилац 

 

 

 

Децембар 

јануар 
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4.4.10.Програм рада педагошког колегијума 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 
НОСИОЦИ 

ЗАДУЖЕЊА 
В Р Е М Е 

 Разматрање Извештаја о раду  Школе 

 Разматрање Годишњег Програма  рада 

Утврђивање Програма стручног  усав-ршавња 

Директор 

педагог 

председници 

СЕПТЕМБАР 

- Израда месечних планова рада 

- Израда дневних припрема за часове 

- Анализа опремљености за наставу  

- Набавка потребне опреме и наставних 

средстава 

- Избор тема за завршни и матурски рад 

 

- израда 

- израда 

- анализа 

- разговор и 

  анализа 

- дискусија 

 

- чланови ст. већа 

- чланови ст. већа 

- руководилац ст. 

већа 

- руководилац  

  ст. већа 

- чланови ст. већа 

 

 

 

 

 

фебруар 

 

- Израда месечних планова рада 

- Израда дневних припрема за часове 

- Израда наставних учила, шема и других 

средстава за рад 

- Израда извештаја о раду у првом 

полугодишту 

- израда 

- израда 

- израда 

 

-анализа 

 

- чланови ст. већа 

- чланови ст. већа 

-чланови ст. већа 

 

- руководилац ст. 

већа  

 

 

 

 

 

март 

 

- Израда месечних планова рада 

- Израда дневних припрема за часове 

- Планирање огледних часова 

 

- Посете часовима 

- израда 

- израда 

- разговор и  

  предавање 

- посета 

 

- чланови ст. већа 

- чланови ст. већа 

- чланови 

  ст. већа 

- психолог и 

  руководилац  

 

 

 

 

 

април 

 

- Израда месечних планова рада 

- Израда дневних припрема за часове 

- Уједначавање критеријума оцењивања 

- Посећивање семинара и стручно 

  усавршавање 

- израда 

- израда 

- дискусија 

 

- анализа 

 

- чланови ст. већа 

- чланови ст. већа 

- руководилац ст. 

већа 

 

- руководилац ст. 

већа 

 

 

 

 

 

мај 

 

- Израда месечних планова рада 

- Израда дневних припрема за часове 

- Израда завршних и матурских 

  практичних радова 

- Анализа рада и предлози за побољшање 

рада 

- израда 

- израда 

- предавање и 

  разговор 

- анализа 

 

- чланови ст. већа 

- чланови ст. већа 

- чланови ст. већа 

 

- руководилац  

 

 

 

 

јун 
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наставника 

Планови рада наставника 

Програмске основе  васпитног  рада средње 

школе 

актива 

Социо-економска и педагошка структура 

ученика првог разреда 

Стручно усавршавање наставника и рад са 

приправницима 

Начин и критеријуми оправдавања  изостанака 

од стране одељенских старешина 

Педагошка документација на нивоу актива 

педагог 

председници 

актива 

НОВЕМБАР 

Извештај о раду свих облика ван наставног 

рада у Школи 

Анализа обиласка часова редовне наставе  

Анализа усклађености оцењивања ученика у 

оквиру актива 

педагог 

директор 

активи,  

задужени тимови 

ЈАНУАР 

Организација припремне наставе за полагање 

матуре и упис на факултет 

Анализа остваривања Програма васпитног  

рада школе 

директор 

активи 

педагог  

М А Р Т 

Организација и спровођење разредних,  

матурских и завршних  испита 

Реализација рада свих актива 

Стручно усавршавање наставника 

Активи 

педагог 

директор 

М А Ј 

Планови  и програми рада актива за наредну 

школску годину 

Припреме за први наставни дан у новој 

школској години 

директор 

активи 
А В Г У С Т 

 

 

5.ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА 

 

5.1.План и програм рада школског одбора 

 

Преседник Школског одбора је: Сузана Турудић 

Адреса и број телефона: Светозара папића 7/39, 011/2103-325 

Састав Школског одбора:  

Име и презиме Овлашћени предлагач 

1. Милан Латас представник локалне самоуправе 

2. Драгослав Бонђи представник локалне самоуправе 

3. Живан Смуђа представник локалне самоуправе 
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4. Оливера Анђелковић представник родитеља 

5. Маја Пољовка представник родитеља 

6. Славица Страживук представник родитеља 

7. Сузана Турудић представник запослених 

8. Драгана Ћулибрк представник запослених 

9. Зорица Кешељ представник запослених 

  

Школски одбор, као орган управљања Школе, радиће у седницама. Седнице 

сазива председник Школског одбора, у позиву за седницу налази се предложен 

дневни ред. 

Седнице Школског одбора сазивају се писмено, а само у изузетним 

сличајевима телефонски. Позив треба да стигне три дана пре седнице.  

Школски одбор:  

 Усваја Годишњи програм рада Школе;  

 Прати реализацију Годишњег програма рада Школе; 

 Усваја Периодичне обрачуне и завршни рачун;  

 Одлучује о коришћењу средстава за инвестиције;  

 Расписује конкурс за избор директора школе;  

 Врши избор директора школе;  

 Именује потребне комисије;  

 Даје своје мишљење за пријем наставника по конкурсу;  

 Разматраће успех ученика и предлагаће мере за побољшање услова рада 

Школе у образовно – васпитном раду;  

 Одлучује о приговору у другом степену;  

 Анализира упис ученика и резултате класификационих испита у овој школској 

години; 

 Доноси одлуку о Дану школе и усвојиће програм рада активности за Дан 

школе; 

 Решава и одлучује и о другим питањима која ће се појављивати током 

школске године.   

Скупштина општине Стара Пазова је именовала чланове Школског одбора 

решењем број:020-11/2014-I од 26. јуна 2014. Године. Школски одбор се 

конституисао на првој седници од 08.07.2014. године, а мандатни период је четири 

године. 

 

5.2.  Програмрададиректорашколе 

1. Стални послови  

1.1. Увид у дневну организацију рада школе    

1.2. Увид у рад стручних сарад, секретара и радника 

у финансијској служби . Пријем странака, родитеља, гостију, делегација 

1.3.  Увид у мере  инклузивне подршке                                                             

1.4. Увид у дневно свођење резултата рада наставника и других  радника  школе 

1.5 Организациони послови везани за почетак школске године 

1.6. Увид у начин остваривања образовних стандарда 

1.7.  Увид у активности и резултате рада школских тимова 

2.      Праћење и вредновање рада школе  
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2.1. Праћење организације образовног рада школе посећивањем наставних и ваннаставних 

активностиредовна настава    

2.2. Праћење непосредног припремања за васпитнообразовни  

рада наставника увидом у непосредне припреме за рад 

2.3.Праћење вођења педагошке документације наставника и  стручних сарадника  

2.4.Праћење поступака оцењивања ученика у складу саобразовним стандардима 

2.5. Стално и систематско праћење рада приправника 

2.6. Праћење процеса самовредновања школе  

2.7. Праћење примене мера из Протокола за спречавање насиља, занемаривања и  

злостављање деце 

2.8 .Праћење спровођења мера за потребе инклузивне подршке ученицима  

2.9. Увид у записнике стручних органа школе 

2.10. Увид у документацију о преузимању опреме и наставних средстсава    

2.11. Увид у рад техничке службе школе 

2.13. Прачење рада секретара, рачунополагача, благајника, и  

педагошко-психолошкеслужбе. 

2.14. Праћење  укључивања  ученика  у рад слободних активности,допунске и  

додатне наставе, као и изборних предмета 

2.15. Праћење припрема за обележавање Нове године и Светосавске академији  

2.16. Праћење рада на изради завршног рачуназа 2013. год. 

2.17. Обилазак оних одељења у којима се јаве васпитно-дисциплински проблеми. 

2.18.  Праћење учешћа ученика на разним такмичења  у школи, општини, граду и др.                           

3.  Унапређивање васпитнообразовног рада  

3.1 . Пружање помоћи у стручном усавршавању наставника и њихово учешће у семинарима 

3.2. Учешће у раду стручних тимова, већа и актива  

 у школи и предузимање мера за унапређивање њиховог рада 

3.3.Упућивање наставника на коришћење стручне литературе 

 ради осавремењивања наставног процеса  

3.4. Иницирање сарадње стручних већа ради унапређивања васпитнообразовног рада  

3.5. Пружање помоћи у припреми полагања испита за лиценцу  

3.6. Координација рада комисије за утврђивање оспособљености за полагање за лиценцу 

3.7. Испитивање узрока проблема који се јављају у васпитнообразовном раду 

3.8. Пружање помоћи наставницима у реализацији 

угледних часова 

3.9. Пружање помоћи наставницима у сарадњи са родитељима 

3.10 Договор са наставницима о набавци наставних  средстава и опреме 

4.    Учешће и координација  стручних , саветодавних и управних органа школе 

4.1. Учешће и координација у раду Наставничког већа, , Одељенских  већа,Стручних  већа,  

педагошког колегијума  и тимова,    

4.2. Рад у стручним друштвима, органима  и организацијама 

4.3. Извештавање о резултатима рада школе, директора,   

4.4 Сарадња са Саветом родитеља, и лок.заједницом на унапређивању рада школе 

4.5 Припремање извештаја директора за Школски одбор о праћењу остваривања плана и програма 

и Годишњег програма школе, оствареноминструктивно-педагошком увиду и надзору у I 

полугодишту. 

5. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада          

5.1 Припремање Годишњег програма рада школеи извештаја о раду школе за школску2015/16. 
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годину. 

5.2 Учешће у писању пројеката и конкурисању ради обезбеђивање њиховог финансирања. 

6.Сарадња са друштвеном средином 

6.1  Сарадња са представницима школа 

6.2  Прослава Дана школе и Дана Светог Саве 

6.3 Избор уџбеника и приручника који ће се употребљавати у школској 2016/2017. години 

6.4 Сарадња са МУП-ом, локалном самоуправом, центром за социјални рад, домом здравља 

7. Сарадња са ученицима и њиховим родитељима        

7.1 Сарадња  са ученицима који имају проблема у учењу и понашању и њиховим родитељима 

7.2 Распоређивање нових  ученика  

7.3 Пружање подршке ученицима за укључивање у различите пројекте  и активности 

7.4 Пружање помоћи и подршке Ученичком парламенту 

7.6 Сарадња са даровитом децом         

7.7  Присуствовање и учешће у раду ЧОС-а и родитељских састанака у договору са  

одељенским старешинама 

8. Вођење документације и припрема за рад 

8.1 Вођење документације о свом раду (глобални, оперативни дневник рада, обављеним 

прегледима, извештајима итд.) 

8.2 Вођење евиденције и документације о пројектима који се реализују у школи 

8.3 Вођење евиденције о процесу самовредновања рада школе 

8.4 Припремање за све облике рада са ученицима, наставницима и родитељима  

8.5 Припремање и договарање са стручним сарадницима, тимовима и стручним  

институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и ван ње. 

9. Рад са стручним сарадницима 

9.1 Сарадња са стручним сарадницима на заједничком планирању активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и извештаји о раду школе. 

Време реализације датих активности је предвиђено за период од септембра до краја августа 

 

5.3. Програмрадасекретарaшколе 

 

Управне, нормативно-правне и друге послове у школи обавља секретар и то:: 

 израда нацрта статута, колективних уговора и других општих аката, 

 праћење и спровођење поступака доношења општих аката и правно-стручна помоћ и 

обрада тих аката, од нацрта до објављивања коначних текстова, 

 израда свих врста уговора, 

 праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих, 

 праћење примене статута, колективних уговора и других општих аката и припремање 

предлога за измене и допуне и давање тумачења тих аката,  

 заступање Школе пред судовима и другим органима, 

 присуствовање седницама органа управљања, других органа  ради давања објашњења и 

тумачења  

 обавља послове око уписа у судски регистар, земљишне књиге, осигурање и друге правне 

послове, 

 правно-техничке послове око избора за органе Школе и стручне послове за ове органе 

 стручне и административно-техничке послове код спровођења конкурса за избор 

директора, као и код спровођења огласа за пријем осталих радника, 
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 стручне и административно-техничке послове у вези са престанком радног односа, 

распоређивањем и другим променама статуса радника, 

 обавља послове око пријављивања и одјављивања запослених, припремања извештаја и 

података за органе Школе и органе ван школе. 

 вођење кадровске евиденције за раднике школе, 

 припрема и стручна обрада одлука и решења директора и Школског одбора, 

 обавља и друге послове по налогу директора, у складу са Законом и другим општим 

актима. 

 

 

 

 

5.4 План и програм Савета родитеља 

 

Чланови Савета родитеља за школску 2016/2017. 

РАЗР

ЕД 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

РОДИТЕЉА 
АДРЕСА 

 

ТЕЛЕФОН 

 

I-1     Шумановић Маријана Доситејева 7/1, Ст.Пазова 066/367-777 

I-2 Мазињан Шипка Ивана Железничка бб, Ст.Пазова 064/3508-222 

I-3 Маринковић Бранислава Подунавско партизански одред 3, 

Ст.Пазова 

314-366 

I-4 Драгутиновић Срђан 21. октобра 56, Ст.Пазова 064/1212-389 

I-5 Пап Златко Мирослава Антића 123, Ст.Пазова 315-318 

II-1   Младенов Младен Н.Момчиловића, Ст.Пазова 16 310-897 

II-2  ПољовкаМаја Б.Радичевића 38, Стара Пазова 313-450, 060/358-6012 

II-3   Шобот Зоран Његошева 91, Н.Пазова 329-439, 064/281-1686 

II-4   Страживук Славица 

 

Кнежевић Љиљана 

Војводе Мишића 16 Војка 

 

Словенски трг 3/2, Стар Пазова 

301-192  / 064 42-22-

035 

312-303 

II-5 Цвркаљ Тања Крања Петра Првог 182, Белегиш 063/7701-913 

III-1 Вереш Тања  Вере Мишчевић 109, Ст.Пазова 064/052-3324 

III-2 Кнежевић Љиљана Стара Пазова 065/5548-053 

III-3 Радичевић Сузана Ст.Пазова 062/313-467 

III-4 Радојевић Силвија Сама халупке 5, Ст.Пазова 314-409,063/8861-679 

IV-1 Костић Биљана Бранка Радичевића 10 310-567 

IV-2 МушкињаБранислава Новосадска 60Стара Пазова,  312-715, 063/7300-466 

IV-3 Гашпар Мариенка Занатлијска 5, Стара Пазова 313-160, 069/3313-160 

IV-4 ЈованчевићДарко Б.Радичевића 77, Стара Пазова 315-357, 060/1777-222 
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Савет родитеља: 

1) предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;  

2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове 

установе;  

3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;  

4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;  

5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, 

извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;  

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;  

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке 

задруге и прикупљених од родитеља;  

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и 

заштиту деце и ученика;  

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;  

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у 

природи и разматра извештај о њиховом остваривању;  

11) разматра и друга питања утврђена статутом.  

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и 

стручним органима установе. 

Оперативни план рада Савета родитеља за 2016/2017. годину 

 

септембар-октобар 

 Конституисање Савета и избор председника и заменика председника 

 Упознавање са Пословником рада Савета родитеља 

 Предлог плана Савета родитеља за наредну годину 

 Анализа успеха и дисциплине на крају школске 2015/16. године 

 Обезбеђење школе 

 Осигурање ученика 

 Организовање исхране ученика 

 Упознавање са планом реализације екскурзија  

 Разматрање годишњег плана рада школе 

 

новембар-децембар 

 Информације о резултатима рада на првом  класификационом периоду 

 Праћење примене  правилника о безбедности ученика за време остваривања 

образовно- васпитног рада и других активности 

 Извештај о физичком развоју ученика 

 Прикупљање средстава за обезбеђење школе 

 Припрема за прославу Светог Саве - Дана духовности  

 Учешће у обезбеђивању средстава донаторством и разматрање намене истих 

 Исхрана ученика (праћење квалитета исхране) 

 Учешће представника Савета у Реализацији ШРП 

 

фебруар-март 
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 Информација о резултатима рада на полугодишту и реализацији Школског развојног 

плана 

 Предлог мера Савета за осигурање квалитета и унапређивање образовно- васпитног 

рада 

 Предлози рада на уређењу школске средине 

 Могућност донаторства 

 

мај-јун 

 Учешће у поступку предлагања изборних предмета 

 Информација са трећег класификационог периода 

 Извештај о изведеним излетима и екскурзијама 

 Резултати са ученичких такмичења 

 Разматрање могућности донаторства 

 Информација о реализацији ШРП-а 

 Информације о резултатима рада на крају школске године 

 

6. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА 

 

6.1.План рада педагога 

Област рада и садржај рада 

 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници 

I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- ИзрадаГодишњег плана рада Школе  

- Изради Извештаја о раду Школе 

- Израда планова и програма рада тимова 

- Израда личног плана професионалног развоја  

- Израда плана ваннаставних  активности 

активности ученика - у сарадњи са социјалним 

партнерима Школе ( Филиа пет; Центар за 

социјални рад; Канцеларија за младе; Центар за 

културу; Национална служба за запошљавање; Дом 

здравља, ГИЗ-ФАКТ,) 

- Планирање праћењa и вредновањa развоја и 

напредовања ученика,усклађивање програмских 

захтева сa индивидуалним могућностима ученика 

- Планирање набавке наставних средстава и опреме 

за кабинете 

- Планирање практичне наставе ( професионална, 

феријална пракса и сл.) у сарадњи са приватним 

предузетницима/фирмама 

- Планирање сарадње са родитељима  

- Учествовање у планирању рада Савета родитеља 

- Планирање рада педагога 

 (глобално и оперативно) 

- Учествовање у планирању рада Педагошког 

колегијума 

 

 

 

Август/ 

септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

непосредно/ 

 

посредно 

 

Директор, 

Секретар, 

председници 

тимова и актива, 

руководиоци 

стручних већа 

---- 

Социјални 

партнери 

(НВО „Филиа 5“, 

ЦЗСР, ЦЗК, 

НСЗЗ,КЗМ; 

ГИЗ- ФАКТ) 

--- 

наставници, 

координатор 

практичне 

наставе, 

приватни 

предузетници СО 

СП 

--- 

Родитељи 

-- 
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Педаг. Колег. 

IIПраћење и вредновање образовно-васпитног рада 

- Праћење О.В.Р. у Школи (планирање, 

реализација,вредновање,  унапређење) 

- Систематско праћење, вредновање и 

унапређивање рада наставника (стручно 

усвршавање) 

- Комисија за полагање испита за лиценцу и 

анализа посећених часова, 

- Праћење и вредновање угледних и огледних 

часoва  

- Планирање,реализација, вредновање рада Тимова 

( посебно КВиС,за додатну подршку ученицима и 

за заштиту од насиља) 

- Праћење и анализа успеха и владања ученика  

- Праћење и вредновање примене 

индивидуализације и ИОП-а, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посредно/ 

 

непосредно 

Директор, 

педагошки 

колегијум, 

руководиоци 

тимова 

 

 

 

 

наставничко веће,  

одељењ. већа 

родитељи, 

ученици 

III Рад са наставницима 

- Планирање, реализација,евалуација и унапређење 

рада у: редовној, допунској, додатној и припремној 

(увођење стандарда и међупредметних 

компетенција) настави 

- Планирање, реализација,евалуација и унапређење 

угледних и огледних часова 

- Планирање, реализација, вредновање и 

унапређење ваннаставних активности 

- Израда педагошког профила ( ПП) 

- Мере индивидуализације у раду са ученицима 

(диференцирана настава, индивидуализована, ИОП-

1, ИОП-2, ИОП-3,...) 

- Планирање, реализација,вредновање и унапређење 

мера пружања додатне подршке ученицима са 

сметњама у развоју, ради лакше транзиције кроз 

О.В.С. 

-  Праћење рада ученика/одељења и вођење 

педагошке документације о ученику/одељењу 

(педагошке свеске) 

- Рад са наставницима-приправницима 

- Рад са одељењским старешинама  

- Рад са наставницима на праћењу ученика након 

завршетка средње школе (школовање/запослење) 

- Израда плана личног професионалног развоја 

наставника, портфолиа  

 

 

 

 

Континуирано 

 

током године 

 

 

 

 

 

Класификац. 

периоди, 

 

такмичења, 

 

матурски/ 

завршни 

испит 

 

 

 

Септембар-

октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посредно/ 

 

непосредно 

Руководиоци 

стручних већа 

 

 

 

Педагошки 

колегијум 

 

Одељењска 

Већа, 

 

ТЗДПУ 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници-

приправници, 

Ментори, 

Одељењске 

старешине 

 

 

IVРад са ученицима 

- Пријем ученика првог разреда 

- Утврђивање структуре ученика у одељењу 

-  Додатна подршка ученицима (развојне сметње, 

Август/ 

септембар 

 

 

 

 

Директор, 

одељењске 

старешине 
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социјални проблеми, проблеми у учењу, 

«поновци»,проблеми у понашању, транзиција 

ученика са ИОП-1,ИОП-2,ИОП- 3, ученици који 

континуирано праве неоправдане изостанке..) 

- Индивидуални план заштите ученика од насиља 

(ИПЗ)  

- Каријерно вођење и саветовање ученика 

- Идентификација ученика првог и другог разреда 

за бесплатне радионице НВО“ Филиа 5“ у оквиру 

пројекта о асертивности, подржаног од стране СО 

СП  

- Рад са ученицима  основних школа у оквиру 

КвиС-а 

- Ваннаставне активности – превентивно-

едукативни рад са ученицима у циљу заштите од 

насиља 

 

 

Континуирано 

током године 

 

 

 

 

Септембар-

октобар 

 

 

 

Друго 

полугодиште 

 

 

непосредно / 

 

посредно  

 

 

 

 

 

 

наставници, 

родитељи,  

ученици са 

сметњама у 

развоју, 

СТИО/ 

ТИО/ТЗДПУ 

 

НВО «Филиа 5» 

 

 

Колективи 

основних школа  у 

СО СП 

 

ТЗН 

VСарадња са родитељима односно старатељима 

- (Свечани)Пријем родитеља ученика првог разреда  

-Рад са родитељима ученика код којих се 

примењује мера индивидуализације ( израда ПП, 

ИПП, ИПЗ, ИОП-1,ИОП-2,ИОП-3,..) или додатна 

подршка 

- Рад са родитељима ученика у оквиру КВиС 

- Сарадња са Саветом родитеља  

- Укључивање родитеља ученика првог и другог 

разреда у бесплатне ваннаставне активности НВО“ 

Филиа 5“ у оквиру пројекта о асертивности, 

подржаног од стране СО СП  

- Умрежавање родитеља у спољашњу социјалну 

мрежу Школе  

 

Август 

 

 

 

континуирано  

током године 

 

 

Септембар-

октобар 2016. 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

Непосредно/ 

и посредно 

 

 

Директор 

Одељењске  

старешине,  

ТИО/ ТЗДПУ 

 Савет родитеља 

директор  

 

Тим за КВиС 

 

НВО „Филиа 5“ 

 

привредници са 

Општине, ЦЗСР  

КЗМ, НСЗЗ, ЦЗК, 

ДЗ,.. 

VI Рад са директором 

- Планирање, реализација и вредновање образовно-

васпитног рада у Школи 

- Планирање, реализација, вредновање и 

унапређивање спољашње социјалне мреже 

(партнери-сарадници школе) 

- Планирање, реализација и унапређење стручног 

усавршавања наставника  

- Планирање, реализација, вредновање и 

унапређивање практичне наставе – развој дуалног 

образовања 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

Непосредно/ 

 

посредно 

 

Директор 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Тим за КВис, 

Комисија за 

стручно 

усавршавање 

VIIРад у стручним органима и тимовима школе 

- Рад у Наставничком  већу (јачање компетенција 

наставника за образовно-васпитни рад, развој 

стандарда и међупредметних компетенција 

 

 

 

 

 

 

 

Директор,  

Чланови НВ 
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ученика, вредновање и унапређивање васпитно-

образовног рада и др.) 

-Председник у Тиму за додатну подршку 

- Рад у Тиму за КВиС 

- Рад у Комисији за полагање испита за лиценцу, 

- Раду Тиму за заштиту од насиља 

- Учешће у раду стручних већа, одељењских већаи 

Актива, 

- Рад у Савету родитеља 

 

 

 

- Рад у Педагошком колегијуму 

 

континуирано 

током године 

по потреби 

 

 

 

 

 

 

непосредно / 

посредно 

 

 

 

 

ТЗДПУ 

 

Наставник-

приправник, 

Наставник-ментор, 

Руководилац СВ,  

Секретар, 

родитељи, 

директор, 

 

чланови ПК 

VIIIСарадња са надлежнимустановама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

- Сарадња са МПНТР РС-ШУ НС 

- Сарадња са Београдском отвореном школом 

- Сарадња са ГИЗ-ом и ФАКТ-ом 

- Сарадња са ДЗ „ ДР Ј. Ј. Змај“-у Старој Пазови  

- Сарадња са Центром за социјални рад- Стара 

Пазова 

- Сарадња са координаторком Интерресорне 

комисије при Општини Стара Пазова 

- Сарадња са Националном службом за 

запошљавање у Старој Пазови  

- Учешће у раду Актива стручних сарадника О. 

В.У. Старе Пазове 

- Сарадња са привредним предузетницима Старе и 

Нове Пазове 

- Сарадња са Привредном Комором Срема 

- Сарадња са начелницом за привреду 

- Сарадња са начелником друштвених делатности 

- Сарадња са Канцеларијом за Роме у СП 

- Сарадња са Канцеларијом за младе у СП 

- Сарадња са Центром за културу у  СП 

- Сарадња са основним школама у Општини 

- Сарадња са НВО „ ФИЛИА 5“ 

- Сарадња са библиотеком „Доситеј Обрадовић“ 

- Сарадња са средњим школама у Општини 

- Сарадња са Привредним саветом СО СП 

- Сарадња са Саветом за безбедност СО СП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредно/ 

посредно 

 

 

 

директор, 

Тим за сарадњу са 

локалном 

самоуправом 

 

 

 

 

 

Сарадници свих 

релевантних 

установа у СО СП 

 

IXВођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање  

- Вођење документације педагога 

- Вођење документације раду са ученицима  

(планирање, реализација, унапређивање) 

- Вођење документације о раду са наставницима 

(планирање, реализација, унапређивање) 

- Вођење документације о раду са родитељима 

(планирање, реализација, унапређивање) 

 

 

 

редовно / 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредно 

Директор 

 

Секретар 

 

Одељењ.  стар. 

Руководиоци 

стручних већа, 
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- Вођење документације о сарадњи са другим 

институцијама(планирање, извештаји, 

унапређивање) 

- Вођење документације Тимова за КВиС, ТЗЗН и 

ТДПУ (планирање, реализација, унапређивање) 

-Вођење документације о сарадњи са другим 

институцијама (планирање, реализација, 

унапређивање) 

 посредно 

 

 

Председници 

Тимова 

 

 

 

 

7. ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

7.1. Планрадаученичкогпарламента 

Време Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

Септембар Избор представника за 

парламемт 

Дискусија,гласање Разредне старешине 

Ученици 

 Избор председништва и 

чланова одбора 

Разговор, гласање Чланови парламента 

Координатор 

Октобар Израда и усвајање плана 

рада за шк.2016/2017 

Обука ученика за писање 

пројеката 

Разговор,дискусија Председништво 

Координатор 

Чланови парламента 

Канцеларија за младе 

Новембар Обележавање Дана борбе 

против насиља 

 

трибина Координатор 

Полиција 

Председништвопарламента 

Директор 

ПП служба 

 Организовање турнира у 

фудбалу, кошарци 

Утакмице између 

екипа три средње 

школе или 

родитеља и 

наставника 

Одбор за спорт 

Наставници физичког 

васпитања 

Родитељи 

ученици 

Децембар Посета ученичким 

парламентима Основних 

школа са територије 

општине 

Разговор, посета Председништво 

Одбор за комуникацију са 

другим парламентима 

Фебруар Израда лифлета за 

промоцију школе 

Договор, разговор, 

панои, лифлети 

Председништво 

Координатор 

Чланови парламента 

Наставници графичке групе 

предмета,педагог 

Март Промоција школе Посете ош Одбор за информисање, 
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Председништво пар. 

Промо тим школе 

Април Излет Посета К.Д. или 

одлазак у 

позориште   

Координатор 

Јун Евалуација, израда 

извештаја 

Упитник, анкете Председништво 

координатор 

педагог 

 

 

8.  ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  ТИМОВА И СТРУЧНИХ АКТИВА 

 

ТИМОВИ И СТРУЧНИ АКТИВИ 

 

1. ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 Јовановић Катица, наставник српског језик аи књижевности– председник 

 Хавран Даниела, наставник ликовне културе 

 Томашевић Владимир, наставник машинских предмета 

 

2. ТИМ ЗА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ и ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ 

 Милаш Јанко, наставник физичког васпитања – председник 

 Видовић Владимир,наставник физичког васпитања 

 Хавран Даниела, наставник ликовне културе 

 Дворницки Махо Андреа, наставник музичке уметности 

 

3. ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 

 Турудић Сузана, педагог– председник 

 Кешељ Зорица, наставник социологије 

 Цветковић-Петровић Светлана, наставник машинских предмета 

 Ћулибрк Драгана, наставник енглеског језика 

 

4. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 Мандић Елијана, наставник биологије – председник 

 Јегдић Љубинка, наставник хемије 

 Томић Ана, наставник географије 

 

5. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 Турудић Сузана, педагог – председник 

 Кешељ Зорица, наставник социологије и устава и права грађана 

 Стојановић Татјана, дипл.правник-секретар 

 Тешић Јасмина, насатвник српског језика и књижевности 
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 Тишма Ђорђе, координатор практичне наставе 

 Андрић Нада, наставник машинских предмета 

 Видовић Владимир, наставник физичког васпитања 

 

6.  ТИМ ЗА  САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 Ђекић Саша, наставник електротехнике – председник 

 Бјелобрк Вера,наставник машинских предмета 

 Ерцег Раде, наставник машинских предмета 

 Врањеш Ђорђе, наставник саобраћајних предмета 

7. ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ 

 Новаковић Зорица, наставник историје–председник 

 Стокућа Божица, наставник математике 

 Ковачевић Нада, наставник рачунарства и информатике 

 

8.  ТИМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 

 Цветковић-Петровић Светлана, наставник машинских предмета – председник 

 Мандић Елијана, наставник биологије 

 Томић Ана, наставник географије 

 

9. ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 Врањеш Ђорђе, наставник саобраћајних предмета– председник 

 Ренер Јан, наставник практичне наставе 

 Лешћан Миша, наставник практичне наставе 

 Лекић Вукосав, наставник машинских предмета 

 

10.  ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ (ТИО) -

(СТИО) 

 Турудић Сузана, педагог– председник 

 Кешељ Зорица, наставник социологије и устава и права грађана 

 Андрић Нада, насатвник машинских предмета 

 Ковачевић Нада, наставник рачунартва и информатике 

 Тешић Јасмина, наставник српског језика и књижевности 

 Пантић Драгана, наставник графичких предмета 

 Тишма Ђорђе, координатор практичне наставе 

 И одељењске старешине 

 

11.  ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 Ковачевић Нада – председник 

 Бањанин Младен, наставник математике 

 Петровић Србислав, наставник машинских предмета 
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 Бјелобрк Вера, наставник машинских предмета 

 Човић Снежана, наставник математике 

 Џогаз Немања, наставник практичне наставе 

 

12. ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 Бјелобрк Вера, наставник машинских предмета, председник 

 Човић Снежана, наставник математике 

 Пантић Драгана, наставник графичких предмета 

 Јовановић Катица, наставник српског језика и књижевности 

 Тешић Јасмина, наставник српског језика и књижевности 

 

13.  СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ 

 Ђекић Саша, наставник електротехнике – председник 

 Ћулибрк Драгана, наставник енглеског језика 

 Турудић Сузана, педагог 

 Кешељ Зорица, наставник социологије 

 Јегдић Љубинка, наставник хемије 

 Петровић Србислав, наставник машинских предмета 

 

14.  СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 Јегдић Љубинка, наставник хемије– председник 

 Цветковић-Петровић Светлана, наставник машинских предмета 

 Турудић Сузана, педагог 

 Човић Снежана, наставник математике 

 Пантић Драгана, наставник графичких предмета 

 Тишма Ђорђе, координатор практичне наставе 

 Видовић Владимир, наставник физичког васпитања 

 Атанацковић Бранкица, наставник саобраћајних предмета 

 

15. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 Ђукић Лазар, директор – председник, 

 Турудић Сузана, педагог, 

 Ђекић Саша,  председник актива за развојно планирање, 

 Јегдић Љубинка, председник актива за развој школског програма и Стручног већа за 

области предмета природног усмерења, 

 Томић Ана, председник Стручног већа  за области предмета друштвеног усмерења 

 Ћулибрк Драгана , председник Стручног већа за области предмета српског језика и 

књижевности и енглеског језика, 

 Светлана Цветковић- Петровић, председник Стручног већа за области  предмета 

машинскеструке, 
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Човић Снежана, председник Стручног већа за области предмета математика и 

информатика, 

 Видовић Владимир, председник Стручног веће за област предмета физичко васпитање, 

музичко, ликовно 

Пантић Драгана, председник Стручног већа за области предмета графичке струке, 

 Тишма Ђорђе, председник Стручног веће за област практичне наставе-машинске и 

саобраћајне струке  

 

 

8.1.План рада тима за слободне активности и за школски спорт 

 

Циљеви физичког васпитања су: 

 Да се разноврсним и систематским моторичким активностима, допринесе интегралном 

развоју личности ученика, развоју моторичких способности, примени моторичких 

умења и неопходних теоријских знања у свакодневним  и специфичним условима 

живота и рада 

 задовољавање потреба ученика за кретањем у циљу обезбеђивања позитивних 

подстицаја на телесни развој,  развој физичких способности и спортске умешности,  као 

и стварање трајних навика за свакодневно присуство спортске активности као 

садржајне структуре kултуре живљења. 

У вези испуњења наведених циљева физичког васпитања, актив наставника физичког 

васпитања предлаже следеће спортске ваннаставне активности: 

Календар општинских такмичења 

Рб Врста спорта Време  

1.  Стони тенис октобар 

2.  Рукомет октобар 

3.  Одбојка новембар 

4.  Стрељаштво март, април 

5.  Мали фудбал април 

6.  Кошарка април 

Екипе које се пласирају на општинском такмичењу, иду на окружно такмичење. 

Слободне активности представљају ваннаставни факултативни облик рада школе. 

Непосредан васпитно-образовни циљ ученичких слободних активности јесте да допринесу 

развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и личном плану.  

Задаци слободних активности су: 

- проширење и продубљивање као и стицање нових знања и умења, а према 

интересовањима ученика 

- задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање њихових 

склоности, способности и интересовања и подстицање професионалног развоја 

- мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад 

- омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације, као и других услова да 

самостално користе слободно време и организују духовни, културни и друштвени 

живот у средини у којој живе и раде. 
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Планови рада слободних активностису саставни део Годишњег плана рада школе у штампаној 

и електронској форми. Садржаји рада секција евидентирају се у Књизи евиденције других 

облика образовно-васпитног рада. 

 

Секције Циљеви и задаци секција 

Новинарска 

секција 

Циљ: упућивање ученика у разне облике новинарског изражавања. 

Задаци и оквирни садржаји рада: неговање културе усменог и писменог изражавања 

матерњим књижевним језиком; систематско упућивање припремање и израда разних 

врста новинских написа (вест, извештај, коментар, белешка, интервју, чланак, 

репортажа и др.); рубрика, страна, стубац; наслов, наднаслов, поднаслов; врсте 

илустрација и слова; стил; уређивање новина и других гласила (основни принципи, 

избор и распоред материјала, техника уређивања, прелом,лектура, коректура); 

уређивање школских новина; сарадња са осталим секцијама у школи те новинарским 

секцијама школа с другим наставним језицима и др. 

Спортско 

рекреативна 

секција       

Основни циљ спортско-рекреативних активности је да се у слободном времену 

ученицима обезбеди здрава и културна забава и разонода, да се задовоље њихове 

посебне жеље, да им се помогне да развијају позитиван однос према физичкој култури и 

формирају сталне навике за редовне телесне вежбе. 

У оквиру спортско-рекреативних активности остварују се следећи конкретни задаци: 

- обухватити што већи број ученика посебним програмом физичког вежбања, који 

заједно са општим програмом чини јединствену целину 

- задовољити нове и све разноврсније интересе и жеље школске омладине за бављењем 

разним областима физичког вежбања у слободно време. 

Еколошка 

секција 

Циљ еколошке секције је информисање ученика о значају заштите животне средине, 

повећање еколошке свести, одговорности и развијање љубави према природи. 

Ученицима треба указати на растуће еколошке проблеме: загађивање ваздуха и воде, 

радиоактивно зрачење, исцрпљивање ненадокнадивих енергената, глобално загревање, 

неадекватно одлагање отпада, изумирање биљних и животињских врста и проблем 

смањења озонског омотача. Један од начина решавања наведених проблема је едукација 

ученика о важности здравог живота у здравој животној средини и очувању природе за 

генерације које долазе. Еколошка секција допуна је предметима редовне наставе и 

одговор је на све актуелнији проблем заштите животне средине и одрживог развоја. 

Литерарно-новинарска секција 

Координатори:Јасмина Тешић и Катица Јовановић 

ЦИЉ СЕКЦИЈЕ:Развијање и неговање интересовања за писано изражавање,у складу са 

могућностима,интересовањима и потребама ученика,омогућено им је да се креативно изразе у 

различитим областима и темама путем међусобне сарадње,али и сарадње са осталим секцијама 

и предметним професорима. 
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ЗАДАЦИ:Током године чланови секције припремају садржаје блог и електронски часопис  

који прате актуелна дешавања школског живота, припремају тематске паное са садржајем из 

различитих области,посећују  установе културе и присуствују различитим трибинама и 

предавањима у складу са интересовањима и према избору ученика. 

Активности 
Начин реализације 

 

Носиоци 

 

Време 

реализације 

 

- Презентовање  активности 

реализованих током претходне 

школске године 

- Усаглашавање око годишњег плана 

рада секције;упознавање ученика 

са планом рада 

секције(предлози,сугестије) 

- Извештавање о актуелним 

догађајима из живота школе 

 

- Обележавање Међународног дана 

писмености 

- Посета библиотеци 

Тема- ,,Од неписменог владара до 

електронске библиотеке"; 

 

- Објављивање најуспешнијих 

писаних радова на различите 

слободне и теме из градива 

 

- Представљање пројекта  

(Питај се-Где? Ко? Када? Шта? 

Зашто?) 

 

- Обележавање Дана толеранције 

 

- Припрема и објављивање 6. броја 

Жироскопа 

 

- Избор најбољег рада (састава, 

песме, чланка) као допринос 

обележавању школске славе 

 

- Избор за Светосавску награду 

секције (ученик/ца који/а се 

истакла у претходном периоду 

 

електронска 

форма,блог 

 

 

 

 

 

 

 

електронска 

форма,блог 

 

посета библиотеци 

,,Доситеј Обрадовић" у 

Старој Пазови 

 

писани радови    

ученика 

 

координатори 

 

 

 

 

 

 

 

координатори, 

ученици 

 

 

ученици, 

координатори, 

предметни 

наставници 

 

ученици, 

координатори 

 

 

ученици, 

координатори, 

предметни 

наставници 

 

 

координатори 

 

 

 

координатори 

 

 

 

 

 

септембар 

2016. 

 

 

 

 

 

 

октобар 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

новембар2016 

 

 

децембар 

2016. 

 

 

 

јануар  

2017. 
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својим залагањем и креативношћу) 

 

- Учешће у конкурсима, 

обележавање јубилеја 

- Припрема  и објављивање 7. броја 

Жироскопа 

 

-  

- Сумирање резултата рада, анализе 

и закључци. 

 

 

ученици, 

координатори 

 

координатори, 

ученици 

 

координатори 

 

 

 

 

током 

школске 

године 

 

јун 

2016. 

  

8.2. План рада Тима за културну делатност школе 

 

ВРСТА АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Обележавање Међународног 

дана писмености 

чланови тима, секција,  

професори српског језика и 

књижевности 

септембар 

Посета сајму књига чланови тима,ученици,остали 

професори,одељењске старешине 

октобар 

Обележавање светског дана 

науке 

предметни професори,чланови тима новембар 

Обележавање светског дана 

толеранције 

предметни професори,чланови тима новембар 

Обележавање школске славе 

Светог Саве 

професори српског језика и 

књижевности,верске 

наставе,ликовне културе, секцијe 

јануар 

Предавања на разне теме из 

свих области живота 

чланови тима, предметни 

професори, педагог 

током школске године 

Посета позоришту предметни професори, чланови тима током школске године 
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8.3.План рада тима за каријерно вођење и саветовање 

 

Циљ каријерног вођења и саветовања је да ученик формира реалну слику о својим 

способностима, особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове и 

захтеве образовних профила што успешније планира свој развој. 

Ученик треба да се оспособи да сам планира, управља и води  своју каријеру. 

Вођење каријере је процес у коме учествују поред ученика и наставници у школи и родитељи. 
 

1. Каријерно вођење и саветовање ка основној школи 

Информисањенаставника 

основних школа о каријерном 

вођењу кроз Техничку школу 

Посете основним школама, отворена врата, 

едукација наставника техничког и 

информатичког образовања, штампани 

материјали о школи 

 Информисање наставника 

о образовним профилима 

у школи, едукација 

наставника о новим 

технологијама, подизање 

компетенција наставника 

у области К-1; K-4 

Каријерно саветовање 

ученика основних школа 

Огледно-угледни часови у основним школама, 

посета ученика-отворена врата  школе, посета 

ученика сајму привреде и запошљавања (штанд 

Техничке школе), Електронски часопис школе 

„Жироскоп“, FB 

stranaTehnickaskolaStaraPazova,tehnickaskolablog 

Информисање ученика о 

образовним 

профилима,могућности 

развијања каријереи 

разбијање 

стереотипа,предрасуда о 

техничкој струци 

Информисање родитеља о 

могућности развијања 

каријере кроз Техничку 

школу 

Родитељски састанци,штампани материјали о 

школи, презентације, медијско представљање 

на РТВСП, Пазовачко огледало, Пазовачка 

ревија 

Информисање родитеља о 

образовним профилима у 

школи, могућности 

развијања каријере кроз 

Техничку школу каријереи 

разбијање 

стереотипа,предрасуда о 

техничкој струци 

Информисање 

ученика,родитеља и 

наставника о могућности 

наставка школовања деце са 

проблемима у развоју 

Сарадња са стручним сарадницима основних 

школа, ИРК, ШУНС,међусекторска сарадња 

 

Лакше и брже 

укључивање младих са 

проблемима у развоју у 

свет рада 

2. Каријерно вођење и саветовање унутар средње школе  

Испитивање професионалних 

интересовања ученика 

Радионице, тестови, разговори Мапирање 

професионалних 
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Каријерно вођење и 

саветовање ученика  за свет 

рада:  

Обука за ученике  о каријери - 

у оквиру редовне наставе , 

 - ван редовне наставе , 

- Обуказасастављање CV, 

начину јављања на конкурс, 

предавању CV -ија, обављању 

првог разговора са 

послодавцем  

- Реализација дела практичне 

наставе код привредника 

- Прилагођавање  и 

повезивање теоријске наставе 

потребама привреде у 

окружењу 

- Представљање 

привредницима компетенције 

матураната 

Часови грађанског васпитања, часови 

одељењског старешине, професионална 

пракса, активности предвиђене локалним 

акционим планом (2016-2020): посета Сајму 

запошљавања, посета Националној служби за 

запошљавање, сарадња са Канцеларијом за 

младе,  

посета послодаваца  школи, као и ученика код 

послодаваца 

 

 

 

 

-Присуство представника послодаваца на 

одбрани завршних и матурских радова 

ученика 

интересовања младих и 

усмеравање ка даљем 

школовању или свету рада 

Каријерно вођење и 

саветовање ученика за 

наставак школовања: 

- Информисање ученика о 

условима уписа, студирања на 

високим школама и 

факултетима 

- Припремни рад са 

ученицима који настављају 

школовање 

Отворена врата високих школа и факултета, 

презентације и  бесплатне обуке  истих у 

школи,  

Припремни рад наставника(за полагање 

пријемног испита) са ученицама који ће даље 

да се школују 
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Обука наставника у области 

каријерног вођења и 

саветовања: 

- Посета стручној 

конференцији о каријерном 

вођењу и саветовању 

- Учествовање на сајму 

каријерног вођења и 

саветовања  у Београду 

- Обука за ученике о 

каријерном информисању ван 

школе 

-Акредитоване обуке наставника 

 -Акредитоване обуке: КОЦКЕ, МУСТРЕ, 

БОШ-а, ГИЗ-а 

- Саветовања са Привредном комором Срема 

- Сарадња са Савезом проналазача 

Представници ученичког парламента 

 Развијање компетенција 

наставника у области К-1 

и К-4 

3. Учествовање у целоживотном образовању   

Иновирање знања запослених 

у складу са специфичним 

захтевима производње  

Обука запослених  Повећање продуктивности 

у производњи,бољим 

разумевањем процедура  

Праћење ученика након 

наставка школовања на 

факултетима и вишим 

школама 

  

 

Активности Начин реализације 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Активности усмерене ка основној школи 

Праћење ученика првог разреда  у новој 

средини (средњој школи) 

ЧОС, разговори са      

ученицима,родитељск

и састанци 

Одељењске 

старешине, 

педагог 

Прво 

полугодиште 

 

Каријерно вођење и саветовање ученика 

са сметњама у развоју(завршних разреда) 

ради лакше транзиције кроз средњу 

школу 

Састанци,разговори, 

педаг. документација 

Стручни сарадници 

ОШ и СШ, ИРК 

Током другог 

полугодишта  

 

Идентификовање професионалних 

интересовања ученика завршних разреда 

 

 

 

 

 

 

ЧОС,Родит састан, 

Разговори,информато

ри, 

бившиученици,корисн

и sajtovi: 

www.Mingl.rs 
www.infostud.com 
www.edufair.rs 
www.zaposlenje.org 

Наставници,ОС, 

стр сарадник, 

Псих. Саветовал.-

Канцеларијeза 

младе(КЗМ),Нац.сл 

за зап. (НСЗЗ), 

Тим за каријерно 

вођење ТШ 

Током године 

http://www.mingl.rs/
http://www.infostud.com/
http://www.edufair.rs/
http://www.zaposlenje.org/
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Упознавање ученика са могућностима 

након завршетка средње школе 

 

 

 

разговори,Сајам 

привреде у Новој 

Пазови,корисни 

сајтови, база података 

послодавацаСт.Пазов,

база података особа са 

7. степеном  Ст. Пазо, 

у изради база 

података 

средњошколаца СП 

стручни сарадник, 

Тим за каријерно 

вођење, КЗМ, НСЗЗ 

 

Током целе 

године 

 

Активности унутар школе 

Праћење професионалних 

интересовања ученика у транзицији кроз 

средњу школу 

чос,часови редовне 

наставе, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима,Канцелар

ија за младе 

(kzmstarapazova@gm

ail.com) 

 

одељењски старешина, 

наставници, 

стручни сарадник 

Тим за КВИС, КЗМ,  

Психологу 

канцеларији за младе 

Током године 

 

каријерно вођење и саветовање ученика Чос, часови 

теоријске и 

практичне наставе, 

часови грађанског 

васпитања 

одељењски старешина, 

наставници, 

наставници грађанксог 

васпитања 

стручни сарадник 

Тим за КВИС, КЗМ,  

Психологу 

канцеларији за младе 

Током године 

 

Акредитоване обуке Семинари БОШ-а, 

ГИЗ-а, МУСТРЕ, 

КОЦКЕ, ЗОУВ-а 

Наставници, стручни 

сарадник, Тим за 

КВИС, КЗМ 

Током године 

Посета  и учествовање на сајмовима Учествовање на : 

сајму мале привреде 

у Новој Пазови, на 

сајму каријерног 

вођења у Београду, 

посета сајму 

аутомобила, сајму 

графичпарства-

Графима 

Наставници, тим за 

КВИС, ученици, 

родитељи 

Током године 

Повезивање послодаваца- партнера 

Школе са ученицима ТШ 

Реализација дела 

професионалне 

праксе у фирмама  

Наставници практичне 

наставе 

Послодавци-партнери 

Током године 

Формирање заједничке фирме ученика 

Техничке и ЕТШ „В. 

Караџић“(ЕКОНОМ-ТЕХНА) за потребе 

промовисања стечених компетенција 

Приказивање 

стечених 

компетенције на 

заједничком штанду 

средњих школа на 

Ученици ТШ и ЕТШ, 

заједно са наставниц. 

 

 

 

Септембар  
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ученика на Сајму привреде у Н. Пазови 10. Сајму привреде у 

Новој Пазови 

Активности у целоживотном образовању 

Праћење ученика који су завршили 

школу 

Разговори,јављање 

ученика/родитеља 

након завршетка 

школовања 

Одељењске старешине 

педагог 

На крају 

школске године 

Едукације запослених у предузећима 

Старе и Нове Пазове 

Почетно тестирање, 

предавање наставник 

ТШ, издавање 

сертификата 

Наставници теоријске 

наставе  

По договору 

Током школске 

године 

 

 

8.4.План рада тима за заштиту животне средине 

Заштита и унапређење човекове животне средине намеће се као главна обавеза свих субјеката 

нашег друштва и то: 

- да је право и дужност свих субјеката друштва да обезбеђују услове за очување и развој 

природних и радом створених вредности човекове животне средине, 

- да рационалним коришћењем природних извора и простора спречавамо њихово загађење 

чиме се обезбеђује еколошка равнотежа и биолошка репродукција 

- да је одговоран однос и понашање према очувању природних и радом створених вредности 

човекове животне средине битан услов складног развоја друштва и основа за свестран 

развој људских активности 

- да је поштовање узајамне повезаности и зависности човека  

- и природе најбоље могу задовољити растуће и све разноврсније потребе људи, да чува 

њихово здравље и хуманизам животне средине. 

Процес унапређивања образовног садржаја за стицање еколошког знања постаје предмет све 

веће пажње образовно-васпитне политике Школе. 

У оквиру тога значајно је да се образовно-васпитни садржаји,  који проистичу из обавезе 

наставе најнепосредније повезују са практичним задацима на хигијенском и естетском 

уређивању просторија наших Школа и околине.  

Активности на овом плану биће реализоване заједно са другим двема школама радним 

суботама и у ваннаставно време уз ангажовање свих запослених у Школи. 

Активности 
Носиоци 

 

Време 

реализације 

Упознвање Наставничког већа и чланова колектива са 

планом и програмом Заштите животне средине 

Обележавање Међународног дана очувања озонског 

омотача- 16. септембар – израда паноа,  који ће бити 

Ученици 1. и 2. 

разреда 

Председник тима 

СЕПТЕМБАР 
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постављен у холу школе 

Увођење и вођење Дневника заштите животне 

средине на нивоу смена, са предлогом да га води 

дежурни наставник 

Организовање еко-патрола на нивоу одељења 

Уређење дворишног простора ( испред школе, пут 

према радионицама и простор око радионица ) 

Дежурни професор 

Ученици, редари 

одељења 

Ученици и професори 

 

ОКТОБАР 

Озелењавање простора на нивоу учионица 

Обележавање светског дана чистог ваздуха- 3. 

новембар ( на 3. часу отворити све прозоре на 3 

минута) 

Постављање контејнера за рециклирање папирне, 

пластичне и лимене амбалаже у дворишту школе 

Ученици, професори 

Сви присутни у 

школи 

Директор у сарадњи 

са локалном 

самоуправом 

НОВЕМБАР 

Прављење извештаја о успеху рада и резултатима у 

току 1. полугодишта на нивоу одељења 

Ученици 

 

ДЕЦЕМБАР 

Сарадња са локалним фирмама у циљу посете ђака, да 

би видели процес производње и мере заштите 

животне средине 
Директор 

Предметни професори 
ЈАНУАР 

Шта значи живети у складу са природом – концепт 

одрживог развоја 

прављење паноа у холу 

Ученици 1. и 2. 

разреда 
ФЕБРУАР 

Светски дан вода-22. март- највећи загађивачи вода у 

нашој околини и шире 
Ученици МАРТ 

Уређење учионица 

Обележавање 22. априла – дана планете Земље 

(прављење паноа) 

Излет на Фрушку горуили по договору 

Ученици 

Професори 
АПРИЛ 

Светски дан без дуванског дима- 31. мај ( пано о 

штетним последицама дуванског дима 

Извештај- Шта смо урадили- Парламент 

Ученици 

* Чланови парламента 
МАЈ 
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8.5.План рада тима за заштиту ученика од насиља 

Време 

реализације 
Активности 

Начин  

реализације 
Носиоци  

септембар 

-Превентивне мере: 

- Конституисање школског Тима (ТЗЗН), 

као и Општинског ТЗЗН 

 

- Присуствовање свечаном пријему 

ученика првог разреда и родитеља 

(представљање услуга које нуде 

родитељима и ученицима : Дом 

здравља,Центар за социјални рад, 

Канцеларија за младе) 

 

- Израда извештаја о раду у 2015/2016. 

- Усвајање глобалног плана радаза 

2016/2017. 

- Идентификације ученика са поремећајима 

у понашању 

 

-Процена ученика којима је потребна 

подршка у области  понашања (подршка 

или заштита) 

 

- Израда индивидуалног плана подршке 

(ИПП) или индивидуалног плана 

заштите(ИПЗ) 

 

 

- Едукација за ученике о редоследу 

реаговања у саобраћајном удесу (заштита 

ученика у саобраћају) 

 

-Радионице о асертивности и остале 

предвиђене планом рада на ЧОС-у 

 

Интервентне мере: 

-Интервенисање у ситуацији настанка 

насиља у школи или око ње 

Састанак 

 

 

 

         Родитељски 

састанак 

 

 

 

Састанак 

 

Састанак са ОШ/ 

Анкетни листићи 

 

Израда педагошког 

профила (ПП) 

 

 

Индивидуални планп 

одршке (ИПП) 

Индивидуални план 

заштите(ИПЗ) 

 

Демонстрација 

интервенција:хитне 

помоћи, саобраћајне 

полиције итд. 

приликом удеса у 

саобраћају 

 

поступање по 

Протоколу 

 

Чланови ТЗЗН 

родитељи 

 

Представници 

ДЗ, ЦЗСР,КЗМ 

 

 

 

 

 

 

ОС 

Чланови ТЗЗН 

родитељи 

 

 

 

ТЗЗН 

Међусекторска 

Сарадња 

 

 

 

 

 

 

 

ТЗЗН,Дежурни 

наставник, 

Педагог, ДЗ, 

полиција, 

родитељи, итд 
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октобар 

новембар 

- Превентивне мере: 

- Праћење понашања ученика којима је 

урађен ИПП/ИПЗ 

- Дежурање наставника/техничког особља 

-Видео надзор 

- Радионице о асертивности и остале 

предвиђене планом рада на ЧОС-у 

- Општинска међусекторска сарадња у 

области заштите ученика од насиља 

- Едукације  лекара, психолога, социјалног 

радника Дома здравља за родитеље и 

ученике 

 

 

- Интервентне мере: 

- Интервенисање у ситуацији настанка 

насиља у школи или око ње 

Документација  

Разговори,  

седнице ОВ 

 

Дежурање  

 

ЧОС 

часови редовне 

наставе 

предавања/ 

презентације 

 

 

 

поступање по 

Протоколу 

чланови ТЗЗН 

ОС,ОВ 

      родитељи 

 

ОС/ТЗЗН/ 

Наставници 

 

Општински тим 

за заштиту од 

насиља 

Представници 

дома здравља 

 

 

ТЗЗН, Дежурни 

наставник, 

Педагог, ДЗ, 

полиција, 

родитељи, итд 

 

 

децембар 

јануар 

 

 

- Превентивне мере: 

- Праћење понашања ученика којима је 

урађен ИПП/ИПЗ 

- Извештај о раду ТЗЗН на крају првог 

полугодишта 

- Дежурање наставника/техничког особља 

-Видео надзор 

- Радионице о асертивности и остале 

предвиђене планом рада на ЧОС-у/ у 

Канцеларији за младе  

 

 

Интервентне мере: 

- Интервенисање у ситуацији настанка 

насиља у школи или око ње 

 

 

Састанци ОВ на крају 

првог полугодишта 

2016/2017. 

Извештај МПНТР-у 

ШУНС 

Полугодишњи 

извештај о раду ТЗЗН 

 

 

 

поступање по 

Протоколу 

 

 

ТЗЗН 

 

 

 

ОС/КЗМ 

Родитељи 

 

 

ТЗЗН, Дежурни 

наставник, 

Педагог, ДЗ, 

полиција, 

родитељи, итд 

фебруар 

март 

- Превентивне мере: 

- Општинска међусекторска сарадња у 

области заштите ученика од насиља 

- Едукације за наставнике из области 

заштите од насиља 

- Радионице о асертивности и остале 

предвиђене планом рада на ЧОС-у /у 

Канцеларији за младе 

 

Интервентне мере: 

- Интервенисање у ситуацији настанка 

насиља у школи или око ње 

 

Састанак 

Презентација 

Едукација 

 

     радионице 

 

 

Поступање по 

протоколу 

Општински тим 

за заштиту од 

насиља 

По договору 

 

      ОС/КЗМ/ 

    ТЗЗН 

 

ТЗЗН, Дежурни 

наставник, 

Педагог, ДЗ, 

полиција, 
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родитељи, итд 

април 

мај 

 

- Превентивне мере: 

-Праћење понашања ученика за које је 

рађен ИПП или ИПЗ , на крају трећег 

класификационог периода 

- Радионице о асертивности и остале 

предвиђене планом рада на ЧОС-у/ у 

Канцеларији за младе 

 

Интервентне мере: 

- Интервенисање у ситуацији настанка 

насиља у школи или око ње 

Састанци ОВ на крају 

трећег 

класификационог 

периода 

 

радионице 

 

Поступање по 

Протоколу 

ОВ 

ТЗЗН 

Родитељи 

 

 

ОС/КЗМ 

 

ТЗЗН, Дежурни 

наставник, 

Педагог, ДЗ, 

полиција, 

родитељи, итд 

јун 

јули 

август 

 

- Превентивне мере: 

 Праћење ефеката примењених мера над 

ученицима на крају школске године 

 

- Извештај о раду ТЗЗН на крају школске 

године   

 

Интервентне мере: 

- Интервенисање у ситуацији настанка 

насиља у школи или око ње 

Извештај 

Презентација 

 

Извештај МПНТР-у 

ШУНС 

 

Поступање по 

Протоколу 

 

 

ТЗЗН 

ОС; ОВ, НВ 

 

 

ТЗЗН, Дежурни 

наставник, 

Педагог, ДЗ, 

полиција, 

родитељи, итд 

Начини праћења реализације програмаТима: 

 

Записници са састанакаТЗЗН,План рада за 2016/2017. и извештај о раду 2015/2016. Књига дежурстава, 

педагошка документација: педагошки профил, индивидуални план подршке, индивидуални план заштите ; 

фотографије и други материјали са часова; дописи ТЗЗН; Записници ОВ; 

 

Носиоци праћења рада већа су: 

одељењски старешина (ОС), одељењско веће (ОВ), 

чланови Тима за заштиту од насиља (ТЗЗН) Родитељи 

 

8.5.1.План здравствене превенције 

 

Активност Начин 

реализације 

Носиоци  Време 

реализације 

-Упознавање ученика првих разреда 

за значајем формирања радних 

навика 

-Упознавање са  техникама успешног 

учења 

На ЧОС –у, 

разговор, 

предавање 

Презентација 

радионице за 

ПП- служба   

од. старешина 

Педагог 

 

 

септембар 
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-Асертивне технике- ученике 

-упознавање ученика са развојним 

периодом у коме се налазе 

(адолесценција-ментално-хигијенски 

аспекти) 

 

-систематски преглед 

 

-заштита од насиља 

Предавање 

представника ДЗ 

разговор                        

Преглед у Дому 

здравља 

Радионице за 

ученике 

 

 

 

Одељенски 

старешина, 

психолог 

Социјални 

радник 

 

 

 

 

 

 

октобар 

-принципи здравог начина живота  

 

-акција добровољног давања крви 

 

-асертивне технике 

Разговор на часу 

физичког 

васпитања 

У  просторијама 

школе 

 

Радионице за 

ученике 

Наставници 

физичког васп. 

 Завод за 

трансфузију 

крви и Црвени 

крст- Стара 

Пазова 

Од.старешина 

 

 

новембар 

-болести  зависности,  

-штетни утицај  ПАС-а     

 

- дан борбе против АИДС-а                      

 

На ЧОС-у, на 

часовима ГВ, 

организовање 

трибине и акција 

у школи 

Од. старешина, 

наставници, 

Ученички 

парламент,   

ПП- служба, 

ученици, 

Канцеларија за 

младе –Стара 

Пазова 

Децембар 

-полно преносиве болести, заштита 

од њих 

 

На ЧОС-у,  

радионица  

предавање,    

разговор са 

ученицима 

Од. старешина , 

ПП-служба 

јануар 

-правилан начин исхране и 

поремећаји,  

-значај одржавања личне хигијене у 

очувању здравља 

На часу физичког 

и ЧОС-у 

Наставници 

физичког, 

психолог, од. 

старешина,  

фебруар 

-штетан утицај секти 

- зависност од видео игрица и 

електронско насиље 

 

На часовима ГВ и 

веронауке, на 

Чос-у 

трибина 

Наставници ГВ 

и вероучитељ, 

од. страешина, 

Ученички 

 

март 
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парламент 

-обележавање Светског дана здравља 

(7.април)                     

-акција добровољног давања крви 

 

-слободно време  

Предавање, 

трибине, панои         

У просторијама 

школе                                        

Упитник и 

анализа резултата 

на ЧОС-у 

 

Сви ученици, 

наст.биологије  

Завод за 

трансфузију  и 

Црвени крст 

Педагог 

Канцеларија за 

младе 

 

 

април 

-светски дан против дуванског дима 

(31.мај) 

 

- психичко здравље адолесцената 

На ЧОС-у 

радионица,  

акција у школи, 

израда паноа 

Предавање 

представника ДЗ 

Од. старешина 

Уч. парламент, 

наст. екологије    

  педагог 

 

 

мај 

-физичке и психичке трауме жртава 

насиља               

-трговина  људима 

На Чосу-у, 

часовима ГР. 

разговор, 

предавање 

Одељенски 

старешина,  

ПП- служба 

 

 

јун 

 

 

8.6.План рада тима за сарадњу са локалном самоуправом 

 

Сарадња са организацијама и институцијама у окружењу школе 

 

 Школа ће радити на унапређивању образовно васпитног рада установе, а као и до сада 

посебнапажња посветиће се културним и јавним делатностима.     Правци деловања и даље ће 

бити усмерени на стално праћење и доследно спровођење образовања ученика. 

  Школа ће кроз ученичке секције у сарадњи са друштвеноом средином настојати да 

задовољи културне, забавне и васпитне потребе уопште, а посебно у сарадњи са културно 

уметничким друштвима,  Канцеларијом за младе,Радио Старом Пазовом, Општинским СОФК-

ом и Центром за културу. 

 Током школске године задуђени професори ће у сарадњи саученицима припремати 

пригодан културни и спортски програм поводом дана Школе, као и поводом дана Светог Саве, 

односно шклске славе. 

 Школа ће и ове шклске године наставити добру сарадњу са Центром за социјални рад 

Стара Пазова у виду пружања помоћи ученицима школе којима је иста потребна, као и у виду 

различитих едукација ученика Школе. 

 Као и до сада Школа ће остваривати сарадњу са техничким факултетима у Београду и 

Новом Саду, средњим школама републике Србије и другим педагошким институцијама. 

  Школа ће узети учешће и у другим јавним и културним манифестацијама које буду 

организоване на нивоу Општине. 
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Сарадња са градском библиотеком 

Осим законских одредби које регулишу библиотекарску делатност, постоји и потреба 

да се садржајним програмом  рада заједничке библиотеке постигну оптимални 

резултати.Школа као и до сада улаже труд да се не прекида континуитет у ширењу и 

популаризацији књиге, без обзира на услове у којима радимо. 

Школске књиге смештене су у градској библиотеци “Доситеј Обрадовић” која је 

непосредно уз само Школу. Књиге су  доступне ученицима, библиотекарски материјал је 

класификован по сиситему Универзалне децималне класификације, а фонд се сређује по 

принципу слободног приступа подацима, што омогућава лако сналажење у проналажењу 

књиге.Центар за културу и градска библиотека, организују најмање једном месечно књижевно 

вече са најактуелнијим писцима данашњице где видно место у реализацији тих манифестација 

заузимају наши ученици и професори. 

 

Сарадња са општинском организацијом Црвеног крста 

Организација Црвеног крста Школе и ове школске године учествоваће у свим 

доборвољним хуманитарним акцијама које ће бити организоване од стране Општинске 

организације Црвеног крста. 

Поред акције добровољног давање крви, Школа ће учествовати и у акцији коју ће 

организовати Друштво за борбу против рака, сиде и дистрофије.  

 

 

Активности -теме Начин реализације Носиоци 

активности 

Време реализације 

Сарадња са локалном 

самоуправом око 

организовања превоза 

ученика и наставника 

Локална самоуправа, 

у договору са 

школом, организује 

превоз ученика .  

Директор 

Чланови тима 
Септембар 

Повезивање школе и 

локалне заједнице 

заједничким интересима и 

активностима 

Локална самоуправа 

у сарадњи са школом 

Директор 

Чланови тима 
Октобар 

Обезбеђивање подршке 

локалне заједнице у 

активностима школе у 

побољшању услова рада 

за ученике и запослене 

 

Локална самоуправа 

у сарадњи са 

школом,начелником 

друштвених 

делатности и 

председником 

општине 

Директор 

Чланови тима 

Новембар 

Сарадња са социјалном 

установм 

На предлог школе, а 

уз сагласност 

родитеља пружање 

здравствене и 

социјалне подршке 

Педагог 

психолог 

Децембар 

Сарадња са просветном 

инспекцијом 

Путем 

континуираног 

Директор 

Чланови тима 
Јануар 
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праћења рада школе, 

просветна 

инспекција даје 

предлоге, указује на 

недостатке, пружа 

повратну 

информацију о 

тренутном раду 

школе, као и о 

начинима за 

унапређивање. 

Наставници,  

педагог, психолог 

Сарадња са локалном 

самоуправом око стручног 

усавршавања наставника 

Локална самоуправа 

финансира одређени 

број сати стручног 

усавршавања 

наставника, стручних 

сарадника, 

директора. 

Директор 

Чланови тима 

Педагог 

психолог Фебруар 

Културне  и спортске 

активностима  локалне 

управе 

Учешће у културним,  

спортским и другим  

активностима  

локалне управе 

Чланови тима 

Ђачки парламент 
Март 

добровољног давања крви, 

акције Црвеног крста и 

друге акције које се 

организују у друштвеној 

средини. 

У сарадњи са 

Црвеним крстом 

организовати 

добровољно давање 

крви и акције 

прикупљања помоћи 

Чланови тима 

Активисти Црвеног 

крста 
Април 

Сарадња са канцеларијом 

за младе 

Путем локалних 

медија,организација 

плеса 

Чланови тима 

Ђачки парламент 

, одељенске 

старешине 

 

Мај 

Сарадња са локалном 

самоуправом  око награда 

за ученике генерације 

Локална самоуправа 

организује пријем за 

ученике генерације и 

тим поводом 

ученици добијају 

пригодне награде. 

Директор, 

одељенске 

старешине јуни 
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8.7. Планрада тима за сарадњу са породицом 

Активности-теме Начин реализације 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Свечани пријем 

родитеља ученика 

првог разреда 

 

Родитељски 

састанци 

 

 

Отворена врата 

 

Савет родитеља 

 

ОПшти родитељски састанак 

 

 

Организациона питања рада школе 

 

Размена информација о ученицима-са 

предметним наставницима и одељењским 

старешинама 

 

Укључивање родитеља у Савет родитеља 

 

Одељењске 

старешине 

педагог 

директор 

наставници 

Социјални 

партнери школе 

 

секретар школе 

Септембар 

 

Учешће у тимовима 

и органима школе 

 

Родитељски 

састанци 

 

Отворена врата 

-Белешке о детету,извештај о дечијем 

напредовању 

-Укљичивање родитеља у тиму за 

инклузију,тиму за заштиту ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања-

информисање и размена,предлози за 

унапређивање 

-Препоруке за унапређивање квалитета 

процеса учења и постигнућа ученика 

-Размена информација о ученицима-са 

предметним наставницима и одељењским 

старешинама 

 

Одељењске 

старешине 

 

 

 

Директор, 

секретар школе 

 

Педагог, 

чланови тима 

 

наставници 

октобар 

 

новембар 

 

Саветодавни рад 

 

 

 

 

Културне 

активности школе 

 

 

Отворена врата 

-Додатна подршка и начини подршке 

деци у учењу,индивидуални и групни 

разговори,размена,повратна информација 

-Ушешће у раду Школског одбора 

 

-Свети Сава- школска слава, 

трибине,изложбе 

 

-Размена информација о ученицима-са 

предметним наставницима и одељењским 

старешинама 

 

Педагог, 

наставници 

 

Директор, 

родитељи 

 

Центар за културу 

 

одељењске 

старешине 

 

децембар 

 

јануар 

 

 

Стручна предавања 

 

 

 

 

Родитељски 

састанци 

 

-Додатна подршка и начини подршке 

деци у учењу,индивидуални и групни 

разговори,размена,повратна информација 

-Препоруке за унапређивање квалитета 

процеса учења и постигнућа ученика и у 

наставним и ванаставним 

активностима,информисање и 

извештавање 

ДЗ 

Одељењске 

старешине 

 

 

Педагог, 

чланови тима, 

директор 

фебруар 

 

март 
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Учешће у тимовима 

 

 

 

Отворена врата 

-Укључивање родитеља у тимове из 

области самовредновања,развојног 

планирања 

-Размена информација о ученицима-са 

предметним наставницима и одељењским 

старешинама 

 

наставници 

Спортске 

манифестације, 

културне активности 

 

Саветодавни рад 

 

Родитељски 

састанци 

 

Отворена врата 

Матурски и завршни 

испити 

-Подршка за унапређивање компетенција 

родитеља и деце која су у програму 

појачаног васпитног рада,предавање за 

родитеље 

-Постигнућа напредовања ученика 

-Размена информација о ученицима-са 

предметним наставницима и одељењским 

старешинама 

 

 

Присуствовање одбрани завршних и 

матурских радова 

Директор, 

секретар 

Ученици, 

наставници 

педагог 

одељењске 

старешине 

Национална служба 

за запошљавање 

Родитељи 

април 

 

мај 

 

Крај године Анкетни листићи Педагог, 

наставници 
Јун, јул, август 

 

 

 

 

8.8. План рада тима за извођење излета и екскурзија 

 

Екскурзије су посебни облик васпитно-образовног рада који се реализује изван школе. 

Екскурзије се организују ради непосредног проучавања наставне грађе, односно ради 

остваривања програмских садржаја и других облика васпитно-образовног рада који се теже 

може обезбедити у учионици.  

Основни елементи за организовање екскурзика и излета су: 

 планирање 

 припремање 

 извођење екскурзије и излета 

 сређиваље података, анализа екскурзије  

Планирање екскурзије и излета 

Приликом планирања екскурзије мора се истаћи: 

 циљ 

 задаци 

 садржај екскурзили и излета 

 избор туристичке организације 
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Циљ екскурзије или излета је да ученици непосредним контактом са природом, 

упознавањем узрочно - последничких односа у природној и друштвеној средини, упознавањем 

привредних достигнућа и културног наслеђа и синтезом стечених знања савладају део 

наставног програма из делатности школе. 

Задаци екскурзије су: 

 Развијање интереса за природу и развијање еколошких навика, 

 Развијање способности оријентације у природи, 

 Стицање способности коришћења карте на терену, 

 Развијање позитивног односа према националном, уметничком, научном и уопште 

културним вредностима, 

 Изграђивање естетских, културних и спортских навика, 

 Развијање одговорности и тачности, 

 Боље упознавање ученика и наставника, ученика са ученицима и формирање 

демократског става у свим односима 

Планирање и програмирање екскурзија обухвата избор термина, места и маршруте. 

При избору маршруте води се рачуна: 

 О захтевима наставног програма 

 Психофизичком узрасту ученика 

 Времену трајања 

 Трошковима екскурзије 

Екскурзија се изводи према школском календару у планираном трајању утврђеном 

годишњим програмом рада школе 

Стручни вођа пута обавља стручне припреме екскурзије, брине о самом току извођења и са 

одељенским страрешином отклања проблеме ако се јаве у току екскурзије 

Стручног вођу именује директор уз консултацију наставничког већа. 

Одељенски старешина обавезно путује са ученицима свог разреда и одговоран је за њихово 

понашање. Он брине о њиховом здрављу, безбедности и ако се појави проблеми отклања их уз 

помоћ стручног вође пута. Уколико је одељенски старешина спречен да путује, директор 

одређује адекватну замену. 

Сагласно Закону могу се организовати излети и екскурзије са трајањем од једног до три дана 

те се предлаже разредима планирање екскурзија и излета са следећим бројем дана: 

1. разред................1 дан  

2. разред............    2 дана  

3. разред................3 дана  

4. разред................3 дана 
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8.9.План рада тима за додатну подршку ученицима (СТИО) и (ТИО) 

 

Време 

реализације 
Активности-теме 

Начин  

реализације 

Носиоци 

активности 

септембар 

- Конституисање Тима (ТЗДПУ) 

- Присуствовање свечаном пријему 

ученика првог разреда и родитеља 

- Израда извештаја о раду у 2015/2016. 

- Усвајање глобалног плана радаза 

2016/2017. 

-Упознавање са Планом  рада за додатну 

наставу 

- Упознавање са Планом рада за допунску 

наставу 

- Анализа структуре одељења 

- Идентификација ученика којима је 

потребна додатна подршка(са сметњама у 

развоју, даровити итд) 

 

-Процена ученика којима је потребна 

додатна подршка 

-Израда ИОП-а  (ИОП-1, ИОП-2) 

Састанак 

Општи родитељски 

састанак 

 

Састанак 

 

Увид у План рада 

За 2016/2017. 

 

 

Упитник  

 

Састанак 

 

Индивидуални 

образвони 

план(ИПП) 

 

 

 

 

Чланови ТЗДПУ 

 

 

ТЗДПУ 

 

 

ОС 

Чланови ТЗДПУ 

СТИО/ТИО/ 

родитељи 

ИРК-по 

потреби 

октобар 

новембар 

- Праћење укључености ученика којима је 

потребна додатна подршка у допунску, 

додатну наставу или секције  

 

- Праћење напредовања ученика за које је 

рађена нека врста индивидуализације на 

крају првог класификационог периода 

Преглед евиденције 

о допунској, 

додатној настави 

 

Састанци 

ОВ на крају првог 

тромесечја 

2016/2017. 

чланови ТЗДПУ 

 

 

ОС 

ТЗДПУ/ТИО 

ОВ 

децембар 

јануар 

 

 

-Праћење напредовања ученика са 

додатном подршком укључених у додатну, 

допунску наставу и ИОП-е 

 

-Евалуација примењених мера 

индивидуализације (ИОП-1,ИОП-2) 

- Израда ревизије ИОП-1,ИОП-2, као и 

других мера индивидуализације  

-Праћење напредовања ученика за које је 

рађена нека врста индивидуализације на 

Извештај 

 

Евалуционе листе 

Састанци ОВ на 

крају првог 

полугодишта 

Председник Тима 

ТЗДПУ/ТИО 

ОС 

Родитељи 

 

ИРК-по потреби 

ОВ 

родитељи 
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крају првог полугодишта 2016/2017. 

фебруар 

март 

-Општинска међусекторска сарадња у 

области инклузивног образовања 

Састанак 

Презентација 

 

ТЗДПУ 

ОШ, ДЗ, ЦЗСР, 

ЦЗК,КЗМ,ИРК 

родитељи 

април 

мај 

 

- Праћење напредовања ученика за које је 

рађена нека врста индивидуализације на 

крају трећег класификационог периода 

Састанци ОВ на 

крају трећег 

класификационог 

периода 

ОВ 

родитељи 

јун 

јули 

август 

 

- Праћење напредовања ученика (општи 

успех) са додатном подршком укључених у 

додатну, допунску наставу, секције или 

ИОП-е на крају школске године 

- Евалуација мера ИОП-1, ИОП-2 на крају 

школске године 

Извештај 

Презентација 

Предавања  

 

ТЗДПУ 

ИРК 

родитељи 

Начини праћења реализације програмаТима: 

 

Записници са састанака ТЗДПУ/ТИО, Књига других облика О.В.Р.(евиденција допунске,додатне наставе и 

секција), Педагошка документација: педагошки профил, планиране и реализоване мере ИОП-1,ИОП-2 и 

др. мере индивидуализације;евалуација;ревизија мера индивидуализације; фотографије и други 

материјали са часова; дописи ТЗДП; Записници ОВ; Евалуација упућена ИРК 

 

Носиоци праћења рада већа су: 

одељењски старешина (ОС), одељењско веће (ОВ), 

чланови Тима за додатну подрку ученицима(ТЗДПУ)/Тим за инклузивно образовање (ТИО) 

Родитељи 
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8.10.План тима за самовредновање рада школе 

 

На основу извршене анализе о раду школе  за 2015-2016. год. - донета је одлука да област 

самовредновања буде подршка ученицима у развоју каријере у току школовања и рада (целоживотно 

образовања) и ресурси локалне средине. Приликом избора руководили смо се успешним радом на 

промоцији школе и каријерним вођењем, што нам је и даље приоритет као и већа и боља сарадња 

школе и привреде у циљу стицања практичних знања и бољег запошљавања наших ученика. 

 

 

Р 

  

 

 

 

 

Могући извори доказа 

 

Упитници и  анкете за ученике и привреднике  

извештаји, записници и други извори 

 

 

Могући извори доказа 

Упитници и анкете за ученике ангажоване на пракси код привредника 

 

 

 

 

 

Подела задужења у тиму: 

Табела у којој је приказана подела задужења, планирано и реализовано време активности. 

Врста активности и инструменти 
Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Време 

реализације 

Избор кључних области и одређивање 

подручја вредновања. 

Сви чланови 

тима 

01.9. 2016.г. 12.9. 2016.г. 

Подршка ученицима

Професионална оријентација

Ресурси 

Ресурси локалне средине 

Професионална оријентација 

Ресурси локалне средине 
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Израда оперативног плана рада тима за 

самовредновање 

Ковачевић Нада 

Човић Снежана 

15. 9. 2016.г. 01.10. 2016.г. 

Припрема и штампање упитника за  

ученике и привреднике 

Ковачевић Нада 

Бјелобрк Вера 

Фебруар-

март 2017. г 

15. 03. 2017.г. 

Спровођење процене тачности тврдње у 

анкетама и упитницима 

Сви чланови 

тима 

Март-април 

2017.г. 

15.04. 2017.г. 

Обрада података упитника за ученике и 

привреднике. 

Ковачевић Нада  

Човић Снежана 

Андрић Нада 

Април 

2017.г. 

30.04. 2017.г. 

Анализа обрађених података упитника за 

ученике и привреднике 

Сви чланови 

тима 

Мај 2017.г. 30. 05. 2017.г. 

Процена кључних области – где смо сада Сви чланови 

тима  

Јун 2017 Јун 2017 

Израда акционог плана за унапређивање 

истраживане  области – шта треба 

урадити како бисмо били бољи 

Сви чланови 

тима 

Јун 2017 Јун 2017 

Спровођење акционог плана. 

 

Сви чланови 

тима 

Септембар 

2017.г. 

Од 1.09. 2017.г. 

 

Избор инструмената самовредновања: 

1. Упитници и  анкете за ученике и привреднике (Припрема директор школе и тим за 

самовредновање) 

 

 

 

8.11.План рада стручног актива за развојно планирање школе 

 

Врста активности Носиоци Време реализације 

Сарадња са локалном самоуправом са 

циљем презентације виртуелног 

предузећа Техничке школе и ЕТШ „Вук 

Караџић“, под називом 

„ЕКОНОМТЕХНА“ 

Директор,  

Тим за сарадњу са локалном 

самоуправом  

Тим за КВИС 

Ученици 

Наставници 

 

септембар 

Посета основним школама и позив 

ученицима седмих и осмих разреда да 

посете предстојећи Сајам привреде у 

Тим за промоцију школе, 

ученици других разреда,  

Директор 

Почетак септембра 
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Новој Пазови Предметни наставници 

Учествовање на Регионалном сајму мале 

привреде у Новој Пазови –ради сарадње 

са привредним субјектима због 

прилагођавања наставних садржаја 

потребама привреде 

Тим за промоцију школе, 

Ученици, Директор,  

Тим за каријерно вођење 

Наставници 

Социјални партнери 

У периоду трајања 

Сајма 

Набавка видео пројектора за наставу 

енглеског језика 

Локална самоуправа, 

Директора 

Наставници 

Током године 

Набавка платна за пројекцију Локална самоуправа 

Директор 

 

Током године 

Набавка 3Д штампача Директор 

Локална самоуправа 

Наставници 

Током године 

Састанак актива наставника техничке 

струке основних школа и Техничке 

школе СО Стара Пазова у циљу наставка 

сарадње у оквиру стручног усавршавања 

наставника и унапређења квалитета 

наставе 

Наставници  

Директор 

Ученици  

Током године 

Реализација угледних часова у основним 

школама у оквиру сарадње наставника  

Наставници ОШ и СШ 

Директор 

Ученици  

Током године 

Прикупљање информација са високих 

школа и факултета о уписаним бившим 

ученицима наше школе у циљу 

евалуације рада школе 

Тим за КВИС 

Директор 

 

Током године 

Израда материјала за промоцију школе Стручна већа 

Директор 

Педагог 

Тим за КВИС 

Комисија за промоцију школе 

Током године 

Покретање  сајта школе Комисија за одржавање сајта 

школе 

Током године 

Опремање кабинета за физику Локална самоуправа 

Директор 

Наставници предмета 

природног усмерења 

Током године 

Наставак реализације угледних и 

огледних часова 

Наставничко веће 

Директор 

Током године 
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Педагог  

Учествовање на Сајму за каријерно 

вођење у Београду, и конференцијама о 

КВИС-у 

Директор, 

Тим за КВИС 

Ученици  

Током године 

Реализација додатног рада и секција Наставници Током године 

Унапређење припремног рада у 

реализацији матурских и завршних 

испита 

Наставници Током године 

Наставак сарадње са привредним 

субјектима- у области стипрендирања и 

запошљавања ученика матураната 

Директор 

Тим за КВИС 

Наставници 

Током године 

Унапређење система похвала и 

награђивања  талентованих и надарених 

ученика 

Наставничко веће Током године 

Унапређење сарадње између образовно 

васпитних установа у циљу лакше 

транзиције ученика с сметњама у развоју 

СТИО, педагог 

Директор, координатор 

практичне наставе 

ИРК 

Током године 

Избор члана школе у општински Тим за 

заштиту од насиља 

Наставничко веће 

Тим за заштиту од насиља 

директор 

Током године 

Избор члан школе у општински Тим за 

инклузивно образовање 

Педагог 

СТИО 

Током године 

Избор члан школе у општински Тим за 

КВИС 

Директор 

Тим за КВИС 

Током године 

 

8.12.План рада тима за безбедност и здравље на раду 

 

Време 

реализације 
Активности-теме Начин реализације 

Носиоци 

активности 

септембар -Израда и усвајање оперативног плана рада 

-Преглед свих докумената школе из 

области безбедности и здравља на раду и 

заштите од пожара 

-Одржавање састанка са представницима 

Агенције која за потребе школе 

реализације активности БЗНР-а- 

 

Писање плана 

 

Преглед 

документације 

 

Састанак 

 

 

Председник 

Чланови Тима 

Секретар 
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октобар 

 

новембар 

-Усвајање Плана додатних активности 

-Одржавање састанка са представницима 

МУП-а 

-Одржавање састанка са локалном 

самоуправом 

Састанак тима 

 

 

 

 

 

Председник, 

чланови Тима 

 

децембар 

 

јануар 

 

 

-Извештај о раду тима 

-Планирање активности за едукацију 

запослених из области БЗНР током 2017. 

године.  

Извештај 

 

Израда плана 

Чланови тима, 

одељењске 

старешине 

фебруар 

 

март 

 

-Сарадња са институцијама које по закону 

могу бити укључене у област БЗНР и 

заштиту од пожара 

-Сарадња са другим тимовима 

Састанак 

 

 

чланови  тима 

секретар,  

 

април 

 

мај 

-Праћење реализације додатне, допунске и 

реализације ИОП-а 

Састанак чланови  тима 

Председници 

стручних већа 

Јун- 

август 

 

-Извештавање о постигнутим 

резултатима, анализа 

Анкета 

Израда извештаја 

Презентација 

Председник 

Тима, чланови 

Начини праћења реализације програма стручног већа: периодичним извешгавањем. 

Носиоци праћења рада већа су: Ђорђе Врањеш и остали чланови тима.  

 

 

8.13.План рада координатора практичне наставе 

 

а) Глобални план рада 

 

Редни бр. 

 

Област рада 

 

1.  Планирање и програмирање рада школе 

 

2.  Организациони послови 

 

3.  Педагошко - инструктивни рад и сарадња са наставницима 

 

4.  Сарадња са ученицима и родитељима представницима Министарства 

просветенаукеи технолошког развоја, локалне заједницеи 

представницима  

 

 
б) Оперативни планактивности и динамика реализације 

 

Програмски садржаји Сарадници у  Време  
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 Реализацији 

 

реализације 

 

Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе 

зашк. 2015/2016. год. 

 

Директор, председници 

стручних већа,  

 

 

 

 

Септембар 

 

Октобар 

Организација почетка рада у новој школској години 

 

Директор, председници 

стручних већа 

Учешће у изради 40-о часовне радне  

недеље 

 

Директор, председници 

стручних већа 

Израда распореда вежби, вежби у блоку и практичне 

наставе за наредну школску годину 

 

Директор, председници 

стручних већа 

Успостављање сарадње са предузећима   Директор 

 

Припремање и упознавање нових  

наставника са радом 

Директор  

 

Учешће у организацији 

испита ванредних ученика 

 

Директор 

Секретар 

 

Октобар,  

децембар,  

фебруар,  

април, јун,  

август 

 

Учешће у организација матурских 

и завршних испита 

Директор 

Секретар 

Јун, август 

Предузимање мера за напређивање  

наставе  и побољшање стања  

наставних средстава 

Директор, педагог Током 

године 

Координација рада стручних већа Директор,  

председници 

стручних већа 

Током 

године 

Консултације са наставницима у вези припреме за час 

 

Педагог Током 

године 

Присуствовање седницама стручних  

органа у школи 

 

Директор,  

председници 

стручних већа 

Током 

године 
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8.14.Програм увођења у посао наставника приправника 

 

Програм увођења у посао наставника приправника одвијаће се  кроз три области 

сарадње: 

наставне активности 

- присуство  часовима ментора (најмање 12), при чему ментор организује 

различите типове часа и демонстрира различите облике и методе рада 

- заједничка анализа сваког посећеног часа 

- ментор прави план посете приправника часовима наставника исте струке 

- ментор прави план посете приправника другим облицима васпитно-образовног 

рада (ЧОС, родитељски састанци...) 

- ментор по потреби присуствује часовима приправника и помаже му око избора и 

припреме часа за полагање у школи 

 

стручно усавршавање, вођење школске документације и евиденције 

- упознавање приправника са структуром наставног плана и програма 

- увођење приправника у годишње и оперативно (месечно) планирање наставе и 

припремање часа 

- пружање помоћи у припреми часова са освртом на циљеве и задатке часа, тип и 

структуру часа, реализацију допунске наставе 

- упућивање приправника у вођење педагошке документације 

- упућивање приправника на примену прописа из области образовања и 

васпитања (закони, правилници) 

- заједничка анализа разних педагошких ситуација 

- осмишљавање, израда и коришћење наставних средстава 

- осмишљавање поступака евалуације наставног часа, личног самовреднованја и 

сталног стручног усавршавања 

- упућивање приправника у проблематику сарадње са родитељима 

 

израда професионалног досијеа наставника-приправника 

- заједнички рад ментора и приправника на формирању професионалног досијеа 

(портфолио) 

- портфолио треба да садржи: 

1) лична запажања приправника о посећеним часовима 

2) припреме за часове као и запажања и преопруке ментора за унапређење 

рада 

3) податке о израђеним наставним средствима и материјалима 

4) белешке о евалуацији часова 

5) белешке о самовредновању 

6) подношење извештаја директору о оспособљености приправника 

за самостално извођење образовно-васпитног рада . 
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План сарадње ментора и приправника 
Активности  

(Настава, ваннаставне и друго) 
Начин реализације Време 

реализције 

Ментор упознаје наставника почетника 

са организацијом и радом школе;  

Ментор обезбеђује могућност 

присуствовања наставника почетника 

настави и у другим разредима и 

одељењима  

Ментор заједно са наставником 

почетником формира његов 

професионални портфолио који ће 

допуњавати током каријере 

Током године 

Ментор организује различите типове 

часова којима присуствује наставник 

почетник и демонстрира различите 

облике и методе рада;  

Ментор организује индивидуалне 

разговоре о посматраним часовима  

Ментор прилаже своје мишљење о 

напредовању наставника почетника и 

белешке са одржаних састанака; 

Наставник почетник прилаже своје 

опсервације часова 

Током године 

Ментор припрема месечни план 

хоспитовања наставника почетника на 

часовима у другим одељењима истог 

разреда и код других колега исте струке;  

Наставник почетник заједно са 

ментором планира и реализује једну 

наставну јединицу/час свакога 

наставног дана;  

Ментор организује индивидуалне 

разговоре о посматраним и одржаним 

часовима 

Наставник почетник прилаже своје 

опсервације часова; 

Наставник почетник прилаже 

припреме за реализоване часове 

Током године 

Ментор припрема месечни план 

хоспитовања наставника почетника на 

часовима у другим одељењима истог 

разреда и код других колега исте струке; 

Наставник почетник планира и 

реализује наставу током читавог дана 

једном недељно, осталим данима 

реализује један час (присуство ментора 

није обавезно на сваком часу); 

Ментор организује индивидуалне 

разговоре о посматраним и одржаним 

часовима 

Наставник почетник прилаже своје 

опсервације часова; 

Наставник почетник прилаже 

припреме за реализоване часове; 

Ментор прилаже своје мишљење о 

напредовању наставника почетника и 

белешке са одржаних састанака 

Током године 

Ментор упућује наставника почетника у 

вођење школске администрације 
Ментор и наставник почетник 

прегледају и сређују постојећу 

документацију, по потреби додају 

нову 

Током године 

Наставник почетник припрема и 

самостално реализује часове у одељењу 

ментора, тимски са ментором реализује 

Наставник почетник прилаже 

припреме за реализоване часове; 

Ментор прилаже своје мишљење о 

Током године 
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наставу у другим одељењима; 

Ментор прати најмање један час 

недељно који реализује наставник 

почетник и организује састанак са њим 

на коме води разговор о његовом 

професионалном напредовању 

одржаним часовима наставника 

почетника; 

Ментор прилаже своје мишљење о 

напредовању наставника почетника и 

белешке са одржаних часова 

Ментор припрема распоред самосталног 

реализовања наставе од стране 

наставника почетника; 

Наставник почетник самостално изводи 

наставу; 

Ментор организује разноврстан програм 

праћења и реализације часова и других 

активности: 

- слободне активности у школи, 

- допунска настава, 

- додатна настава, 

- секције, 

- израда годишњег и месечног плана 

рада, 

- сарадња са родитељима; 

Ментор организује недељне састанке са 

наставником почетником на којима 

разговарају о посматраним часовима. 
 

Ментор прилаже своје мишљење о 

одржаним часовима наставника 

почетника и белешке са одржаних 

састанака 

 

 

Формирање професионалног 

портфолија наставника приправника 

и допуњавање током приправничког 

стажа 

Током године 

 

8.15. План стручног усавршавања наставника, директора и стручних сарадника у школи 

 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање 

компетенција наставника и стручних сарадника ради квалитетнијег обављања посла и 

унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика. Саставни и обавезни део 

професионалног развоја је стручно усавршавање које одразумева стицање нових и 

усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно образовног рада. 

Стручно усавршавање се планира у складу са потребама и приоритетима образовања и 

васпитања деце и ученика. Стручно усавршавање установе планира се на основу исказаних 

личних планова професионалног развоја наставника, стручних сарадника  

и Директора, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе. 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима којепредузима установа у 

оквиру својих развојних активности, и то: 

1. извођењем угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом;  

2. излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, приказ 

књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, различите врсте 

истраживања, студијско путовање и стручну посету и др. са обавезном дискусијом и 

анализом;  

3. остваривањем:  

-истраживања (научна, акциона, адхоки др.);  

-пројекта образовно 
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-васпитног карактера у установи;  

-програма од националног значаја у установи;  

-програма огледа, модел центар;  

 

Стручно усавршавање наставника остварује се у установи и ван установе. 

План  стручног усавршавања ван установе  у току школске 2016/2017. 

Начин 

усавршавања 

Организатор Учесници Време реализације 

Акредитовани 

семинари завода за 

унапређење 

образовања и 

васпитања 

Регионални центар 

за стручно 

усавршавање 

Наставници и 

стручни сарадници 

Током школске 

године 

Републички 

семинари 

Министарство 

просвете 

Представници 

стручних већа 

Према календару 

министарства 

просвете 

Семинари намењени 

наставницима који 

раде у одељењима 

трговца 

ГИЗ Наставници 

 

Према календару 

организатора 

 

Индивидуално 

усавршавање 

наставника и 

запослених 

 Запослени 

 

Током школске 

године 

 

 

План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у школи у току школске године   

Начин 

усавршавања 

Организатор Учесници Време реализације 

Присуство огледним 

и угледним часовима 

Наставници, стручна 

већа 

Наставници, стручна 

већа 

Током школске 

године 

Менторски рад Школа 

 

Наставници - 

почетници 

Током школске 

године 

Радионице Наставници, педагог, 

стручна већа 

Наставници, педагог Током школске 

године 

Излагање са 

стручног 

усавршавања 

стеченог ван школе 

Наставници, педагог Наставници, педагог Током школске 

године 
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9. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

 

Циљ  доброг планирања је да се он у потпуности и квалитетно реализује. Због тога је 

неопходно разрадити шему праћења реализације целокупног рада школе. 

Директор Школе је дужан да изврши поделу послова за праћење наставе, ваннаставних 

активности, рада ученичких организација, остваривања програма свих стручних тела. 

Праћење рада треба да буде: дневно, недељно, месечно, периодично, полугодишње и 

годишње. 

Реализација годишњег плана рада Школе најбоље се спроводи израдом месечног плана 

рада Школе. Он се ради крајем месеца за следећи. Састоји се од назива активности, времена 

реализације, места и носиоца посла. 

Месечни план рада Школе биће истакнут на огласној табли у  

зборници где је приступачан свим радницима Школе. На тај начин се сви радници информишу 

и задужују за извршавање датих обавеза.     

Периодично и сиситематски ће се вршити анализе рада, реализације програма рада по 

обиму и квалитету. У првом реду биће праћење успеха ученика и унапређење рада стручних 

органа.  

Сви руководиоци су дужни да подносе извештаје о раду тела за које су задужени.  

Редовно и конкретно се мора водити и педагошка документација. 

Законом је предвиђена која је документација обавезна да се води. 

За праћење реализације образовно-васпитног рада и за  вођење документације задужују 

се: 

 
1. Директор Школе 

- руководи радом Школе, 

- врши надзор и прати  законитост извршења донетих одлука, 

- координира рад свих запослених свих у школи 

- прати реализацију планираних послова у настави 

- иницира и прати иновације и унапређивање педагошког рада 

- прати стручно усавршавање професора  

- прати остваривање Програма васпитног  рада школе  

- у сарадњи са педагогом  Школе прати и анализира успех  изостајања ученика 

- сарађује са одговарајућим институцијама посебно са Министарством просвете ради 

остваривања плана и програма радаШколе 

- води седнице Наставничког већа и стара се о извршавању донетих одлука  

Школског одбора, Наставничког већа, педагошког колегијума.. 

 

2.- Педагошки колегијум 

Педагошки колегијум је педагошко-консултативни орган директора Школе а чине га: 

директор, помоћник директора, педагог, психолог и председници свих стручних актива. 

Педагошки колегијум разматра питања која су од значаја за стручнији, квалитетнији, 

креативнији и ефикаснији рад. Он прати, анализира, еволуира васпитно образовне активности, 
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даје мишљења, предлоге и сугестије за њихово унапређивање, бави се педагошко кадровским 

питањима и иновацијама  у настави.  

Педагошки колегијум сазива и њиме руководи директор Школе. 

3.- Педагошко-психолошка служба школе 

- прати остваривање васпитне функције Школе кроз рад секција, здравствене и 

ментално хигијенске заштите, друштвено-корисног и хуманитарног рада, 

- прати рад одељењских стрешина, 

- прати и аналазира изостајање ученика, 

- прати реалиазцију додатне наставе, 

- организује и прати сарадњу Школе са родитељима ученика, 

- води евиденцију обавезног стручног усавршавања, 

- припрема извештаје о психолошко-педагошким делатностима Школе 

- води евиденцију о успеху ученика на свим квалифи- кационим периодима, 

- води евиденције о изведеним посетама, излетима, екскурзијама и слично,  

- сарађује са Школским одбором. 

 

4.- Секретар Школе 

- одговоран је за реализацију одлука Школског одбора и стручних органа Школе у 

домену законских прописа, 

- помаже директору у праћењу вођења педагошке документације, 

- прати реализацију програма рада. административног пословања школе и помоћно-

техничког особља, 

- стара се о хигијенско - техничким условима рада Школе. 

 

5.- Руководиоци актива 

- прате остваривање садржаја наставних планова и програма, 

- прате остваривање блок наставе,     

- прате припрему и реализаицју огледних часова,   

- контролашу рад секција у оквиру својих актива. 

 

6.- Одељењске старешине 

- воде педагошку документацију ученика,  

- прате резултате рада ученика у настави и другим активностима, 

- прате реализацију фонда рада свих облика васпитно образовног рада у одељењу, 

сарађују са родитељима и стручним органима Школе.   
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

СТАРА ПАЗОВА,СВЕТОСАВСКА 5 

ДЕЛ.БРОЈ: 270 

Дана: 06.09.2016. 

РАСПОРЕД  ДЕЖУРСТВА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Приземље Андрић Нада 
Бјелобрк Вера 

 
Јегдић Љубинка Ђекић Саша Ћулибрк Драгана 

Iспрат Ковачевић Нада Човић Снежана  
Новаковић Зорица 

 
Стокућа Божица Кешељ Зорица 

II спрат 

гимназија 
Петровић Светлана  Јовановић Катица 

Совиљ Бранка 

 
Дошен Даниела  

Хадрик Владимир 

 

III спрат 

гимназија 
Лекић Вукосав 

Тешић Јасмина 

 

Денић Милош 

 
Мирковић Милица Атанацковић Бранкица 

Дворишна 

зграда 

Андрић Петко 

 

Бањанин Младен 

 

Томашевић Владимир 

 

Ерцег Раде 

 

Малко Мирослав 

 

 Дежурство у Школи изводе дежурни наставници и помоћно-техничко особље у складу са процесом наставе.  

 Дежурство се обавља пре почетка смене, за време часа ( уколико имају слободан час) и на одмору и то у холу и ходницима школе.  

 Дежурство почиње 15 минута пре почетка наставе, а завршава се 15 минута након завршетка последњег часа. 

 Дежурни професор у приземљу истовремено дежура и у холу, а дежурни професор на првом спрату има истовремено и звање главног 

дежурног.  

 Главни дежурни наставник води рачуна о благоврменом почетку наставе и у случају недоласка неког наставника, обавештава директора 

Школе како би се предузеле мере за обезбеђивање замене. 

 Дежурни наставници координирају свој рад,  решавају евентуалне конфликте међу ученицима и брину о њиховој општој безбдности, све 

промене уписују у књигу дежурства и о томе обавештавају директора Школе. 

 Дежурни  наставници су обавезни да обављају дежурство у складу са  распоредом дежурства у Школи, да о свим уоченим променама 

обавештавају главног дежурног и да извршавају његове налоге. 

 Сви наставници на крају сваког часа напуштају учионицу тек  пошто из ње испрате све ученике. 

Директор школе 

_______________ 

   Лазар Ђукић 



99 

 

X. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Прилог Програма: 

1. Правилник о школском календару за средње школе за школску 2014/2016 

2. Распоред дежурства запослених за школску 2014/2016.годину. 

 

 

 

 

У Старој Пазови, 

11.09.2016.године 

Дел.број: 232 

 

 

 

Председник Школског одбора 

 

Турудић Сузана 

 

 

 

Директор школе 

Лазар Ђукић 


