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1.УВОД 

 

1.1. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

На основу Одлуке Владе Републике Србије о мрежи средњих школа 05 бр. 022-55/103 од 

13. јануара 1993. године (“Сл. гласник РС” бр. 7/93) утврђено је да у Ужицу може радити 

Грађевинско-текстилна школа која ће остваривати план и програм на основу Закона о средњој 

школи у подручју рада геодезија и грађевинарство, текстилство и кожарство и саобраћај. 

Реорганизацијом мреже средњих школа на подручју ужичког региона током 1990.године 

формирана је Саобраћајна школа која је започела рад шк.1990/1991.са седиштем у Ужицу, улица 

Слободана Пенезића Крцуна бр.34. Решењем Окружног привредног суда у Ужицу Фи-760/90 од 

16.10.1990.године, Школа може остваривати план и програм образовања у оквиру саобраћајне и 

грађевинске струке. 

02. октобра 1991. године Окружни привредни суд у Ужицу Решењем Фи-939/91 доноси 

одлуку о промени назива Школе у Техничку школу “Радоје Љубичић”, а због промене зграде у 

којој ће Школа радити и одлуку о новој адреси Школе: улица Хероја Дејовића бр. 17, која је 

касније променила име у ул.Николе Пашића бр.17 Ужице. 

Скупштина општине Ужице Решењем 01 број 611-23/91 од 19.09.1991.године укида 

Текстилно–кожарску школу у Ужицу као самосталну школу и припаја Техничкој школи “Радоје 

Љубичић”, Ужице. На тај начин у Техничкој школи “Радоје Љубичић” су заступљена три подручја 

рада: саобраћај, геодезија и грађевинарство и текстилство и кожарство. Окружни привредни суд на 

основу новонастале ситуације, а по захтеву Школе брише из судског регистра Текстилнио-

кожарску школу Решењем Фи-804/91 од 24.09.1991.године. 

Школа је основана 1991.године одлуком Владе Републике Србије о мрежи средњих школа 

05 број 022-55-103 од 13.01.1993.године, у складу са мрежом средњих школа.  

На основу Одлуке Владе Републике Србије о мрежи средњих школа 05 бр.022-55/103 од 

13.јануара 1993.године (“Сл. гласник РС” бр. 7/93) утврђено је да у Ужицу може радити 

Грађевинско-текстилна школа која ће остваривати план и програм на основу Закона о средњој 

школи у подручју рада геодезија и грађевинарство, текстилство и кожарство и саобраћај. 

У циљу усаглашавања са Законом о јавним службама Окружни привредни суд доноси 

10.08.1993.године Решење о пререгистрацији Техничке школе “Радоје Љубичић” Фи-3612/93. 

Решењем о пререгистрацији од 10.08.1993.године делатност Школе је остваривање плана и 

програма за подручја рада: саобраћај, геодезија и грађевинарство и текстилство и кожарство, као и 

остваривање програма образовања у подручју рада текстилство и кожарство за ученике ометене у 

психофизичком развоју и слухом оштећене и специјалистичко образовање у подручју рада 

саобраћај. 

Од школске 2003/04.уведено је и четврто подручје рада – делатност личних услуга, 

образовни профили: женски и мушки фризер. 
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Школа је од Министарства добила одобрење за обављање проширене делатности, и то: 

Организовање и полагање испита из познавања прописа који регулишу такси превоз у Граду 

Ужицу. 

Ранији називи школе: 

 

НАЗИВ ШКОЛЕ ОД ДО НАПОМЕНА 

Образовни центар „Радоје 

Марић“ 
1979. 1984. 

Одељења саобраћаја, грађевинарства, 

Усмерено образовање 

Трећа средња школа Т. Ужице 1984. 1985. 
Одељења саобраћаја, грађевинарства, 

Усмерено образовање 

Средња школа „Радоје 

Љубичић“ 
1985. 1987. 

Одељења саобраћаја, грађевинарства, 

Усмерено образовање 

Средња школа „Радоје 

Љубичић“ 
1987. 1990. Одељења саобраћаја, грађевинарства 

Саобраћајна школа 1990. 1991. Одељења саобраћаја, грађевинарства 

Техничка школа „Радоје 

Љубичић“ 
1991. 2004 

Одељења саобраћаја, грађевинарства, 

текстилства 

Техничка школа „Радоје 

Љубичић“ 
2004.  

Одељења саобраћаја, грађевинарства, 

текстилства, личне услуге 

 

 

1.2. ШКОЛА ДАНАС 

 

Школа
1
 обавља делатност средњег образовања и васпитања под називом: средње стручно  

образовање,под шифром 8532, у складу са Законом о класификацији делатности и о регистру 

јединица разврставања („Сл. лист СРЈ”, бр. 31/96 и „Сл. гласник РС”, бр: 104/09)
2
. 

                                                           
1
Чланом 4.Закона о средњем образовању и васпитању („Сл.гл. СР”, бр. 55/13,101/17,27/18, 6/20 и 52/21) 

прописано је да се делатност средњег образовања и васпитања обавља у средњој школи и то: гимназији, 

стручној школи, уметничкој школи, мешовитој школи (гимназији и стручној или уметничкој школи), школи за 

образовање одраслих и школи за ученике са сметњама у развоју, тако да ће свака школа уподобити овај 

модел статута према својим специфичностима. 

 

2
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Техничка школа „Радоје Љубичић“ уписана је у судски регистар решењем Привредног 

суда у Ужицу од 15. 10. 2010.године, фи 38/10, рег. Уложак број 1 – 951-00 (последња 

регистрација, а прва регистрација Фи 939/91 од 02.10. 1991, број регистарског улошка 1-1004-00) 

Мисија и визија школе 

 

- Мисија: Основна мисија Школе јесте образовање и васпитавање младих који се школују 

за занимања у 4 постојећа подручја рада (грађевинарство, саобраћај, личне услуге и текстилство), 

као и образовање одраслих (доквалификација и преквалификација).Верујемо да свако има право на 

квалитетно образовање, које га чини срећним и спремним да буде успешан у новом добу сталних 

промена.Безбедност ученика, позитивна клима, и неговање добрих односа свих актера васпитно-

образовног процеса, уз међусобно уважавање и поштовање представља још један од приоритета 

наше школе. 

- Визија: У наредном периоду, наша школа ће постати престижна, савремено опремљена 

школа у којој ће ученици стицати трајна и применљива знања у складу са потребама тржишта 

рада.Посветићемо се сталном унапређивању образовних програма, квалитета процеса рада, 

људских и материјалних ресурса, са тежњом достизања највиших стандарда. На тај начин 

Техничка школа „Радоје Љубичић“ ће задовољити образовне потребе младих генерација и стручне 

потребе привреде, те ће представљати покретачку снагу развоја друштва. Са визијом да ће наша 

школа бити место на коме ће се рађати нове идеје, неговати таленти и унапредити знања, желимо 

да охрабримо ученике и родитеље да нам се придруже у заједничким напорима да од младих 

створимо одговорне учеснике у демократском друштву спремне на целоживотно учење. 

 

Наставу у школи изводи 68 наставника. Око 580 ученика ове школске године похађа 

наставу у 22 одељења редовних ученика и 3 одељења ученика лако ментално ометених . 

Редовни ученици  

 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

ТРАЈАЊЕ 

ОБРАЗОВАЊА 

 

Саобраћај 

 

Техничар друмског саобраћаја 

I С1 Четири године 

II С1 Четири године 

III С1 Четири године 

III С2 Четири године 

IV С1 Четири године 
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IV С2 Четири године 

IVС1 Четири године 

IVС2 Четири године 

Техничар унутрашњег транспорта 
IС2 Четири године 

IIС2 Четири године 

Возач моторних возила 

IС4 Три године 

IIС4 Три године 

IIС5 Три године 

IIIС4 Три године 

IIIС5 Три године 

Текстилство 
Техничар дизајна одеће IТ1 Четири године 

Модни кројач IIIТ1 Три године 

Личне услуге 
Фризер IФ1 Три године 

Фризер IIФ1 Три године 

Грађевинарство 

Архитектонски техничар 

IГ1 Четири године 

IIГ1 Четири године 

IIIГ1 Четири године 

IVГ1 Четири године 

Руковалац грађевинском 

механизацијом/керамичар-терацер-пећар 
IIГ3 Три године 

Ученици са сметњама у развоју 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 
ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ 

РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

ТРАЈАЊЕ 

ОБРАЗОВАЊА 

Текстилство (лако ментално ометени  у 

развоју) 

Конфекцијски 

шивач 
IСЦ Три године 

Грађевинарство (лако ментално ометени 

у развоју) 
Молер IIСЦ Три године 

Грађевинарство (лако ментално ометени 

у развоју) 
Молер IIIСЦ Три године 
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1.2.1. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА 

 

Подручје рада: САОБРАЋАЈ 

Редн

и 

број 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРОЈ РЕШЕЊА ДАТУМ 

Трајање 

школовањ

а (година) 

1. Техничар друмског саобраћаја 022-05-224/94-03 26.03.1994. 4 

2. 
Техничар друмског саобраћаја – 

специјалиста 
022-05-224/94-03 26.03.1994. 1 

3. Возач моторних возила 022-05-224/94-03 26.03.1994. 3 

4. 
Руковалац средствима унутрашњег 

транспорта 
022-05-224/94-03 26.03.1994. 3 

5. Техничар унутрашњег транспорта 022-05-224/94-03 15.06.1995. 4 

6. Возач моторног возила – специјалиста 022-05-224/94-03 12.06.1998. 1 

7. Возач аутобуса – специјалиста 022-05-224/94-03 12.06.1998. 1 

8. Возач моторног возила – инструктор 022-05-224/94-03 12.06.1998. 1 

9. 
Техничар унутрашњег транспорта - 

специјалиста 
022-05-224/94-03 12.06.1998. 1 

10. Техничар за безбедност саобраћаја (I) 022-05-224/94-03 08.11.2004. 4 

11. 
Техничар за безбедност саобраћаја (II, 

III, IV) 
022-05-224/94-03 14.06.2007. 4 

12. 
Инструктор вожње-специјалистичко 

образовање 
022-05-224/94-03 07.11.2016. 1 

13. Возач моторних возила 022-05-224/94-03 12.08.2019 3 
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14. Техничар друмског саобраћаја 022-05-224/94-03 13.08.2019. 4 

 

Подручје рада: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 

Редни 

број 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРОЈ РЕШЕЊА ДАТУМ 

Трајање 

школовања 

(година) 

1. Молер 022-05-224/94-03 15.06.1995. 2 

2. Подополагач 022-05-224/94-03 15.06.1995. 2 

3. Хидрограђевинар 022-05-224/94-03 13.11.2002. 3 

4. 
Грађевински техничар за 

високоградњу 
022-05-224/94-03 26.03.1994. 4 

5. 
Руковалац грађевинском 

механизацијом 
022-05-224/94-03 26.03.1994. 3 

6. Керамичар – терацер - пећар 022-05-224/94-03 26.03.1994. 3 

7. Зидар - фасадер 022-05-00224/94-03 12.06.1998. 3 

8. Тесар 022-05-00224/94-03 12.06.1998. 3 

9. 
Извођач основних грађевинских 

радова 
022-05-224/94-03 15.06.1995. 4 

10. 
Извођач инсталатерских и завршних 

грађевинских радова 
022-05-224/94-03 15.06.1995. 4 

11. Монтер суве градње 022-05-224/94-03 08.11.2004. 3 

12. Монтер суве градње 022-05-224/94-03 21.06.2006. 3 
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13. Архитектонски техничар – оглед 022-05-224/94-03 06.06.2008. 4 

14. Архитектонски техничар 022-05-224/94-03 07.11.2016. 4 

15. Техничар за одржавање објеката 022-05-00224/94-03 05.04.2013. 4 

16. 
Руковалац грађевинском 

механизацијoм 
022-05-00224/94-03 18.08.2021. 3 

Подручје рада: ТЕКСТИЛСТВО 

Редн

и 

број 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРОЈ РЕШЕЊА ДАТУМ 

Трајање 

школовањ

а (година) 

1.  Кројач женске одеће 022-05-224/94-03 15.06.1995. 2 

2. Конфекционар – кројач 022-05-224/94-03 26.03.1994. 3 

3. Галантеријски радник 022-05-224/94-03 26.03.1994. 3 

4. Кожарски и крзнарски радник 022-05-224/94-03 26.03.1994. 3 

5. Конфекцијски техничар 022-05-224/94-03 26.03.1994. 4 

6. Механичар текстилних машина 022-05-00224/94-03 12.06.1998. 3 

7. Техничар моделар одеће 022-05-224/94-03 14.06.2007 4 

8. Моделар одеће – оглед 022-05-224/94-03 06.06.2008 4 

9. Дизајнер одеће - оглед 022-05-00224/94-03 14.05.2009. 4 

10. Моделар одеће 022-05-224/94-03 07.11.2016. 4 

11. Дизајнер одеће 022-05-224/94-03 07.11.2016. 4 
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12. Модни кројач 022-05-224/94-03 13.08.2019. 3 

 

Подручје рада: ЛИЧНЕ УСЛУГЕ 

Редни 

број 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРОЈ РЕШЕЊА ДАТУМ 

Трајање 

школовања 

(година) 

1.  Женски фризер 022-05-224/94-03 08.11.2004. 3 

2.  Мушки фризер 022-05-224/94-03 08.11.2004. 3 

3. Фризер 022-05-224/94-03 09.06.2021. 3 

 

 

Школовање ученика лако ментално ометених у развоју 

Редни 

број 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРОЈ РЕШЕЊА ДАТУМ 

Трајање 

школовања 

(година) 

1.  Манипулант у текстилству 022-05-224/94-03 21.06.2006. 1 

2.  Шивач текстила 022-05-224/94-03 21.06.2006. 2 

3.  Моларско-фарбарски манипулант 022-05-224/94-03 21.06.2006. 1 

4.  Фризерски манипулант 022-05-224/94-03 21.06.2006. 1 

5.  Конфекцијски шивач 022-05-224/94-03 13.02.2015. 3 

6.  Помоћник молера 022-05-224/94-03 21.10.2016. 2 

7.  Помоћник подополагача 022-05-224/94-03 21.10.2016. 2 

8.  Молер 022-05-224/94-03 21.10.2016. 3 



9 

 

 

9.  Подополагач 022-05-224/94-03 21.10.2016. 3 

10. 1 Фризер 022-05-224/94-03 04.12.2019. 3 

 

Школовање наглувих и глувих ученика  

Редни 

број 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРОЈ РЕШЕЊА ДАТУМ 

Трајање 

школовања 

(година) 

1.  Шивач текстила 022-05-224/94-03 21.06.2006. 3 

2.  Кројач женске одеће 022-05-224/94-03 21.06.2006. 2 

3.  Кројач мушке одеће 022-05-224/94-03 21.06.2006. 2 

4.  Манипулант у текстилству 022-05-224/94-03 21.06.2006. 1 

5.  Молер 022-05-224/94-03 21.06.2006. 3 

6.  Подополагач 022-05-224/94-03 21.06.2006. 3 

7.  Помоћник водоинсталатера 022-05-224/94-03 21.06.2006. 2 

8.  Помоћник молера 022-05-224/94-03 21.06.2006. 2 

9.  Фризер 022-05-224/94-03 21.06.2006. 3 

 

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

2.1. ЗАКОНИ И ВАЖЕЋА ПОДЗАКОНСКА АКТА ПО КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 

  

● Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“ бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019,  6/2020; 

● Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 

101/2017, 27/2018, 6/2020, 52/ 2021  

● Закон о уџбеницима, „Службени гласник РС“ бр. 27/2018; 
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● Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима 

ученика, 

„Службени гласник РС“ бр. 21/2015 и 92/2020; 

● Правилник о упису ученика у средњу школу, „Службени гласник РС“, бр. 

76/2020 и 94/2020, 31/21, 46/21  

● Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 

2022/2023. годину, 

„Службени гласник РС – Просветни гласник“ број; 

● Правилник о јавним исправама које издаје средња школа, „Службени гласник РС“, 

бр.56/2019  

● Правилник о евиденцији у средњој школи, „Службени гласник РС“, бр.56/2019  

● Правилник о стручно- педагошком надзору, „Службени гласник РС“, бр. 87/2019; 

● Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада 

наставника и стручних сарадника у средњој школи, „Службени гласник РС – 

Просветни гласник“ број 1/92, 23/97, 2/2000 и 15/2019; 

● Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, 
„Службени гласник РС“ бр. 82/2015, 59/2020,  

● Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, 
„Службени гласник РС“ бр.37/1993, 43/2015; 

● Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног 
предмета у основној и средњој школи, „Службени гласник РС“ бр. 46/2001; 

● Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете 

у стручним и уметничком школама, „Службени гласник СРС – Просветни 

гласник“ бр.6/90 и „Просветни гласник“ бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 
3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/2008, 
1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010, 11/2013, 14/2013, 5/2014- I,5/2014- II, 
3/2015, 11/2016, 13/2018, 30/2019, 15/2020-103, 5/2022, 10/2022; 

● Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 

саобраћај, „Просветни гласник“ бр. 1/94, 5/98, 8/98, 03/02, 13/02, 11/03, 22/04, 

13/06, 23/07, 23/07, 8/2009, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2015 и 8/2018, 

7/19,12/20, 1/21, 9/21 ; 

● Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
геодезија и грађевинарство 

„Просветни гласник“ бр. , 1/94, 6/95, 5/98, 4/02, 5/03, 6/05, 3/08, 5/13, 11/13, 

14/13, 13/15, 18/15, 7/18, 10/19, 11/21); 

● Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
текстилство и кожарство„Просветни гласник“ бр. 4/93, 1/94, 9/95, 10/2002, 

8/2009, 7/2013, 11/2013, 14/2013 и 7/2015 и 13/2020-715,  2/2022-569, 2/2022-628;
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● Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада остало- личне услуге„Просветни 
гласник“ бр. 4/93,5/2002, 13/2002, 3/2007, 23/07, 7/2013, 11/2013, 14/2013 и 14/2019, 11/21; 

● Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе, „Просветни 
гласник“ бр. 6/2003, 23/2003, 9/2005, 11/2016;. 

● Правилник о наставном плану и програму за стицање стручне оспособљености за рад у трајању од 

једне године за ученике лако ментално ометене у развоју(„Службени гласник РС - Просветни 
гласник“ бр. 4/94); 

● Правилник о наставном плану и програму средњег образовања у трогодишњем трајању за глуве и 
наглуве ученике(„Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 9/96; 9/98, 2/2009, 2/2016); 

● Правилник о наставном плану и програму образовања за рад у трајању од две године за ученике 
лако ментално ометене у развоју(„Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 5/94, 18/97); 

● Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање 

планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада саобраћај, 

„Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр 16/2015, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 8/21; 

● Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање 

планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада текстилство и 

кожарство, „Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 16/2015, 14/2018, 9/2019, 14/20/192, 

● Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање 

планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада геодезија и 

грађевинарство, „Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 16/2015, 13/2018, 10/2019, 14/20 ; 

● Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање 
планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада личне услуге, 
„Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 16/2015, 13/2019, 14/20-198; 

● Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада геодезија и грађевинарство; „Службени гласник РС -Просветни 

гласник“ бр.07/2012, 8/2014, 13/2014, 13/2015, 18/2015 13/18, 4/2019-4;10/2022-1 

● Правилник о врсти стручне спреме наставника , стручних сарадника и сарадника у настави у 
средњим школама које остварују наставне планове и програме за глуве и наглуве ученике 

„Службени гласник РС –Просветни гласник“ бр. 1/97, 9/98, 24/2004 и 2/2009, 2/2012; 

● Правилник о врсти стручне спреме наставника , стручних сарадника и сарадника у настави у 

средњим школама за ученике лако ментално ометене„Службени гласник РС –Просветни гласник“ 
бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 11/2016; 

● Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника, „Службени гласник РС – Просветни 
гласник“ бр. 5/12,6/21-341; 

● Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, „Службени гласник РС“ 
бр.22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 

● Правилник о престанку важења Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни 
профил техничар за безбедност саобраћаја, „Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 9/14
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● Правилник о Програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој 

компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијање школа 
вежбаоница, „Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 11/2014, 14/2014 

● Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Текстилство и кожарствo, „Службени гласник РС – Просветни 
гласник“ бр. 7/2015, 12/2015 и 13/2018, 10/21-1, 

● Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 

подручју рада Текстилство и кожарство, „Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 7/2015, 
12/2015, 5/2017, 4/2018, 4/2019 и 14/2020,10/21-164; 

● Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 

у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство, „Службени гласник РС – 
Просветни гласник“ бр. 8/2015, 19/2015, 2/2017, 7/2017, 9/2019  

● Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Саобраћај, „Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 10/2015, 
2/2016,11/2016, 5/2017 , 13/18 и  

● Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 

подручју рада Саобраћај, „Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 10/2015, 3/2016, 5/2017 
и 2/2020, 3/21-49, 8/21-726,; 

● Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Саобраћај, „Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 

16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019, 9/2019 и 2/2020,17/2020, 1/21, 

● Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања и васпитања у подручју рада Саобраћај „Службени гласник РС – Просветни гласник“ 
бр. 8/2018, 7/2019, 13/2019, 8/21,; 

● Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 

у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство, „Службени гласник РС – 
Просветни гласник“ бр. 16/2015, 10/2019 и 2/2020 ; 

● Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Личне услуге, „Службени гласник РС – Просветни гласник“ 

бр. 16/2015, 2/21 

● Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 
подручју рада геодезија и грађевинарство о изменама : “Службени гласник - Просветни гласник” 
бр. 7/2012, 3/2014, 8/2014, 13/2015, 18/2015, 2/2016, 4/2019, 

● Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у 

једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада Саобраћај : 
“Службени гласник - Просветни гласник” бр. 10/97, 19/2015; 

● Правилник о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање специјалистичког 
образовања у једногодишњем трајању у подручју рада Саобраћај : “Службени гласник - Просветни 

гласник” бр. 10/ 97, 20/2015 

● Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама “Службени гласник - Просветни гласник” бр. 
8/2015,11/2016,13/2016,2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 и 14/2020, 1/21 
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2.2. ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ 

 

Општи акти школе су: 

● Статут 

● Правилник о организацији и систематизацији послова  у ТШ “Радоје Љубичић” 

● Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика 

● Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 

● Правилник о обављању друштвено - корисног, односно хуманитарног рада у ТШ “Радоје 

Љубичић” 

● Правилник о организацији и полагању испита 

● Правилник о ванредном школовању 

● Правилник о безбедности и здрављу на раду 

● Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених  у ТШ “Радоје 

Љубичић” 

● Правилник о вредновању обавезног стручног усавршавања наставника, васпитача и 

стручних сарадника унутар установе 

● Правила понашања  у ТШ “Радоје Љубичић” 

● Правилник о службеним путовањима запослених  у ТШ “Радоје Љубичић” 

● Правилник о вредновању обавезног стручног усавршавања наставника, васпитача и 

стручних сарадника  у ТШ “Радоје Љубичић” 

● Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини  у ТШ “Радоје Љубичић” 

● План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID 19 

● Пословник о раду Школског одбора 

● Пословник о раду Савета родитеља 

● Пословник о раду Наставничког већа 

● Пословник о раду Ученичког парламента 

● Правилник о набавкама ТШ ”Радоје Љубичић” 

● Правилник о поступку стицања и расподеле сопствених прихода ТШ ”Радоје Љубичић” 

● Правилник о организацији и раду библиотеке Техничке школе “Радоје Љубичић” 

 

 

2.3. РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ  

 

Развојни план Школе, за школску 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25. годину је 

стратешки план развоја, донет у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, а на 

основу извештаја о спољашњем вредновању рада и самовредновања и налази се као посебан 

документ. 
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3. ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

 

Школска зграда која је Школи додељена на коришћење 1.септембра 1991.године, грађена 

је наменски за потребе школе ученика у привреди. Грађевински је реализована само прва фаза која 

се састоји из фискултурног блока, канцеларијског блока и неколико учионица.У другој фази 

требало је да се изгради десно крило школске зграде са учионицама.Овај део пројекта није 

реализован, јер је после једне године коришћења за потребе школе ученика у привреди простор 

додељен Машинском факултету који га је користио до 01.септембра 1991. године. 

У току претходних година извршене су поправке и адаптација постојећег простора. 

Извршена је делимична реконструкција прозора и електро-водоводних и канализационих 

инсталација, преграђивање простора, холова и ходника и прилагођавање одређеној намени, 

поправка таванице и подова, адаптација мокрих чворова, кречење зидова и масних површина, као 

и уређење прилаза и дворишта Школе и школског паркинга. Урађена је и фасада и мурал на јужној 

страни зграде,као и коси кров над учионичким простором и поправљено мермерно степениште на 

уласку у школу. 

Школа је била укључена у CARDS програм (огледна одељења у подручју рада 

грађевинарство - монтери суве градње), који је омогућио донације и едукацију за велики број 

наставника. Такође је била укључена у пројекте за превенцију малолетничке делинквенције, обуку 

за заштиту репродуктивног здравља, превенцију конфликата и вршњачку медијацију, више 

пројеката везаних за оснаживање ученичких парламената, пројекте везане за превенцију и заштиту 

ученика од вршњачког насиља, као и пројекте који се базирају на вршњачкој едукацији. 

 

 

3.1. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

Број учионица: 18. Све учионице су повезане са интернетом и имају рачунар. 

Информатички кабинет: 2 опремљена кабинета за извођење наставе Информатике и 

рачунарства и стручних предмета за смер Архитектнски техничар .У оба кабинета се налази по 15 

рачунара за ученике и по један рачунар за наставнике. Сви рачунари су повезани са интернетом. 

Кабинет за извођење теоријске и практичне наставе за смер модни кројач- дуално 

образовање. У кабинету се налази 12 рачунара за ученике и један рачунар за наставника и 

интеракивна табла. 

Кабинет 46 је опремљен савременом рачунарском опремом за извођење практичне наставе 

у подручју рада саобраћај. 

Два кабинета за извођење практичне наставе (радионица) из подручја рада личне 

услуге- фризер. 

Укупна површина учионичког и кабинетског простора износи 1573м2. 
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Школа користи фискултурне сале са Техничком школом. Фискултурни блок се састоји од 

велике сале површине 448м
2
, мале сале површине 176м

2
, а фискултурни блок, заједно са пратећим 

просторијама (свлачионице, мокри чворови) има укупно 1100м
2
 (624м

2
+476м

2
). 

Канцеларијски простор за наставнике, директора, педагошко-психолошку службу, 

администрацију и просторије за помоћне раднике налазе се у издвојеном делу зграде са око 350м
2
 

површине. 

Мокри чворови, архива, радионица домара, подрумски простор и холови налазе се на око 

1.000м
2
 површине. 

Библиотека је површине 59, 48 м
2 

која располаже са 6873 књиге. Библиотека располаже са 

шест рачунара који су повезани на интернет. 

Због недостатка простора Школа нема специјализоване просторије за ваннаставне 

активности, већ се оне реализују у складу са могућностима. 

Школско двориште обухвата простор од око 1.000м
2
. Од тога Школа користи око 210 м

2
. 

Остатак дворишта тренутно се користи као паркинг простор. Поред тога Школа користи и 

надкривени хол укупне површине 252 м2. 

Школа нема сопствене терене већ користи терене у Великом парку и на градском 

стадиону. 

 

3.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА И ОПРЕМОМ У ОДНОСУ 

НА ВАЖЕЋЕ НОРМАТИВЕ ПО ПРЕДМЕТИМА 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 
ОПРЕМЉЕНОСТ 

(%) 

Саобраћај 75 

Грађевина 80 

Текстилство и кожарство 80 

Личне услуге 85 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 
ОПРЕМЉЕНОСТ 

(%) 

Српски језик и књижевност 80 

Страни језик 75 

Математика 80 

Физика 60 
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Хемија 60 

Биологија, Екологија и заштита животне средине 60 

Географија 70 

Историја 75 

Рачунарство и информатика 90 

Физичко и здравствено васпитање 90 

Музичка култура 70 

Ликовна уметност 60 

Филозофија, Социологија, Устав и права грађана, Основи 

саобраћајне психологије 
70 

Библиотека 75 

Педагошко-психолошка служба 85 

 

 

3.3. СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛИ И ДРУГА ВОЗИЛА  

 

● Путничко возило марке Dacia Sandero STEPWAY рег.број. UЕ-886LZ 

● Путничко возило марке Dacia Sandero рег.број. UЕ-076SV 

● Путничко возило марке Fiat Punto рег.број. UЕ-072 MD 

● Путничко возило марке „Citroen C1“ UE-102-ОА 

● Камион „МАН ЛЕ 20.280“ рег. број UЕ-088-МX 

 

 

3.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 

РАДА  

 

 

АКТИВНОСТ 

 

НОСИОЦИ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

ВРЕМЕ 

Набавка наставних средстава за 

подручје рада текстилство 

Управа школе, 

стручно веће 

текстилства 

Реализовано према 

потребама и 

потраживањима 

стручног већа 

Септембар, 

по потреби 
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Набавка наставних средстава за 

подручје рада саобраћај 

Управа школе, 

стручно веће 

саобраћаја 

Реализовано према 

потребама и 

потраживањима 

стручног већа 

Септембар, 

по потреби 

Набавка наставних средстава за 

подручје рада грађевинарство 

Управа школе, 

стручно веће 

грађевинарства, 

социјални партнери 

Реализовано према 

потребама и 

потраживањима 

стручног већа 

Септембар, 

по потреби 

Набавка наставних средстава за 

подручје рада личне услуге 

Управа школе, 

стручно веће 

личних услуга, 

социјални партнери 

Реализовано према 

потребама и 

потраживањима 

стручног већа 

Септембар, 

децембар, по 

потреби 

Набавка стручне литературе у 

оквиру свих подручја рада 

Управа школе, 

стручна већа 

Реализовано према 

потребама и 

потраживањима 

стручног већа 

Септембар, 

по потреби 

Набавка канцеларијског 

материјала 

Управа школе, 

рачуноводство 

Реализовано према 

потребама, током 

првог полугодишта 

Током 

школске 

године 

Сервисирање апарата, уређаја и 

рачунарске опреме 

Управа школе, 

наставници 

рачунарства и 

информатике 

Реализовано по 

потреби током првог 

полугодишта 

Током 

школске 

године 

Реконструкција и адаптација 

школског простора (подова, 

фасаде, мокрих чворова и 

електричних инсталација, кречење 

учионица) 

Управа школе 

Урађена је 

реконструкција и 

адаптација 

санитарних чворова 

за ученике 

Септембар, 

октобар 

Одржавање возног парка 

Управа школе, 

наставници 

практичне наставе 

Реализовано, набавка 

делова за возни парк, 

сервисирање и 

одржавање возног 

парка 

Током 

школске 

године 
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Обнављање инвентара у школи 

Управа школе, 

педагошки 

колегијум 

Набављен  лаптоп 

рачунар 
децембар 

Реконструкција и адаптација 

школског простора 
Управа школе 

Кречење и уређење 

дела канцеларијског 

простора 

Август 

Реконструкција и адаптација 

школског простора 

Управа школе, 

наставници  

Уређење надкривеног 

дела школског 

дворишта и хола у 

приземљу 

Јун/јул 

Учешће у пројекту “Увођење 

информационо-коминикативне 

инфраструктуре” 

Управа школе, 

МПНТР 

Увођење нове 

интернет мреже у 

свим учионицама и у 

канцеларијама 

Август 
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4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА И ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ 

НАСТАВЕ  

 

РАДНО МЕСТО 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 
НОРМА 

Директор VII 1 100% 

Помоћник директора VII 1 50% 

Организатор практичне наставе VII 1 60% 

Организатор практичне наставе VII 1 20% 

Организатор практичне наставе VII 1 20% 

 

4.2. НАСТАВНИ КАДАР  

 

РАДНО МЕСТО 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 
НОРМА 

Наставник VII 47 3533% 

Наставник практичне наставе VI 11 730% 

Наставник практичне наставе V 8 740% 

Вероучитељ VII 1 60% 

Укупно: 67 5220% 
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4.3. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ  

 

РАДНО МЕСТО 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 
НОРМА 

Педагог VII 1 100% 

Психолог VII 1 50% 

Библиотекар VII 1 100% 

Укупно:  3 250% 

 

4.4. ВАННАСТАВНИ КАДАР  

 

РАДНО МЕСТО 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 
НОРМА 

Секретар VII 1 100% 

Шеф рачуноводства IV 1 100% 

Референт за финансијско-

рачуноводствене послове 
IV 1 100% 

Техничар инвестиционог и техничког 

одржавања 
IV 1 100% 

Техничар одржавања инфор. система и 

технологија 
IV 1 50% 

Домар III 1 100% 

Помоћни радник III 1 100% 
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Помоћни радник IV 1 100% 

Помоћни радник ОШ 6 600% 

Укупно: 14 1350% 

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

5.1. ИЗВЕШТАЈ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ТОКУ 

ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ  

  

Школа је у школској 2021/2022. години радила по комбинованом моделу  и првом моделу, 

за који се изјаснио  Педагошки колегијум, Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе и 

Наставничко веће као и већина родитеља. Израђен је оперативни план рада школе у условима 

пандемије за који је добијена сагласност од Школске управе Ужице. Организација наставе се 

спроводи према упутствима МПНТР.  Наставници, ненаставно особље, ученици и родитељи су 

едуковани о начинима и значају превенције COVID-а 19 (е-пошта, друштвене мреже, сајт школе, 

састанци, огласна табла, штампани материјал, часови). 

 Дежурство наставника је појачано у ходницима, у просторијама школе, на улазу школе и 

непосредно испред школе (у школском дворишту) реализује се према плану дежурства и у складу 

са упутством МПНТР. 

 Дезинфекција школе и одржавање здравих хигијенских услова такође је усклађено са 

упутством о мерама заштите, здравља, ученика и запослених за основне и средње школе МПНТР. 

Пауза између смена се користи за чишћење школе, као и време пре и после смена. Лице задужено 

за набавку хигијенских материјала и за организацију и контролу хигијенског плана је секретар 

школе Марија Аћимовић. Контрола хигијенског плана се врши сваки дан. Школа је обезбедила 

просторију за изолацију. Лице задужено за праћење поштовања мера и сарадњу са надлежним 

институцијама је Маријана Јоловић.  

 

5.2. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ  

 

БРОЈНО СТАЊЕ РЕДОВНИХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2021/22. ГОДИНЕ 

 

544 
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БРОЈ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 25 

 

5.2.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА И ОБРАЗОВНИМ 

ПРОФИЛИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

БРОЈ 

УЧЕНИКА НА 

ПОЧЕТКУ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

БРОЈ 

УЧЕНИКА НА 

КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

Саобраћај 

Техничар друмског 

саобраћаја 

IС1 30 28 

IIС1 30 28 

IIIС1 29 28 

IVС1 29 29 

IVС2 28 27 

Техничар унутрашњег 

транспорта 

IС2 30 25 

IIС2 30 29 

IIIС2 22 22 

Возач моторних возила 

IС4 30 27 

IIС4 22 18 

IIС5 23 21 

IIIC4 25 24 

 IIIC5 27 27 

Грађевинарств

о 

Архитектонски техничар 

IГ1 30 29 

IIГ1 26 25 

IIIГ1 27 25 

IVГ1 22 22 

Руковалац грађевинском 

механизацијом- дуал 
IIГ3 15 14 
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Текстилство Модни кројач IIIТ1 19 17 

 Технићар дизајна одеће IT1 18 13 

Личне услуге 
Фризер IФ1 29 22 

Женски фризер IIФ1 30 28 

УКУПНО 571 528 

 

Ученици са сметњама у развоју 

 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

БРОЈ 

УЧЕНИКА НА 

ПОЧЕТКУ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

БРОЈ 

УЧЕНИКА НА 

КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 

2020/21. 

ГОДИНЕ 

 

Текстилство 

(лако ментално 

ометени у 

развоју и глуви 

и наглуви) 

Конфекцијски шивач IСЦ 4 4 

 

Грађевинар. 

(лако ментално 

ометени у 

развоју) 

 

Молер 

IIСЦ 6 6 

IIIСЦ 6 6 

УКУПНО 16 16 

5.2.2. БРОЈНО СТАЊЕ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА 

 

ПОДРУЧЈЕ ОБРАЗОВНИ РАЗРЕД БРОЈ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА 
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РАДА ПРОФИЛ 
Ванредни 

Преквали-

фикација 

Доквалифи-

кација 

САОБРАЋАЈ 

Руковалац средствима 

унутрашњег транспорта 

1. / / / 

2. / / / 

3. / / / 

Возач моторних возила 

1. / 2 / 

2. 3 1 / 

3. / 4 / 

Техничар друмског 

саобраћаја 

1. 3 5 10 

2. / 6 9 

3. 1 / 8 

4. 3 0 2 

Инструктор вожње 
специја-

лизација 
19 / / 

Возач моторних возила 

– специјалиста 

специја-

лизација 
/ / / 

Техничар друмског 

саобраћаја –

специјалиста 

специја-

лизација 
/ / / 

Техничар унутрашњег 

транспорта –

специјалиста 

специја-

лизација 
/ / / 

ГРАЂЕВИНАР. 
Грађевински техничар 

за високоградњу 

1. / / / 

2. / / / 



25 

 

 

3. / / / 

4. / / / 

Извођач инсталатерских 

и завршних 

грађевинских радова 

1. / / / 

2. / / / 

3. / / / 

4. / / / 

Извођач основних 

грађевинских радова 

1. / / / 

2. / / / 

3. / / / 

4. / / / 

Хидрограђевинар 

1. / / / 

2. / / / 

3. / / / 

Руковалац 

грађевинском 

механизацијом 

1. / / / 

2. / 1 / 

3. / 1 / 

Керамичар – терацер – 

пећар 

1. / 1 / 

2. / / / 

3. / / / 

Молер 1. / / / 
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Монтер суве градње 1. / / / 

Тесар 1. / / / 

ТЕКСТИЛСТ. 

Конфекционар кројач 

1. 1 2 / 

2. / / / 

3. / / / 

Конфекцијски техничар 

1. / / / 

2. / / / 

3. / / / 

4. / / / 

Моделар одеће 

1. / / 4 

2. / / 3 

3. / 3 4 

4 / 1 1 

ЛИЧНЕ 

УСЛУГЕ 

Фризер 

1. 1 0 / 

2. 1 0 / 

3. / 1 / 

Мушки фризер 

1. / / / 

2. / / / 

3. / / / 
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5.2.3. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ  

 

По Решењу Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022-05-00176/2005-

03 од 08.11.2005.године школи је дата сагласност за обављање проширене делатности 

организовања и полагања испита из Познавања прописа који регулишу такси превоз путника у 

Ужицу.   

 

5.3. РИТАМ РАДА   –  РАСПОРЕД СМЕНА  

Распоред звоњења у школи                             

прва смена 

1. час 07.30 - 08.15 одмор 5 минута  

2. час 08.20 - 09.05 одмор 25 минута 

3. час 09.30 - 10.15 одмор 5 минута 

4. час 10.20 - 11.05 одмор 10 минута 

5. час 11.15 - 12.00 одмор 5 минута 

6. час 12.05 - 12.50 одмор 5 минута 

7. час 12.55 - 13.40  

друга смена 

1. час 14.00 - 14.45 одмор 5 минута 

2. час 14.50 - 15.35 одмор 20 минута 

3. час 15.55 - 16.40 одмор 5 минута 

4. час 16.45 - 17.30 одмор 10 минута 

5. час 17.40 - 18.25  одмор 5 минута 

6. час 18.30 - 19.15 одмор 5 минута 

7. час 19.20 - 20.05  

 

Практична настава саобраћајне струке – обука вожње 

ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 

1. час од 06:00 до 06:45 1. час од 14:00 до 14:45 

2. час од 07:00 до 07:45 2. час од 15:00 до 15:45 
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3. час од 08:00 до 08:45 3. час од 16:00 до 16:45 

4. час од 09:00 до 09:45 4. час од 17:00 до 17:45 

5. час од 10:00 до 10:45 5. час од 18:00 до 18:45 

6. час од 11:00 до 11:45 6. час од 19:00 до 19:45 

7. час од 12:00 до 12:45 7. час од 20:00 до 20:45 

8. час од 13:00 до 13:45 8. час од 21:00 до 21:45 

 

Распоред смена 

 

Настава  се изводила у две смене. У једној смени настава  за ученике саобраћајне струке, 

одељења: 

I С1, С2, С4,  

II С1, С2, С4, 

III С1, С2,С4,С5 

IV С1, С2 

 

а у другој смени настава  за ученике грађевинске, личних уелуга  и текстилне струке, одељења: 

 

I Г1, Г2, Ф1, СЦ 

II Г1, Т1,Ф1 СЦ 

III Г1, Ф1, Г3, СЦ 

IV Г1 

 

 

5.4. РЕАЛИЗАЦИЈА  ФОНДА  ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ 

 

  

 

подручје рада: САОБРАЋАЈ 
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Предме

ти: 

РАЗРЕД УКУПНО 

I II III IV 

Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Српскиј

език и 

књижев

ност 

  334 334 353 353 345 345 186 186 1218 1218 

Енглеск

и језик 

222 222 282 282 207 207 124 124 835 835 

Социоло

гија 

        72 72     72 72 

Социоло

гија са 

правима 

грађана 

        136 136     136 136 

Историј

а 

  222 222 70 70         292 292 

Музичка 

уметнос

т 

37 37             37 37 

Ликовна 37 37 106 106         143 143 



30 

 

 

култура 

Физичко 

васпита

ње 

220 220 272 272 267 267 121 121 880 880 

Математ

ика 

334 334 393 393 280 280 187 187 1194 1194 

Рачунар

ство и 

информа

тика 

296 296             296 296 

Географ

ија 

185 185             185 185 

Физика 222 222 70 70         292 292 

Хемија 148 148             148 148 

Биологи

ја 

148 148             148 148 

Екологи

ја и 

заштита 

животне 

средине 

37 37           37 37 

Техноло

гија 

материја

ла 

148 148 70 70         218 218 
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Механи

ка 

   74 74 140 140         214 214 

Техничк

о 

цртање 

148 148             148 148 

Основи 

машинст

ва 

    142 142         142 142 

Машинс

ки 

елемент

и 

     70   70         70 70 

Техничк

а 

механик

а 

    142 142         142 142 

Основи 

саобраћа

јне 

психоло

гије 

    143   143         143 143 

Саобраћ

ајна 

психоло

гија 

    70 70         70 70 

Терет у 

транспо

рту 

    105 105         105 105 
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Терети у 

транспо

рту 

       70 70 192 192     262 262 

Безбедн

ост 

саобраћа

ја 

       70 70 192 192     262 262 

Регулис

ање и 

безбедн

ост 

саобраћа

ја 

    70 70 71 71 124 124 265 265 

Прописи 

у 

друмско

м 

саобраћа

ју 

    212    212         212 212 

Интегра

лни 

транспо

рт 

        135 135     135 135 

Организ

ација 

превоза 

        144 144 186 186 330 330 

Предузе

тништво 

        256 256 248 248 504 504 

Саобраћ

ајна 

    98 98 263 263 124 124 485 485 
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инфраст

руктура 

Саобраћ

ајни 

системи 

  148 148             148 148 

Моторна 

возила 

111 111 393 393 300 300 124 124 928 928 

Интелиг

ентни 

транспо

ртни 

системи 

            124 124 124 124 

Основи 

електрот

ехнике 

    70 70         70 70 

Превоз 

терета и 

путника 

    212 212 192 192     404 404 

Логика 

са 

етиком 

        72 72     72 72 

Трасоло

гија 

            124 124 124 124 

Грађанс

ко 

васпита

ње 

111 111  141 141 138 138 62 62 449 449 
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Верска 

настава 

111  111 141   141 135 135 62 62 449 449 

Основи 

саобраћа

ја и 

транспо

рта 

74 74             74 74 

Техничк

о 

цртање 

са 

машинс

ким 

елемент

има 

74 74             74 74 

Организ

ација 

превоза 

робе 

        72 72     72 72 

Механиз

ација 

претова

ра 

    71 71 107 107     178 178 

Средств

а 

унутраш

њег 

транспо

рта 

        108 108     108 108 

Унутра

шњи 

транспо

        108 108     108 108 
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рт 

Практич

на 

настава 

(вежбе, 

обука, 

блок) 

740 740 1280 1280 1866 1866 924 924 4810 4810 

Укупно: 17812 17812 

 

          

 

 

подручје рада: ЛИЧНЕ УСЛУГЕ 

Предмет

и: 

РАЗРЕД УКУПНО 

I II III 

Плани

рано 

Одр

жано 

Плани

рано 

Одр

жано 

Плани

рано 

Одр

жано 

Плани

рано 

Одр

жано 

Српски 

језик и 

књижевн

107 107 70 70     177 177 
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ост 

Енглески 

језик 

70 70 70 70     140 140 

Историја 70 70         70 70 

Физичко 

васпита

ње 

70 70 70 70     140 140 

Математ

ика 

70 70 70 70     140 140 

Ликовна 

култура 

    35 35     35 35 

Географ

ија 

    35 35     35 35 

Социоло

гија са 

правима 

грађана 

    35 35     35 35 

Рачунарс

тво и 

информа

тика 

140 140         140 140 

Хемија 70 70         70 70 
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Екологиј

а и 

заштита 

животне 

средине 

35 35         35 35 

Познава

ње 

препарат

а 

105 105 70 70     175 175 

Психоло

гија 

комуник

ације 

    70 70     70 70 

Основе 

анатомиј

е и 

физиоло

гије 

69 69         69 69 

Прва 

помоћ 

70 70         70 70 

Грађанск

о 

васпита

ње 

36 36 35 35     71 71 

Естетско 

обликова

ње 

фризуре 

    70 70     70 70 

Верска 35 35 35 35     70 70 
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настава 

Музичка 

култур 

    35 35     35 35 

Практич

на 

настава 

са 

технолог

ијом 

рада 

(вежбе, 

блок 

настава) 

1020 1020 1440 1440     2460 2460 

Укупно: 4107 4107 

                                                                      

         

 

подручје рада: ГРАЂЕВИНАРСТВО 

Предме

ти: 

РАЗРЕД УКУПНО 

I II III IV 
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Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Српски 

језик и 

књижев

ност 

105 105 172 172 102 102 93 93 472 472 

Енглеск

и језик 

70 70 134 138 68 67 64 64 336 339 

Историј

а 

70 70             70 70 

Ликовна 

култура 

35 35 35 35         70 70 

Физичко 

васпита

ње 

70 70 138 138 68 68 63 63 339 339 

Математ

ика 

105 105 173 173 102 102 94 94 474 474 

Рачунар

ство и 

информа

тика 

140 140             140 140 

Географ

ија 

70 70 35 35         105 105 
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Биологи

ја 

70 70             70 70 

Физика 70 70 68 68         138 138 

Хемија 70 70             70 70 

Екологи

ја и 

заштита 

животне 

средине 

        34 34     34 34 

Нацртна 

геометр

ија и 

техничк

о 

цртање 

200 200 196 196         396 396 

Грађеви

нски 

материја

ли 

82 82             82 82 

Грађеви

нске 

констру

кције 

193 193 368 368 170 172     731 733 

Грађеви

нска 

механиз

ација 

    70 70         70 70 
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Статика 

и 

отпорно

ст 

материја

ла 

    170 170 102 102     272 272 

Историј

а 

архитект

уре 

    68 68         68 68 

Савреме

на 

архитект

ура 

        34 34     34 34 

Апликат

ивни 

рачунар

ски 

програм

и 

    272 272 136 136     408 408 

Кућне 

инстала

ције 

            155 155 155 155 

Предузе

тништво 

            124 124 124 124 

Монтаж

не 

констру

кције 

            155 155 155 155 
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Социоло

гија са 

правима 

грађана 

    34 35 68 68     102 103 

Техноло

гија 

грађеви

нских 

радова 

    34 34 166 166 275 275 475 475 

Техноло

гија 

занимањ

а 

    105 105         105 105 

Слободн

оручно 

цртање 

    136 136         136 136 

Урбаниз

ам 

            61 61 61 61 

Ентерије

ри 

            62 62 62 62 

Армира

но-

бетонске 

констру

кције 

        170 170 155 155 325 325 

Разрада 

пројекат

а 

        358 358 217 217 575 575 
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Основе 

геодезиј

е 

    64 64         64 64 

Грађанс

ко 

васпита

ње 

35 35 70 70 34 34 31 31 170 170 

Верска 

настава 

35 35 69 69 34 34 31 31 169 169 

Машине 

за 

специјал

изоване 

послове 

на 

градили

шту 

    35 35         35 35 

Практич

на 

настава 

    960 960         960 960 

Укупно 8052 8058 

  

  

 

подручје рада: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО 
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Предме

ти: 

РАЗРЕД УКУПНО 

I II III IV 

Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Пла

нир

ано 

Од

рж

ан

о 

Српски 

језик и 

књижев

ност 

111 111     56 56     167 167 

Енглеск

и језик 

75 75             75 75 

Физичко 

васпита

ње 

74 74     56 56     130 130 

Математ

ика 

74 74     28 28     102 102 

Рачуарс

тво и 

информа

тика 

74 74             74 74 

Историј

а 

74 74             74 74 

Ликовна 37 37     28 28     65 65 
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култура 

Социјол

огија са 

правима 

грађана 

        28 28     28 28 

Географ

ија 

74 74             74 74 

Хемија 74 74             74 74 

Биологи

ја 

74 74             74 74 

Физика 74 74             74 74 

Цртање 

и 

сликање 

222 222             222 222 

Теорија 

форме 

148 148             148 148 

Текстил

ни 

материја

ли 

222 222             222 222 

Констру

кција 

одеће 

        228 228     228 228 
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Савреме

но 

одевање 

        28 28     28 28 

Примена 

рачунар

а у 

констру

кцији 

одеће 

        28 28     28 28 

Предузе

тништво 

        112 112     112 112 

Грађанс

ко 

васпита

ње 

37 37     28 28     28 28 

Верска 

настава 

37 37     30 28     30 28 

Практич

на 

настава 

        1158 1158     1158 1158 

Укупно 3215 3213 

 

5.4.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА У ОДЕЉЕЊИМА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У 

РАЗВОЈУ  

Образовни профили: IСЦ, IIСЦ, IIIСЦ (IСЦ-Конфекцијски шивач, IIСЦ-Молер, IIIСЦ -Молер) 
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   ПРЕДМЕТ 

  

  

  

 ПРВИ         

РАЗРЕД 

  IСЦ 

  

  

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

IIСЦ 

  

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

IIIСЦ 

  

  

УКУПНО 

П О П О П О П О 

Српски језик и 

књижевност 

70 70 70 70 66 66 206 206 

Уређење друштва         62 62 62 62 

Физичко васпитање 70 70 70 70 64 64 204 204 

Математика 72 72 70 70 66 66 208 208 

Цртање и сликање     70 70     70 70 

Текстилна влакна 70 70         70 70 

Машине и алати 70 70         70 70 

Грађевински 

објекти и 

материјали 

    70 70     70 70 

Читање планова         64 64 64 64 
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Технологија 

шивења 

70 70         70 70 

Технологија рада     70 70 66 66 136 136 

Грађанско 

васпитање 

35 35 35 35 32 32 102 102 

  

Практична настава              

 (вежбање, 

блок) 

690 690 690 690 636 636 2016 2016 

Укупно 3348 3348 

5.4.3. РЕАЛИЗАЦИЈА И СТЕПЕН ОСТВАРЕНОСТИ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ, 

ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА 

 

ПРЕДМЕТ ДОПУНСКА 

 НАСТАВА 

ДОДАТНА И 

ПРИПРЕМНА  

НАСТАВА  

СЕКЦИЈЕ 

П

ла

ни

ра

но 

О

др

ж

ан

о 

 

Остварен

ост 

П

л

а

н

и

р

а

н

о 

О

др

ж

ан

о 

 

Остваре

ност 

П

ла

ни

ра

но 

Одр

жан

о 

 

Остваре

ност 

Српски језик 210 210 у оквиру 

планираног 

140 140 Више од 

планирано

111 120 у оквиру 

планираног 
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г 

Страни језик 56 56 Више од 

планираног 

0 7 више од 

планирано

г 

30 37 мање од 

планираног 

Математика 193 210 Више 

 од 

планираног 

70 701 Више од 

планирано

г 

      

Екологија и 

биологија 

0 10 више од 

планираног 

      22 30 Више од 

планираног 

Социологија, 

Филозофија, 

Психологија 

Економски 

предмети 

143 143 вишее од 

планираног 

18 18 у оквиру 

планирано

г  

0 0  

Устав и права 

грађана и 

шпедиција 

0 0  18 18 у оквиру 

планирано

г  

      

Хемија 35 35 Више од 

планираног 

       37 37    

Физика 35 35 у оквиру 

планираног 

         

Саобраћај 288 315 Више од 

планираног 

18 18 у оквиру 

планирано

г 

111 200 Више од 

планираног 

Текстилство 70 70 у оквиру 

планираног 

0 0 Више од 

планирано

г 

37 40 у оквиру 

планираног 

Личне 

Услуге 

36 36 више од 

планираног 

70 75 Више од 

планирано  

0 0  

Историја 0 0  35 35 у оквиру 

планирано

37 37 у оквиру 

планираног 
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г 

Географија 0 0        37 37 више од 

планираног 

Грађевински 

Предмети 

288 300 у оквиру 

планираног 

130 130 у оквиру 

планирано

г 

0 0  

Физичко 

васпитање 

0 0  70 10 мање од 

планирано

г 

167 20 Мање  од 

планираног 

Ликовно 0 0  35 35 у оквиру 

планирано

г 

111 120 Више од 

планираног 

Рачунарство, 

интернет 

Клуб 

0 0        74 74 у оквиру 

планираног 

Библиотечка 

секција 

            38 38 у оквиру 

планираног 

УКУПНО 698 1141 Више од 

планираног 

0 512 више од 

планиран

ог 

342 281 више од 

планирано

г 

 

 

 

 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, 

УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

6.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА  ШКОЛСКУ 

2021/2022. ГОДИНУ 
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ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

/ТЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

НАЧИН НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР Упознавање 

Наставничког већа са 

мерама и упутствима 

везаним за рад школе 

у условима 

панденије 

Излагање, 

дискусија, анализа 

директор, ПП 

служба 

03.09.2021. 

Избор записничара 

Наставничког већа, 

снимање седница 

Наставничког већа 

које се одржавају 

преко платформе и 

утврђивање плана 

рада Наставничког 

већа за школску 

2021/22. 

Предлагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Наставничко веће 13.09.2021. 

Разматрање 

Извештаја о 

остварености 

Годишњег плана 

рада Школе за 

школску 2020/2021. 

Презентација, 

дискусија, анализа 

ПП служба, 

Педагошки 

колегијум 

13.09.2021. 

Разматрање предлога 

Годишњег плана 

рада школе за 

2021/22. годину 

Излагање, 

дискусија,анализа 

предлагање 

Директор, Тим за 

израду Годишњег 

плана рада 

13.09.2021. 
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Извештај директора 

о самовредновању 

квалитетата рада 

Школе и Извештај о 

заштити ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и  занемаривања 

Извештавање Директор, 

координатор Тима 

13.09.2021. 

Планирање и 

организација 

екскурзије за 

ученике трећих и 

четвртих разреда 

Извештавање, 

дискусија 

Директор, 

одељенске 

старешенине трећих 

и четвртих разреда  

14.10.2021. 

Именовање чланова 

Тима за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе 

Предлагање, 

дискусија 

одлучивање 

Директор, 

Наставничко веће 

13.09.2021. 

Именовање Стручног 

актива за развој 

Школског програма 

Предлагање, 

дискусија 

одлучивање 

Наставничко веће 13.09.2021. 

Предлог чланова 

Стручног актива за 

развојно планирање 

из реда наставника и 

стручних сарадника 

у школској 2021/22. 

Предлагање, 

дискусија 

одлучивање 

Наставничко веће 13.09.2021. 

Извештај директора 

о стручном 

усавршавању  

наставника и 

стр.сарадника за 

2020/21. 

Извештавање Директор, 

координатор Тима 

13.09.2021. 



53 

 

 

Разматрање предлога 

Плана стручног 

усавршавања 

наставника и 

стручних сарадника 

за 2021/22. 

предлагање,излагањ

е, 

Наставничко 

веће,директор, 

координатор Тима 

13.09.2021. 

Упознавање 

Наставничког већа са 

предстојећим 

активностима 

Стручног актива за 

развојно планирање 

Излагање, 

презентација, 

дискусија 

Координатор 

Стручног актива 

13.09.2021. 

Упознавање 

Наставничког већа са 

предстојећим 

активностима 

Стручног актива за 

развој Школског 

програмаи 

именовање Стручног 

актива за израду и 

развој школског 

програма 

Излагање, 

презентација, 

дискусија, 

предлагање 

Координатор 

Стручног 

актива,директор, 

13.09.2021. 

Упознавање 

Наставничког већа са 

предстојећим 

активностима Тима 

за заштиту ученика 

од дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

Излагање, 

презентација, 

дискусија 

Координатор Тима 13.09.2021. 

Упознавање 

Наставничког већа са 

предстојећим 

активностима Тима 

за самовредновање 

Излагање, 

презентација, 

дискусија 

Координатор Тима 13.09.2021. 
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Упознавање 

Наставничког већа са 

предстојећим 

активностима 

Стручног тима за 

инклузивно 

образовање 

Излагање, 

презентација, 

дискусија 

Координатор Тима 13.09.2021. 

Упознавање 

Наставничког већа са 

предстојећим 

активностима Тима 

за професионални 

развој 

Излагање, 

презентација, 

дискусија 

Координатор Тима 13.09.2021. 

Упознавање 

Наставничког већа са 

предстојећим 

активностима Тима 

за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво 

Излагање, 

презентација, 

дискусија 

Координатор Тима 13.09.2021. 

Упознавање 

Наставничког већа са 

предстојећим 

активностима Тима 

за обезбеђивање 

квалитета и развоја 

установе  

Излагање, 

презентација, 

дискусија 

Координатор Тима 13.09.2021. 

Упознавање 

Наставничког већа са 

активностима 

осталих тимова на 

нивоу школе 

Излагање, 

презентација, 

дискусија 

Координатори 

Тимова 

13.09.2021. 

Усвајање писмених 

провера знања дужих 

Разговор, 

одлучивање 

Директор, помоћник 

директора 

13.09.2021. 
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од 15 минута 

Организација 

допунских и 

додатних облика 

рада 

Разговор, 

одлучивање 

Директор, помоћник 

директора 

14.10.2021. 

Организација рада у 

слободним 

активностима - 

секције 

Разговор, 

одлучивање 

ПП служба, 

помоћник 

директора, директор 

14.10.2021. 

Извештај са 

родитељских 

састанака 

Излагање, 

дискусија 

одељењске 

старешине 

13.09.2021. 

Упознавање 

Наставничког већа са 

применом новог 

Закона и правилника 

Излагање, 

дискусија 

Секретар школе, 

директор 

14.10.2021. 

Разматрање предлога 

допуна Школског 

програма 

Излагање, 

дискусија 

Директор, 

наставничко веће, 

координатор 

стручног актива 

13.09.2021. 

Пешавање молби за 

упис ученика у први 

разред 

Предлагање, 

дискусија, 

одлучивање 

НВ, комисија за 

упис ученика у први 

разред 

03.09.2021. 

Именовање ментора 

наставницима који 

полажу испит за 

лиценцу  

Предлагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, 

наставничко веће 

13.09.2021. 
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ОКТОБАР Организација рада 

слободних 

активности 

Излагање, договор ПП служба, 

помоћник 

директора, директор 

14.10.2021. 

Извештавање од 

стране задуженог 

лица за праћење 

примене препорука и 

рада школе у току 

пандемије 

излагање, 

дискусија, договор 

педагог школе, 

директор 

14.10.2021. 

Анализа остваривања 

практичне наставе у 

предузећима 

Излагање, 

дискусија, 

презентација 

Организатор 

практичне наставе, 

помоћник директора 

14.10.2021. 

Именовање комисија 

за ванредне ученике 

Одлучивање директор 14.10.2021. 

Анализа стручне 

заступљености 

наставе 

Излагање Директор, помоћник 

директора 

14.10.2021. 

Планирање уписа за 

наредну школску 

годину 

Излагање, 

дискусија 

ПП служба, 

одељењска већа, 

одељењске 

старешине 

08.11.2021. 

Укључивање 

родитеља у 

активности и рад 

школе 

Излагање, 

дискусија 

ПП служба, 

одељењска већа, 

одељењске 

старешине 

08.11.2021. 

Припрема за 

одељењска већа и 

родитељске састанке 

Договарање, 

планирање 

директор током месеца 
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Анализа структуре 

ученика првих 

разреда 

Излагање, 

дискусија 

ПП служба 14.10.2021. 

НОВЕМБАР Усвајање успеха 

ученика на крају I 

класификационог 

периода 

Излагање, 

дискусија 

ПП служба, 

одељењска већа, 

одељењске 

старешине 

08.11.2021. 

Васпитно-

дисциплинске мере 

Излагање, 

дискусија 

ПП служба, 

одељењска већа, 

одељењске 

старешине 

08.11.2021. 

Упознавање 

Наставничког већа са 

Правилником о 

организацији и 

спровођењу пописа 

имовине и обавеза и 

усклађивање 

стварног стања са 

књиговодственим 

стањем у ТШ „Радоје 

Љубичић“ у Ужицу 

Излагање, 

дискусија 

Директор, секретар, 

Наставничко веће 

08.11.2021. 

Анализа реализације 

Годишњег плана 

рада 

Излагање, 

дискусија, 

предлагање 

Директор, 

наставници, ПП 

служба 

24.11.2021. 

Извештаји о раду 

Стручних актива и 

Тимова на нивоу 

Школе 

Извештавање, 

дискусија, 

предлагање 

Координатори 

стручних актива и 

тимова, чланови 

тимова, директор 

24.11.2021. 

Анализа рада 

стручних и 

одељењских већа 

Излагање, 

дискусија, 

предлагање 

Директор, 

наставници, ПП 

служба 

24.11.2021. 
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Предавање 

“Инклузија у школи” 

излагање, дискусија психолог 24.11.2021. 

Извештаји са 

родитељских 

састанака 

Излагање, 

коментари 

родитеља 

одељенске 

старешине 

24.11.2021. 

Усвајање распореда 

писмених провера 

знања дужих од 15 

минута за други 

класификациони 

период 

Излагање, 

дискусија 

ПП служба, 

одељењска већа, 

одељењске 

старешине 

08.11.2021. 

Анализа васпитно-

образовног рада на 

крају 

класификационог 

периода и мере за 

побољшање успеха 

Излагање, 

дискусија, 

предлагање мера 

ПП служба, 

наставници 

24.11.2021. 

Усвајање успеха 

ученика са  

ванредних испита 

Излагање, 

одлучивање 

Председник 

централне комисије 

29.10.2021. 

28.12.2022. 

ДЕЦЕМБАР 

  

  

  

  

  

  

Именовање комисија 

и испитивача за 

ванредне испите 

ученика у јануарском 

року 

Одлучивање директор 24.11.2021. 

Извештавање 

директора о битним 

активностима и 

предузетим мерама 

за побољшање рада и 

функционисање 

школе 

излагање, дискусија директор 21.12.2021. 
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ЈАНУАР 

Увођење нових 

образовних профила: 

Геодетски техничар - 

геометар 

Техничар за 

логистику и 

шпедицију 

Излагање, 

дискусија, анализа, 

предлагање 

директор, 

Педагошки 

колегијум 

21.12.2021. 

Упознавање 

Наставничког већа са 

закључцима са 

састанка Актива 

директора на тему 

заштите ученика од 

насиња, 

дискриминације, 

злостављања и 

занемаривања 

Излагање, 

дискусија, анализа 

падагог 21.12.2021. 

Предавање :Улога 

родитеља у 

превенцији насиља 

Излагање, 

дискусија, анализа 

педагог 21.12.2021. 

Разматрање 

правилника о 

сталном стручном 

усавршавању и 

напредовању у звању 

наставника, 

васпитача и 

стручних сарадника 

Излагање, 

дискусија, анализа 

Координатор Тима 

за професионални 

развој 

21.12.2021. 

Разматрање Плана 

интегритета Школе 

Излагање, 

дискусија, анализа 

Иван Стакић, 

секретар, директор 

21.12.2021. 
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Доношење Програма 

о оспособљавању 

запослених из 

области безбедности 

и здравља на раду. 

Излагање, 

дискусија, анализа 

Милан Лучић 21.12.2021. 

Предавање: 

Превенција 

и решавање 

дисциплинск

их проблема 

у настави 

излагање, дискусија педагог 08.02.2022. 

Предлог плана уписа 

ученика у школску 

2022/23. 

Излагање, анализа, 

дискусија, 

одлучивање 

Председници 

стручних већа, 

директор 

21.12.2021. 

Усвајање успеха 

ученика на крају 

другог 

класификационог 

периода 

Излагање, 

дискусија, 

ПП служба, 

одељењска већа, 

одељењске 

старешине 

30.12.2021. 

Извештаји о раду 

Стручних актива и 

Тимова на нивоу 

Школе 

Извештавање, 

дискусија, 

предлагање 

Координатори 

стручних актива и 

тимова, чланови 

тимова, директор 

26.01.2022. 

Извештај директора 

о раду 

Излагање, 

дискусија, анализа, 

предлагање 

директор 26.01.2022. 

Извештавање 

директора о 

педагошко-

инструктивном раду 

и предлог мера за 

Излагање, 

дискусија, анализа, 

предлагање 

директор 26.01.2022. 
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побољшање рада 

Извештавање 

директора о 

стручном 

усавршавању 

запослених 

Излагање, 

дискусија, анализа, 

предлагање 

директор 26.01.2022. 

Извештавање 

директора о раду 

Тима за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

26.01.2022.и 

занемаривања 

Излагање, 

дискусија, анализа, 

предлагање 

директор 26.01.2022. 

Извештавање 

директора о раду 

Тима за 

самовредновање 

Излагање, 

дискусија, анализа, 

предлагање 

директор 26.01.2022. 

Анализа успеха 

ученика на другом 

класификационом 

периоду и мере за 

побољшање 

Излагање, 

дискусија, 

предлагање мера 

ПП служба, 

наставници 

26.01.2022. 

Припрема и 

организација 

прославе Дана школе 

и Дана Светог Саве, 

у складу са 

епидемиолошким 

условима 

Разговор, договор, 

одлучивање 

Педагошки 

колегијум, 

руководиоци 

секција, директор, 

помоћник директора 

21.12.2021. 
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Прослава Дана 

Школе и Дана 

Светог Саве у складу 

са епидемиолошким 

условима 

Излагање, анализа, 

дискусија 

Педагошки 

колегијум, 

руководиоци 

секција, директор, 

помоћник 

директора, 

наставници 

27.01.2022. 

Усвајање успеха 

ученика са 

ванредних испита 

Излагање, 

одлучивање 

Председник 

централне комисије 

29.12.2021. 

ФЕБРУАР Реализација 

Годишњег плана и 

програма 

Излагање, 

дискусија, 

предлагање 

Директор, 

наставници, 

ППслужба 

26.01.2022. 

 Усвајање 

полугодишњег 

извештаја  

Излагање, 

дискусија, 

предлагање 

Директор, 

наставници, 

ППслужба 

26.01.2022. 

Усвајање успеха са 

ванредних испита 

ученика и анализа 

истог 

Излагање, 

одлучивање 

Председник 

централне комисије 

26.01.2022. 

  

Усвајање успеха 

ванредних ученика 

са завршних, 

матурских и 

специјалистичких 

испита дискусија, 

одлучивање  

Излагање, 

одлучивање       

             Председник 

централне комисије 

28.01.2022. 

Усвајање распореда 

писмених ровера 

знања дужих од 15 

минута за 3. 

класификациони 

Излагање, 

одлучивање 

Директор, 

наставници, 

ППслужба 

26.01.2022. 
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период 

Упознавање НВ са 

садржајем извештаја 

просветног 

саветника о 

редовном стручно 

педагошком надзору 

Извештавање Директор, ПП 

служба 

26.01.2022. 

Извештаји са 

родитељских 

састанака 

Извештавање одељењске 

старешине 

08.02.2022. 

Извештаји са 

стручних семинара 

наставника 

Излагање запажања Наставници и 

стручни сарадници 

26.01.2022. 

Доношење Одлуке о 

организацији 

завршног и 

матурског испита и 

именовање испитног 

одбора 

Одлучивање директор 30.01.2021. 

Разматрање и 

доношење програма 

екскурзије за 

ученике  четвртог 

разреда у школској 

2022/23. год. 

(у сладу са 

епидемиолошком 

ситуацијом) 

дискусија,одлучива

ње 

стручна већа, 

одељењска већа 

08.02.2022. 



64 

 

 

МАРТ Разматрање плана 

уписа ученика у 

школску 2022/2023. 

годину 

Извештавање, 

дискусија 

директор 09.03.2022. 

Организовање 

школских такмичења 

и припреме за 

републичка 

такмичења по 

подручјима рада у 

складу са 

епидемиолошком 

ситуацијом 

Извештавање, 

предлагање, 

дискусија 

Директор, помоћник 

директора, стручна  

већа 

09.03.2022. 

Предавање: 

Како развијати 

ученичке приступе 

учењу 

Излагање, 

дискусија  

педагог 24.11. 2021. 

Давање мишљења о 

кандидатима у 

поступку избора 

Директора 

Представљање 

кандидата на 

посебној седници, 

тајно изјашњавање 

Сви запослени 24.03.2022. 

Именовање испитних 

комисија и 

испитивача за 

ванредне испите 

ученика у априлском 

року 

Одлучивање Директор, 

помоћник директора 

09.03.2022. 

АПРИЛ Усвајање успеха 

ученика на трећем 

класификационом 

периоду 

Одлучивање одељењска већа, 

одељењске 

старешине 

28.03.2022. 

завршни 

разреди 

04.04.2022. 

нижи разреди 
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Анализа успеха 

ученика на III 

класификационом 

периоду и мере за 

побољшање истог 

Излагање, 

дискусија, 

предлагање мера 

ПП служба, 

наставници 

19.04.2022. 

Организација 

пилотирања државне 

матуре 

Излагање, 

дискусија, 

предлагање мера 

Председник ШМК-а 04.04.2022. 

Анализа анкете о 

прилагођавање 

ученика првих 

разреда 

Излагање, 

дискусија, 

предлагање мера 

Тим за 

прилагођавање 

ученика и 

наставника 

школском школском 

животу 

04.04.2022. 

Анализа реализације 

Годишњег плана 

рада школе 

Излагање, 

дискусија, 

предлагање 

Директор, 

наставници, 

ПП служба 

19.04.2022. 

Усвајање успеха 

ученика са 

ванредних испита 

Одлучивање Председник 

централне комисије 

27 04.2022. 

Разматрање нацрта 

Статута ТШ“Радоје 

Љубучић“ и Правила 

заштите од пожара 

ТШ“Радоје 

Љубичић“ 

Излагање, анализа, 

дискусија 

Директор, секретар, 

наставници,ПП 

стручни сарадници 

  

19.04.2022. 

Разматрање 

предлога Плана 

надокнаде часова 

Договор, 

одлучивање 

Директор, 

наставници, 

ППслужба 

21.04.2022. 
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Извештај са 

родитељских 

састанака 

Излагање одељенске 

старешине 

19.04.2022. 

МАЈ Организација 

разредних и 

допунских испита 

Договор, 

одлучивање 

Директор, помоћник 

директора, 

организатор 

практичне наставе 

17.05.2022. 

Организација 

завршних и 

матурских испита 

Договор, 

одлучивање 

директор, помоћник 

директора, 

организатор 

практичне наставе 

17.05.2022. 

Извештај о  

резултатима са 

такмичења 

Излагање, анализа, 

дискусија 

наставници, стручна 

већа 

  

Планирање и 

организација 

екскурзије за 

ученике  четвртог 

разреда (у складу са 

епидемиолошком 

ситуацијом) 

Извештавање, 

дискусија 

Директор, 

одељенске 

старешенине  

четвртих разреда  

17.05.2022. 

Промоција школе Излагање, 

предлагање, 

дискусија 

Координатор тима, 

директор, помоћник 

директора,наставни

ци 

17.05.2022. 

Мини истраживање: 

Анализа допунске 

наставе 

излагање,дискусија педагог и психолог 03.06.2022. 
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Предлог за 

похваљивање и 

награђивање ученика 

и наставника за 

постигнуте изузетне 

резултате у 

наставном процесу и 

ваннаставним 

активностима 

Излагање, анализа, 

дискусија 

наставници, стручна 

већа 

17.05.2022. 

Именовање комисија 

за завршне и 

матурске испите за 

редовне ученике 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, помоћник 

директора 

17.05.2022. 

Именовање комисија 

за завршне, матурске 

и специјалистичке 

испите за ванредне 

ученике ученике 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, помоћник 

директора 

03.06.2022. 

Именовање испитних 

комисија и 

испитивача за 

ванредне испите 

ученика у јунском 

року 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор,помоћник 

директора, 

председник 

централне комисије 

17.05.2022. 

ЈУН Усвајање успеха 

ученика завршних 

разреда на крају 

другог полугодишта 

Излагање, 

одлучивање 

Одељењске 

старешине, 

одељењска већа 

03.06.2022. 

Именовање комисија 

за поправне и 

разредне испите 

ученика завршних 

разреда 

Излагање 

 

 

 

 

директор, помоћник 

директора 

03.06.2022. 
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Доношење одлуге о 

додељивању награда 

и похвала 

ученицима( избор 

ученика генерације и 

спортисте школске 

године) 

Предлагање, 

одлучивање 

Директор, 

наставничко веће, 

одељењске 

старешине, Стручно 

веће за физичко 

васпитање 

03.06.2022. 

Доношење одлуке о 

похваљивању и 

награђивању 

наставника за 

посебна залагања и 

резултате 

Предлагање, 

одлучивање 

Директор, 

наставничко веће 

17.05.2022. 

Усвајање успеха 

редовних ученика 

завршних разреда са 

поправних, 

разредних, завршних 

и матурских испита 

Излагање, анализа 

одлучивање 

Одељењске 

старешине,одељенск

а већа, наставници 

16.06.2022. 

Усвајање успеха 

ванредних ученика 

са специјалистичких 

завршних и 

матурских испита 

Излагање, анализа 

одлучивање 

Одељењске 

старешине,одељенск

а већа, наставници 

16.06.2022. 

Усвајање успеха 

редовних ученика 

нижих разреда 

Излагање, 

одлучивање 

Одељењске  

старешине, 

одељенска већа, 

наставници 

24.06.2022. 

Анализа реализације 

практичне наставе у 

предузећима 

Излагање, 

дискусија 

Организатор 

практичне наставе, 

стручна већа 

30.06.2022. 

Анализа реализације 

Годишњег плана 

Излагање, одељењске 

старешине, 

30.06.2022. 
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рада дискусија директор, помоћник 

директора, ПП 

служба 

Извештаји о раду 

Стручних актива и 

Тимова на нивоу 

Школе 

Извештавање, 

дискусија, 

предлагање 

Координатори 

стручних актива и 

тимова, чланови 

тимова, директор 

30.06.2022. 

Извештај Директора 

о стручном 

усавршавању 

наставника и 

стручних сарадника 

са анализом 

резултата примене 

стечених знања и 

вештина 

Излагање, 

дискусија 

директор 30.06.2022. 

Усвајање успеха 

ванредних ученика 

Излагање, 

одлучивање 

наставничко веће, 

председник 

централне комисије 

30.06.2022. 

Анализа успеха 

ученика на крају 

другог полугодишта 

и мере за 

побољшаље 

Излагање, 

одлучивање 

Одељењске 

старешине, 

одељенска већа, 

наставници 

30.06.2022. 

Резултати рада 

ученика који се 

школују у оквиру 

инклузивног 

образовања 

Излагање, 

дискусија 

Координаторитима 

за инклузивно 

образовање и 

додатну подршку 

30.06.2022. 

Анализа резултата са 

матурских и 

завршних испита и 

мере за побољшање 

Излагање, анализа  

дискусија 

ПП служба 30.06.2022. 
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рада 

Анализа укључивања 

родитеља у живот и 

рад школе 

Излагање,анализа, 

дискусија 

Директор, ПП 

служба, наставничко 

веће 

30.06.2022. 

Организовање уписа 

за наредну школску 

годину 

Излагање, 

дискусија, договор 

Директор, 

помоћник директора 

24.06.2022. 

ЈУЛ Именовање комисија 

за поправне испите у 

августовском року 

излагање директор, 

помоћник директора 

15. 07. 2022. 

Извештај о упису 

ученика у прве 

разред 

Информисање, 

дискусија 

помоћник 

директора, директор 

15. 07. 2022. 

Организација испита 

и именовање 

комисија за ванредне 

ученике 

Одлучивање Директор, 

помоћник директора 

15. 07. 2022. 

Разматрање броја 

часова и потребног 

броја извршилаца за 

наредну школску 

годину 

Информисање, 

дискусија 

помоћник 

директора, директор 

15. 07. 2022. 

АВГУСТ Организација 

поправних испита за 

редовне ученике у 

августовском року 

Информисање, 

договор 

помоћник 

директора, 

директор, 

наставници 

 12.8.2022. 
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Извештавање 

директора о 

педагошко-

инструктивном раду 

и предлог мера за 

побољшање рада 

излагање, 

дискусија, анализа, 

предлагање 

директор 30.06.2022. 

Организација испита 

за ванредне ученике 

Информисање, 

договор 

помоћник 

директора, 

директор, 

наставници 

 12.8.2022. 

Усвајање успеха 

ученика са 

поправних, завршних 

и матурских испита 

Излагање, 

одлучивање 

Одељењске 

старешине, 

одељенска већа, 

наставници 

 24.8.2022. 

Усвајање Извештаја 

о раду Стручних већа 

и Тимова на нивоу 

Школе 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Наставници  31.8.2022. 

Подела предмета на 

наставнике 

Излагање Директор  31.8.2022. 

Припрема за 

школску 2022/2023. 

годину 

Договор, анализа, 

предлагање 

помоћник 

директора, 

директор, ПП 

служба 

 31.8.2022. 

Извештај директора 

о раду 

Излагање директор  31.8.2022. 

Усвајање успеха 

ванредних ученика 

Излагање, 

одлучивање 

Председник 

централне комисије, 

наставничко веће 

 24.8.2022. 
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Именовање 

одељењских 

старешина 

Излагање Директор, ПП 

служба 

 31.8.2022. 

Доношење Одлуке о 

коришћењу уџбеника 

за наредну школску 

годину 

Одлучивање Директор  31.8.2022. 

ГТОКОМ 

ГОДИНЕ 
Разматрање и 

усвајање распореда 

часова 

Oдлучивање Наставничко веће  31.8.2022. 

 

 

 

 

 

 

6.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 2021/2022. 

ГОДИНЕ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 2021/2022. 

ГОДИНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

АКТИВНОСТИ/ТЕ

МЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

(евиденција,докази) 

септембар Формирање 

одељењског већа 

Седница ОВ Чланови ОВ реализовано, 

записник у ес 

дневнику и  у 

записнику НВ 

септембар Усвајање плана и 

програма ОВ 

Седница ОВ Чланови ОВ реализовано, 

записник у ес 
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дневнику и  у 

записнику НВ 

септембар Усвајање распореда 

часова, распореда 

писмених задатака, 

графичких радова 

Седница ОВ Чланови 

ОВ,Помоћник 

директора 

реализовано, 

записник у ес 

дневнику и  у 

записнику НВ 

септембар Формирање нове 

платформe за учење-

Гугл учионице 

Седница ОВ Координатори за 

учење на даљину 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

септембар Усвајање избора 

уџбеника за 2021/22. 

Седница Наст. 

Већа, Седница 

ОВ 

Наст. веће, 

Одељењско веће. 

Од. старешине 

реализовано, 

записник у ес 

дневнику и  у 

записнику НВ 

септембар Разматрање 

могућности и 

планирање тематске 

корелације планова и 

програма појединих 

предмета 

Седница ОВ Чланови ОВ реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

септембар Организација 

допунских и 

додатних облика 

помоћи ученицима и 

распоред часова 

Седница ОВ Чланови ОВ, 

помоћник 

директора, 

Стручна већа 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику и  у 

записнику НВ 

септембар Упознавање са 

социјалним,породичн

им и здравственим 

условима ученика 

Седница ОВ Одељењско веће. 

Од. Старешине. 

ПП служба 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику и у 

документацији ПП 

службе 

током године Анализа реализације 

наставних планова и 

програма 

Седница ОВ Чланови ОВ реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

октобар Анализа адаптације и 

понашања 

ученика,посебно на 

новонастале 

околности-наставу на 

даљину 

Седница ОВ Чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 
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током 

године,посебно 

кроз 

родитељске 

састанке 

Сарадња са 

родитељима 

Седница ОВ – 

кроз извештај 

од. старешине, 

Родитељски 

састанак 

Од. старешина, 

Чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

новембар,јануа

р,март 

,јун 

Анализа и усвајање 

успеха и владања на 

крају сваког 

класиф.периода 

Седница ОВ, 

седница НВ 

ОВ, управа 

школе, ПП 

служба, Наст. 

веће 

реализовано, 

записник у ес 

дневнику и  у 

записнику НВ 

новембар Анализа реализације 

додатне и допунске 

наставе 

Седница ОВ Одељењско веће реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

децембар Разматрање 

понашања ученика 

Седница ОВ Чланови ОВ,ПП 

служба 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

децембар, јун Анализа рада 

одељењског већа 

Седница ОВ Одељењско веће реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

новембар, 

фебруар,април 

Предлог мера за 

побољшање успеха и 

владања ученика 

Седница ОВ Чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

фебруар Анализа реализације 

додатне и допунске 

наставе 

Седница ОВ Чланови ОВ, 

представници 

Стручних већа 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

новембар,фебр

уар,март,април 

Анализа реализације 

наставних планова и 

програма,као и 

наставе на даљину 

Седница ОВ Чланови ОВ реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

фебруар Рад одељењске 

заједнице ученика-

анализа 

Седница ОВ Од. старешина, 

Чланови ОВ 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

март Разматрање 

понашања ученика и 

изречених васпитно-

дисциплинских мера 

Седница ОВ Чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 



75 

 

 

април Разматрање 

понашања ученика 

Седница ОВ Чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

мај Доношење одлука о 

упућивању ученика 

на разредни, 

поправни испит 

Седница ОВ Чланови ОВ реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

мај Предлог за 

похваљивање  и 

награђивање 

најуспешнијих 

ученика 

Седница ОВ Чланови ОВ реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

јун Анализа реализације 

свих облика васпито-

образовног рада 

Седница ОВ Чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

август Утврђивање успеха 

ученика са 

поправних испита 

Седница ОВ Чланови ОВ реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

август Анализа успеха на 

крају шк.године 

Седница ОВ, 

седница Н. већа 

Чланови ОВ, ПП 

служба, Наст. 

веће 

реализовано 

 

 

6.2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА OДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 2021/ 2022. ГОДИНЕ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

АКТИВНОСТИ/ТЕ

МЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

септембар 
Формирање 

одељењског већа 
Седница ОВ Чланови ОВ 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику и 

записнику НВ 

септембар 
Усвајање плана и 

програма ОВ 
Седница ОВ Чланови ОВ 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику и 

записнику НВ 
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септембар 

Усвајање распореда 

часова, распореда 

писмених задатака 

Седница ОВ 

Чланови ОВ, 

помоћник 

директора 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику и 

записнику НВ 

септембар 

Разматрање начина 

комуникације са 

ученицима и 

родитељима -  

Седница ОВ 

Чланови ОВ, 

помоћник 

директора, 

Стручна већа 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

септембар 

Усвајање избора 

уџбеника за 2021/ 

2022. 

Седница 

Наставничког 

већа, Седница 

ОВ 

Наставничко 

веће, 

Одељењско 

веће, одељењске 

старешине 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику и 

записнику НВ 

септембар 

Организација 

допунских и 

додатних облика 

помоћи ученицима и 

распоред часова 

Седница ОВ 

Чланови ОВ, 

помоћник 

директора, 

Стручна већа 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

септембар 

Упознавање са 

социјалним, 

породичним и 

здравственим 

условима ученика 

Седница ОВ 

Одељењско 

веће, одељењске 

старешине, ПП 

служба 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

октобар,децем

бар, март 

Анализа реализације 

наставних планова и 

програма 

Седница ОВ Чланови ОВ 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

октобар 

 

Анализа адаптације и 

понашања ученика 
Седница ОВ 

Чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

током године, 

континуирано 

Сарадња са 

родитељима 

Седница ОВ – 

кроз извештај 

одељењског 

старешине, 

родитељски 

састанак 

Од. старешина, 

Чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику 

новембар 

,јануар, 

март, 

јун 

Анализа и усвајање 

успеха и владања на 

крају сваког 

класификационог 

периода 

Седница ОВ, 

седница НВ 

ОВ, управа 

школе, ПП 

служба, 

Наставничко 

веће 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику,евидемциј

а ПП службе и 

записнику НВ 

новембар Индивидуалне 

специфичности 
Седница ОВ Одељењско веће реализовано, 

записник у ес 
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ученика, 

индивидуализација, 

Дневнику,евиденција 

ПП  

децембар, 

март,мај 

Разматрање 

понашања ученика, 

прилагођавања, 

индивидуализације, 

комуникација са 

редовним 

одељењима 

Седница ОВ 

Одељењско 

веће, 

ПП служба 

реализовано, 

записник у ес 

Дневнику,евиденција 

ПП  

децембар, 

април,јун 

Анализа рада 

одељењског већа 
Седница ОВ Одељењско веће  

 

 

6.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2021/ 

2022 .ГОДИНУ 

6.3.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ 

ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ШКОЛСКУ  2021/ 2022. ГОДИНУ 

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА 

ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ 

  

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Формирање 

Стручног 

већа 

чланови 

Стручног 

већа 

30.8.2021. 

16.9.2021. 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Усвајање 

извештаја о 

раду 

Стручног 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 



78 

 

 

већа у 

претходној 

школској 

години 

Израда 

глобалних и 

оперативних 

планова на 

основу 

анализе 

самовреднова

ња изабраних 

области и 

стандарда 

квалитета 

рада 

установе. 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

У условима 

комбиноване 

и онлајн 

наставе 

планирати 

наставне 

садржаје, 

методе и 

технике рада 

које 

омогућавају 

усвајање 

предвиђених 

исхода и 

стандарда 

постигнућа 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 
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Усвајање 

годишњег 

плана рада 

Стручног 

већа 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Годишњи 

планови 

Планирање 

четрдесеточа

совне радне 

недеље 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

решења 

Иницијално 

тестрирање 

ученика 

применом 

различитих 

метода 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Формирање 

секција и 

одређивање 

руководилаца 

секција 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Договор о 

изради 

оперативних 

годишњих и 

месечних 

планова рада 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 
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Задужења 

професора у 

оквиру 

четрдесеточа

совне радне 

недеље 

Управа 

школе и 

професори 

добијање решења Записник 

са седница 

СВ 

решења 

Набавка 

потребне 

литературе, 

уџбеника и 

прибора 

чланови 

Стручног 

већа и 

управа 

школе 

израда предлога за 

набавку   

Записник 

са седница 

СВ 

Праћење 

културних 

дешавању 

граду 

професори 

и ученици 

октобар посете културним 

дешавањима 

Записник 

са седница 

СВ 

Усаглашавањ

е 

критеријума 

оцењивања 

чланови 

Стручног 

већа 

састанци 

Стручног већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Обележавање 

Дана града 

Ужица 

професори 

и ученици 

посете и узимање 

учешћа у 

програму 

  

Посета Сајму 

књига у 

Београду 

чланови 

Стручног 

већа 

одлазак на Сајам   

Стручно 

усавршавање 

управа 

школе и 

планирање и 

одлазак на 

Записник 

са седница 
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професори семинаре СВ 

Континуиран

о оцењивање 

и 

систематско 

праћење 

ученичких 

постигнућа 

чланови 

Стручног 

већа 

састанци 

Стручног већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Наставник 

планира 

самовреднова

ње 

сопственог 

рада 

чланови 

Стручног 

већа 

састанци 

Стручног већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Организација 

додатне и 

допунске 

наставе 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Литерарни 

конкурси, 

литерарни 

конкурс Тима 

за 

спречавање 

насиља 

ученици и 

професори 

израда задатака на 

задате теме 

Записник 

са седница 

СВ 

радови 

Угледни и 

огледни 

часови 

чланови 

Стручног 

већа и 

ученици 

планирање и 

извођење часова 

Записник 

са седница 

СВ 
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Анализа  

успеха на 

крају првог 

тромесечја 

чланови 

Стручног 

већа 

10.12.2021. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.12.2021. 

  

седнице 

одељењских већа 

и Наставничког 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Сарадња са 

другим 

активима у 

вези са 

организовање

м Дана 

школе 

чланови 

Стручног 

већа 

припреме и 

заједнички 

састанци актива 

Записник 

са седница 

СВ 

Разматрање 

предлога 

нових метода 

и примене 

дидактичких 

средстава  у 

настави на 

даљину како 

би се 

остварила 

интеракција 

између 

наставника и 

ученика и 

како би се 

потребни 

наствни 

садржаји 

приближили 

ученику 

чланови 

Стручног 

већа 

састанци 

Стручног већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Наставник 

упућује 

ученике на 

различите 

чланови 

Стручног 

већа 

састанци 

Стручног већа 

Записник 

са седница 

СВ 
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изворе знања 

Позоришни 

фестивал 

професори 

и ученици 

посете 

представама 

  

Рад на изради 

школског 

листа 

„Петља“ 

руководио

ци секција 

и ученици 

кроз секције Евиденција 

у ес 

дневнику 

Угледни и 

огледни 

часови 

чланови 

Стручног 

већа и 

ученици 

планирање и 

извођење часова 

Записник 

са седница 

СВ 

Традиционал

ни конкурс  

Кола српских 

сестара 

поводом 

Материца 

чланови 

Стручног 

већа и 

ученици 

10.12.2021. израда задатака Радови 

Рад на 

припреми 

прославе  

Савиндана и 

Дана школе 

руководио

ци секција 

и изабрани 

ученици 

рад са ученицима 

који учествују у 

прослави 

Записник 

са седница 

СВ 

Наставник 

континуиран

о, 

формативно 

чланови 

Стручног 

већа 

састанци 

Стручног већа 

Записник 

са седница 

СВ 
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и сумативно 

оцењује 

Наставник 

врши 

оцењивање у 

складу са 

Правилником 

о оцењивању 

чланови 

Стручног 

већа 

састанци 

Стручног већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Праћење 

културних 

дешавањ у 

граду 

професори 

и ученици 

посете културним 

дешавањима 

Записник 

са седница 

СВ 

Рад на изради 

школског 

листа 

„Петља“ 

руководио

ци секција 

и ученици 

кроз секције Записник 

са седница 

СВ 

Рад на изради 

школског 

листа 

„Петља“ 

руководиоц

и секција и 

ученици 

кроз секције Записник 

са седница 

СВ 

''Петља'' 

Прослава 

Савиндана 

руководио

ци секција 

и изабрани 

ученици 

27.1.2021. учешће у 

програму 

прославе 
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Презентација 

школе 

руководио

ци секција 

и изабрани 

ученици 

учешће у 

програму 

прославе 

Извештај 

Тима за 

промоцију 

Промоција 

„Петље“ 

задужени 

ученици и 

професори 

састанци 

Стручног већа 

  

Подизање 

свести 

ученика о 

последицама 

насиља 

чланови 

Стручног 

већа 

фебруар учешће ученика у 

презентацији 

листа 

  

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају првог 

полугодишта 

чланови 

Стручног 

већа 

седнице 

одељењских већа 

и Наставничког 

већа 

  

Мере за 

побољшање 

успеха у 

другом 

полугодишту 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Зимски 

семинар у 

организацији 

Министарств

а просвете 

професори посета семинару Извештај и 

презентациј

а 
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Извештај са 

стручних 

семинара 

професори 

који су 

присуствов

али 

семинарим

а 

кроз састанак 

Стручног и 

Наставничког 

већа 

Извештај и 

презентациј

а 

Сарадња 

унутар 

актива, 

посета 

часовима 

колега 

чланови 

Стручног 

већа 

посета часу Евалуцион

и листови 

Угледни и 

огледни 

часови 

чланови 

Стручног 

већа и 

ученици 

планирање и 

извођење часова 

Записник 

са седница 

СВ 

Евалуцион

и листови 

Расписивање 

наградног 

конкурса из 

Фонда 

„Зоран 

Теодосић“ 

ученици и 

одабрана 

комисија 

израда и 

оцењивање 

ученичких радова 

Записник 

са седница 

СВ 

Коришћење 

примера 

добре праксе 

чланови 

Стручног 

већа 

договор чланова 

Стручног већа 
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Наставници 

унапређују 

дигиталне 

компетенције

, користе 

дигитални 

систем за 

учење  G  

Suite за 

проверу  

усвојености 

садржаја, 

користе 

онлајн 

тестове 

чланови 

Стручног 

већа 

договор чланова 

Стручног већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Општинско 

такмичење 

рецитатора 

одабрани 

ученици 

учешће у 

такмичењу 

  

Интензивира

ње допунске 

наставе 

чланови 

Стручног 

већа 

договор чланова 

Стручног већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Угледни и 

огледни 

часови 

чланови 

Стручног 

већа и 

ученици 

планирање и 

извођење часова 

Записник 

са седница 

СВ 

Евалуцион

и листови 
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Праћење 

културних 

дешавању 

граду, 

припремање 

и 

учествовање 

у Ноћи 

музеја и 

промоцији 

школе 

професори 

и ученици 

април посете културним 

дешавањима 

  

Анализа 

успеха на 

крају трећег  

тромесечја 

чланови 

Стручног 

већа 

седнице 

одељењских већа 

и Наставничког 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Извештај 

Праћење 

вредновања 

образовно – 

васпитног 

рада 

чланови 

Стручног 

већа 

састанци 

Стручног већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Осврт на рад 

Стручног 

већа и 

сарадња међу 

члановима 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Учествовање 

у Ноћи 

музеја 

чланови 

Стручног 

већа 

мај састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Припреме за чланови састанак Стручног Записник 
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матурски 

испит 

Стручног 

већа 

већа са седница 

СВ 

Реализација 

матурског 

испита 

професори 

и ученици 

организовање 

израде матурског 

писменог задатка 

и оцењивање 

Записник 

са седница 

СВ 

Праћење 

културних 

дешавања у 

граду 

професори 

и ученици 

посете културним 

дешавањима 

  

Анализа 

успеха на 

крају другог 

полугођа 

чланови 

Стручног 

већа 

јун седнице 

одељењских већа 

и Наставничког 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Анализа рада 

секција 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Анализа рада 

Стручног 

већа, 

прелиминарн

а подела 

часова и 

избор 

руководилаца 

секција и 

Стручног 

већа 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 
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Избор новог 

председника 

Стручног 

већа 

чланови 

Стручног 

већа 

август састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Анализа рада 

Стручног 

већа 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Избор  

уџбеника за 

школску 

2022/2023. 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Усаглашавањ

е 

критеријума 

оцењивања 

чланови 

Стручног 

већа 

Стална 

активност 

током 

школске 

године 

састанак Стручног 

већа 

Записник 

са седница 

СВ 

Унапређивањ

е наставног 

процеса 

чланови 

Стручног 

већа 

Разговор на 

састанку 

Стручног већа о 

иновацијама, 

коришћењу 

припрема са 

захтевима на више 

нивоа,усклађивањ

е и размена 

припрема,евалуац

ија и 

самоевалуација 

часова 

Записник 

са седница 

СВ 
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Прилагођава

ње наставних 

материјала 

карактеристи

кама 

одељења и 

ученика 

чланови 

Стручног 

већа 

Коришћење 

различитих 

метода за исту 

наставну 

јединицу,прилаго

ђавање наставног 

садржаја,размена 

припрема за час 

Записник 

са седница 

СВ 

Коришћење 

разноврсних 

евалуациони

х поступака 

чланови 

Стручног 

већа 

евалуација Записник 

са седница 

СВ 

КООРДИНАТОР  : Бранко Николић   

  

6.3.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

ЗА ШКОЛСКУ  2021/ 2022. ГОДИНУ 

 

 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Конституисање актива и 

организовање његовог рада 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

септембар Састанак Стручног  већа 

од 31 августа 2021. 
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Прилагођавање метода рада 

и организација наставе у 

складу са организацијом рада 

школе 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

септембар Састанак Стручног  већа 

од 

12.10 2021. 

Припрема за on-line наставу Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

септембар Састанак Стручног  већа 

од 

12.10 2021. 

-Поштовање превентивних и 

заштитних мера у условима 

епидемије 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

септембар Састанак Стручног  већа 

од 

12.10 2021. 

Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

формативног и сумативног 

(2.4.2) У складу са Тимом за 

развојно планирање 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

септембар Састанак Стручног  већа 

од 

12.10 2021. 

Договор о спровођењу 

писмених задатака 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

септембар Састанак Стручног  већа 

од 

12.10 2021. 

Договор о усаглашавању 

критеријума оцењивања 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

септембар Састанак Стручног  већа 

од 

12.10 2021. 

Размена наставних 

материјала, истицање 

примера добре праксе 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

септембар Састанак Стручног  већа 

од 
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12.10 2021. 

Школски програм Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

септембар Састанак Стручног  већа 

од 

12.10 2021. 

Ванредни испити Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

септембар Састанак Стручног  већа 

од 

12.10 2021. 

Текућа питања Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

септембар Састанак Стручног  већа од 

12.10 2021. 

Усклађивање наставног 

плана и  програма у оквиру 

сваког разреда, као и у 

оквиру Стручног већа 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

септембар Састанак Стручног  већа 

од 

27. 10 2021. 

Организовање допунске и 

додатне наставе и секција 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

октобар СастанакСтручног  већа 

од 

27. 10 2021. 

Анализа иницијалног 

тестирања (1.3.3) У складу са 

Тимом за развојно 

планирање 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

октобар Састанак Стручног  већа 

од 

27. 10 2021. 
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Договор о писменим 

задацима и њиховој 

реализацији 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

октобар Састанак Стручног  већа 

од 

27. 10 2021. 

Иновација у реализацији 

угледног часа 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

октобар Састанак Стручног  већа 

од 

27. 10 2021. 

„SELFI“ 

инструмент 

за дигитално 

самовредновање 

(6.2.5) У складу са Тимом за 

развојно планирање 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

октобар Састанак Стручног  већа 

од 

27. 10 2021. 

Посета сајму књига у 

Београду 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

октобар Састанак Стручног  већа 

од 

27. 10 2021. 

Сакупљање књига за 

школску библиотеку 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

октобар Састанак Стручног  већа 

од 

17. 11 2021. 

Материјал за „Петљу“ и 

Савиндан – Дан школe 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

октобар Састанак Стручног  већа 
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Заједнички писмени задаци и 

контролне вежбе 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

октобар Састанак Стручног  већа 

од 

17. 11 2021. 

Текућа питања Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

октобар Састанак Стручног  већа 

од 

17. 11 2021. 

Предлог уписа за 2021/2022. 

године 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

октобар Састанак Стручног  већа 

од 

17. 11 2021. 

Анализа рада и 

усаглашавање критеријума 

оцењивања 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

новембар Састанак Стручног  већа 

од 

17. 11 2021. 

Извештаји  са семинара или 

конференција 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

новембар Састанак Стручног  већа 

од 

17. 11 2021. 

Анализа успеха ученика на 

крају првог класификационог 

периода  и предлог мера за 

побољшање успеха 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

новембар Састанак Стручног  већа 

од 

17. 11 2021. 

Текућа питања Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

новембар Састанак Стручног  већа 

од 

17. 11 2021. 
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Договор о учешћу професора 

на зимским семинарима 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

децембар Састанак Стручног  већа 

од 

04. 01 2022. 

Припрема ученика за 

такмичење у знању страних 

језика - договор 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

децембар Састанак Стручног  већа 

од 

04. 01 2022. 

Анализа рада додатне и 

допунске наставе и секција 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

децембар Састанак Стручног  већа 

од 

04. 01 2022. 

Припрема за обележавање 

Дана Школе  

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

децембар Састанак Стручног  већа 

од 

04. 01 2022. 

Материјал за „Петљу“ и 

Савиндан – Дан школe(5.4.5) 

У складу са Тимом за 

развојно планирање 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

децембар Састанак Стручног  већа 

од 

04. 01 2022. 

Предлог уписа за 2021/22. Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

децембар Састанак Стручног  већа 

од 

17. 11 2022. 

Обележавање Дана Школе Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јануар Састанак Стручног  већа 

од 

04. 01 2022. 
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Извештај са семинара 

професора страних језика 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јануар Састанак Стручног  већа 

од 

04. 01 2022. 

Анализа рада и 

усаглашавање критеријума 

оцењивања 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јануар Састанак Стручног  већа 

од 

04. 01 2022. 

Анализа успеха ученика на 

крају првог полугодишта и 

предлог мера за побољшање 

успеха 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јануар Састанак Стручног  већа 

од 

04. 01 2022. 

Договор о писменим 

задацима и њиховој 

реализацији за друго 

полугодиште 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јануар Састанак Стручног  

већа 

04. 01 2022. 

Предлог уписа за 

2021/2022.годину 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јануар Састанак Стручног  

већа 

04. 01 2022. 

Текућа питања Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јануар Састанак Стручног  

већа 

04. 01 2022. 

Праћење рада и посета 

часовима 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

фебруар Састанак 

консултације Стручног  

већа од 

25. 03 2022. 
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Припрема ученика за 

такмичење у знању 

страних језика 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

фебруар Састанак консултације 

Стручног  већа од 

05. 03 2022. 

Школско такмичење Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

фебруар Састанак консултације 

Стручног  већа од 

05. 03 2022. 

Анализа рада додатне и 

допунске наставе и 

секција 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

фебруар Састанак консултације 

Стручног  већа од 

25. 03 2022. 

Анализа организације 

рада 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

март Састанак консултације 

Стручног  већа од 

25. 03 2022. 

Анализа успеха ученика 

на такмичењу у знању 

страних језика 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

март Састанак консултације 

-Стручног  већа од 

25. 03 2022. 

Анализа рада и 

усаглашавање 

критеријума оцењивања 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

март Састанак Стручног  

већа од 

30. 06 2022. 

Извештаји  са семинара 

или конференција 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

март Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 
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Договор о реализацији 

матурских испита 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

март СастанакСтручног  

већа- консултације од 

04. 04 2022. 

Договор о текућим 

питањима 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

март Састанак Стручног  

већа- консултације од 

04. 04 2022. 

Анализа успеха на крају 

трећег класификационог 

периода и предлог мера 

за побољшање успеха 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

април Састанак Стручног  

већа 

од 

30. 06. 2022. 

Анализа рада додатне и 

допунске наставе и 

секција 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

април Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Договор о текућим 

питањима 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

април Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Праћење рада и посете 

часовима 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

мај Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 
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Усклађивање наставних  

тема у оквиру истог 

предмета и наставних 

тема различитих 

предмета у циљу 

повезивања  и 

корелације наставних 

садржаја (5.5.2) У 

складу са Тимом за 

развојно планирање 

  

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

мај Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Анализа рада додатне и 

допунске наставе и 

секција  

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

мај Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Анализа рада и 

усаглашавање 

критеријума оцењивања 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

мај Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Предлог за 

похваљивање ученика и 

наставника 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

мај Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Предлог буџета за 

наредну школску 

годину 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

мај Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Анализа успеха на крају 

четвртог  

класификационог 

периода за матуранте 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

мај Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 



101 

 

 

Извештаји  са семинара 

или конференција 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

мај Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Презентација-Тимски 

рад 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

мај Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Договор о текућим 

питањима 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

мај Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Анализа успеха ученика 

на крају школске године 

и успеха на изборним 

матурским испитима и 

предлог мера за 

побољшање успеха у 

наредној школској 

години 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јун Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Разредни и поправни 

испити – усаглашавање 

и договор и припремна 

настава 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јун Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Договор о учешћу на 

летњим семинарима за 

професоре страних 

језика 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јун Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 
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Анализа рада актива Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јун Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Договор о раду у 

наредној школској 

години 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јун Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Предлог поделе часова Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јун Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Договор о текућим 

питањима 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јун Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Подела часова Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јул Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Договор о текућим 

питањима 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јул Састанак Стручног  

већа од 

30. 06. 2022. 

Извештаји са семинара 

или конференција са 

спремљеним 

материјалом за колеге – 

СУ унутар установе 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јул Састанак Стручног  

већа од 

23. 08. 2022. 
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Договор о текућим 

питањима 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

јул Састанак Стручног  

већа од 

23. 08. 2022. 

Извештај са поправних 

испита 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

август Састанак Стручног  

већа од 

23. 08. 2022. 

Потребе стручног већа – 

списак за наручивање 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

август Састанак Стручног  

већа од 

23. 08. 2022. 

Стручно усавршавање у 

2020/2021.  години 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

август Састанак Стручног  

већа од 

23. 08. 2022. 

Годишњи извештај о 

раду Стручног већа 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

август Састанак Стручног  

већа од 

24. 08. 2022. 

Конституисање 

Стручног већа и договор 

о уџбеницима 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

август Састанак Стручног  

већа од 

31. 08. 2022. 

Договор о текућим 

питањима  

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

август Састанак Стручног  

већа од 

31. 08. 2022. 
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Предаја личних 

предлога потреба 

стручног већа   

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

август Састанак Стручног  

већа од 

31. 08. 2022. 

Предлог испитивача за 

ванредне кандидате за 

све рокове у 2021/2022. 

Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

август Састанак Стручног  

већа од 

31. 08. 2022. 

Текућа питања Професори 

Стручног  већа 

страних  језика 

август Састанак Стручног  

већа од 

31. 08. 2022. 

Председник стручног већа  :  Светлана Василијевић 

 6.3.3.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ  2021/ 2022. ГОДИНЕ 

 

   

  

  

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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*Формирање стручног 

већа и избор 

председника 

  

*Подела предмета на 

наставнике 

  

*Договор о изради 

годишњих и месечних 

планова 

  

* Подела секција на 

наставнике 

Сви чланови Стручног 

већа 

  

  

Сви чланови Стручног 

већа 

  

Сви чланови Стручног 

већа 

  

  

Сви чланови Стручног 

већа 

  

  

  

  

  

       СЕПТРМБАР 

  

   

 РЕАЛИЗОВА

НО 

  

Кроз Стручно веће 

  

  

  

Кроз Стручно веће 

  

  

Кроз Стручно веће 

  

  

  

Кроз Стручно врће 
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*Усвајање годишњег 

плана такмичења у 

оквиру ОСИУРС-а 

  

*Непосредно 

планирање и 

програмирање 

васпитно- образовног 

рада 

  

*Сарадња са другим 

Стручним већима и 

школским тимовима 

по питању реализације 

спортских такмичења 

" Спортом против 

насиља" као и других 

заједничких 

активности 

  

*Планирање стручног 

усавршавања 

наставника 

  

*Учешће на 

такмичењима првог и 

другог нивоа  

ОСИУРС 

Сви чланови Стручног 

већа 

  

  

  

Сви чланови Стручног 

већа 

  

  

  

  

Сви чланови Стручног 

већа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сви чланови Стручног 

већа 

  

  

  

  

  

  

  

        ОКТОБАР 

  

      РЕАЛИЗОВАНО 

  

      

Кроз Стручно веће 

  

  

  

  

Кроз Стручно веће 

  

  

  

  

  

Кроз Стручно веће и  

кроз сарадњу са 

другим Стручним 

већима 
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Сви чланови Стручног 

већа 

  

Кроз Стручно веће 

  

  

  

  

Кроз Стручно веће 
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*Анализа успеха 

ученика на крају 

1.класификационог  

периода 

  

*Реализација 

васпитно- образовног 

рада 

  

*Реализација  

ваннаставних 

активности 

  

*Реализација 

такмичења  " 

Другарство нема цену" 

за ученике са 

посебним потребама 

све  са циљем борбе 

против насиља 

Сви чланови Стручног 

већа 

  

  

  

Сви чланови стручног 

већа 

  

  

Сви чланови Стручног 

већа 

  

  

Чланови Стручног 

већа који за то буду 

задужени 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      НОВЕМБАР 

  

   РЕАЛИЗОВАНО 

  

   

Кроз Стручно веће, 

одељенска  вЕћа и 

Наставничко веће 

  

  

  

  

Кроз Стручно веће 

  

  

  

Кроз Стручно веће 

  

  

  

Кроз Стручно веће 
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*Остваривање 

сарадње са другим 

стручним већима 

школе 

  

*Договор о 

реализацији спортског 

програма поводом 

Дана школе 

  

*Планирање и 

одржавање угледних 

часова 

  

*Договори и  

припреме за 

реализацију 

међушколских 

турнира поводом 

обележавања Дана 

школе 

Сви чланови стручног 

већа 

  

  

  

Сви чланови Стручног 

већа 

  

  

  

  

Чланови Стручног 

већа који за то буду 

задужени 

  

  

  

Чланови Стручног 

већа који за то буду 

задужени 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     ДЕЦЕМБАР 

  

    РЕАЛИЗОВАНО 

  

    

Кроз Стручно веће и 

сарадњу са другим 

стручним већима 

  

  

  

  

Кроз Стручно веће о 

сарадњи са другим 

стручним већима 

  

  

  

  

  

Кроз Стручно веће 

  

  

  

  

  

Кроз Стручно веће 
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*Анализа успеха 

оствареног на крају 

првог полугодишта и 

анализа критеријума  

оцењивања  чланова 

стручног већа 

  

*Сарадња са градским  

спортским клубовима 

и организација 

школских такмичења 

под називом 

СПОРТОМ ПРОТИВ 

НАСИЉА 

  

*Учешће на  

такмичењима 2. и  3. 

нивоа ОСИУРС 

  

Сви чланови стручног 

већа 

  

  

  

  

  

  

  

  Сви чланови 

Стручног већа 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Чланови Стручног 

већа који за то буду 

одређени 

  

       

  

  

  

  

        

  

  

        ЈАНУАР 

  

  

     РЕАЛИЗОВАНО 

  

  

  

  

          

  

Кроз Стручно 

већеодељенска већа и   

кроз Наставничко 

веће 

  

  

  

  

  

Кроз Стручно веће 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кроз Стручно веће 
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*Учешће наставника 

на стручном 

усавршавањима 

  

*Интензивирање рада 

секција 

  

"Припреме ученика за 

учешће на вишим 

нивоима ОСИУРС 

  

*Праћење рада секција 

  

  

  

Сви чланови Стручног 

већа 

  

  

  

 Сви чланови 

Дтручног већа 

  

  

Сви чланови Стручног 

већа 

  

  

 Чланови Стручног 

већа који за то буду 

одређени 

  

  

  

  

      

  

  

        ФЕБРУАР 

  

  

   

 РЕАЛИЗОВА

НО 

  

Кроз Стручно веће 

  

  

  

  

 Кроз Стручно веће 

  

  

  

Кроз Стручно веће 

  

  

  

Кроз Стручно веће 
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*Мотивисане ученика 

за рад и анализа 

васпитно образовног 

рада 

  

*Учешће на вишим 

нивоима  такмичења 

ОСИУРС 

  

*Сарадња са 

Стручним већима 

наставника физичког 

васпитања других 

школа 

  

  

Сви чланови Стручног 

већа 

  

  

  Сви чланови 

стручног већа 

  

  

  

  

 Сви чланови 

Стручног већа 

  

  

  

  

  

         МАРТ 

  

  

      РЕАЛИЗОВАНО  

  

  

  

 Кроз Стручно веће 

  

  

Кроз Стручно веће 

  

  

  

  

  

  

Кроз Стручно веће 
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*Анализа успеха на 

крају трећег  

класификационог 

периода 

  

*Анализа резултата 

остварених на 

стручном 

усавршавању 

наставника 

  

*Учешће на вишим 

нивоима такмичења 

  

  

 

  

*Анализа остварених 

циљева 

и претходном 

такмичарском периоду 

  

*Учешће на 

Републичким 

такмичењима 

  

*Учешће на 

матурантској паради 

  

  

  

Сви чланови Стручног 

већа 

  

  

  

  

  Сви чланови 

стручног већа 

  

  

  

  

  Чланови Стручног 

већа који  за то буду 

задужени 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           АПРИЛ 

  

     РЕАЛИЗОВАНО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

        

  

Кроз Стручно 

веће,одељенска већа 

и кроз Наставничко 

веће 

  

  

  

Кроз Стручно веће 

  

  

  

  

  

Кроз Стручно веће 
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*Анализа рада 

Стручног већа 

  

 

  

*Анализа резултата по 

спортовима у 

претходном 

такмичарском периоду 

  

*Предлог плана рада 

за следећу школску 

годину 

  

*Избор најбољег 

спортисте школе за 

школску 2021./2022. 

годину 

  

 *Анализа успеха на 

крају школске године 

  

*Израда годишњег 

извештаја о раду 

Стручног већа  у 

школској 

2021./2022.години 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  Сви чланови 

Стручног већа 

  

  

  

 Сви чланови 

Стручног већа 

  

  

 Сви чланови стручног 

већа 

  

  

      

            МАЈ 

  

    РЕАЛИЗОВАНО 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

          ЈУН 

  

   РЕАЛИЗОАНО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  Кроз Стручно веће 

  

  

  

  

  

 Кроз Стручно веће 

  

  

  

 Кроз Стручно веће и 

Наставничко веће 
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 Сви чланови 

Стручног већа 

  

  

 Члан стручног већа 

који за то буде 

задужен 

  

  

Кроз Стручно 

веће,одељенска већа 

и кроз Наставничко 

веће 

  

  

  

  Кроз Стручно веће 
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КООРДИНАТОР  :    Папић Верина 

  

 6.3.4.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ 

НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ  2021/ 2022. ГОДИНУ 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

А 

(време, докази) 

Конституисање Стручног 

већа 

Сви чланови 

Стручног већа 

август На састанцима 

Стручног већа 

31.08.2021. 

Израда Плана рада 

Стручног већа за школску 

2021/2022. 

Сви чланови 

Стручног већа 

август На састанцима 

Стручног већа 

31.08.2021. 

Анализа успеха ученика 

на поправним,завршним и 

матурским испитима 

Сви чланови 

Стручног већа 

август На састанцима 

Стручног већа 

31.08.2021. 

Припреме за почетак 

школске 2021/2022.год.  

Анализа упутстава 

МПНТР за реализацију 

наставе по комбинованом 

моделу у условима 

епидемије Корона 

вирусом 

Сви чланови 

Стручног већа 

август На састанцима 

Стручног већа 

31.08.2021. 

Усвајање уџбеника који ће 

се користити у школској  

20201022. 

Сви чланови 

Стручног већа 

август На састанцима 

Стручног већа 

31.08.2021. 

Упознавање са радом на 

дигиталном систему за 

учење G Suite 

Сви чланови 

Стручног већа 

август На састанцима 

Стручног већа 

31.08.2021. 

Предлози за 40-очасовну 

радну недељу чланова 

Сви чланови 

Стручног већа 

август На састанцима 31.08.2021. 
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већа Стручног већа 

Извештај са Педагошког 

колегијума 

Сви чланови 

Стручног већа 

август На састанцима 

Стручног већа 

31.08.2021. 

Усклађивање наставног 

плана и програма у 

оквиру стручног већа 

Сви чланови 

стручног већа 

август  На састанцима 

стручног већа 

31.08.2021. 

20.10.2021. 

 Анализа броја ученика и 

одељења у школској 

2021/2022. 

Сви чланови 

Стручног већа 

октобар На састанцима 

Стручног већа 

20.10.2021. 

Анализа Развојног плана 

школе 

Сви чланови 

Стручног већа 

септембар На састанцима 

Стручног већа 

реализовано, 

септембар 

Анализа и усаглашавање 

постојећих критеријума 

оцењивања, дефинисање 

критеријума за 

формативно оцењивање  у 

складу са Правилником о 

оцењивању у средњој 

школи 

Сви чланови 

Стручног већа 

август, 

септембар 

На састанцима 

Стручног већа и 

31.08.2021. 

Израда плана стручног 

усавршавања наставника 

Сви чланови 

Стручног већа 

август  На састанцима 

Стручног већа и 

реализовано, 

август 

Анализа  комбиноване 

наставе ; анализа наставе 

на G Suite платформи; 

праћење одвијања 

наставног процеса у 

онлајн окружењу 

Сви чланови по потреби Одељењских 

већа 

реализовано 

Договор о тематској 

корелацији на нивоу 

стручног и одељењских 

већа и развоју 

међупредметних 

компетенција 

Стручног већа током 

школске 

године 

На састанцима 

Стручног већа 

реализовано, 

кроз сарадњу 

са другим 

тимовима 
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Планирање допунске, 

додатне настава и секција 

у складу са постигнућима 

ученика и 

интересовањима 

Сви чланови 

Стручног већа 

септембар На састанцима 

Стручног већа 

31.08.2021. 

20.10.2021. 

Договор о набавци 

потребних учи-

ла,литературе,прибора,мат

еријала и алата за 

реализацију наставе 

Сви чланови 

Стручног већа 

септембар, 

октобар 

На састанцима 

Стручног већа 

20.10.2021. 

  Организација активности 

за пројекат Ноћ музеја 

 Руководиоци 

секција, 

чланови 

Струћног веча 

друго 

полугодиш

те 

  На састанцима 

Стручног већа 

реализовано 

кроз 

промотивну 

активноост 

школе 

“Отворена 

врата” мај 

Организација излета ван 

Ужица (у складу са 

епидемиолошком 

ситуацијом...) 

Разредне 

старешине свих 

разреда 

по потреби На састанцима 

Стручног већа, 

Одељењских 

већа и 

Наставничког 

већа 

релизовано 

кроз наградни 

излет за 

ученике, 

Тара-

Заовинско 

језеро 

Планирање извођења 

угледних часова  на 

којима ће бити примењена 

и новостечена знања са 

стручног усавршававања 

наставника 

Сви чланови 

Стручног већа 

 током 

школске 

године 

На састанцима 

Стручног већа и 

Одељењских 

већа 

 реализовано 

Организација и припреме 

за учешће у свечаностима 

поводом обележавања 

Дана града 

Сви чланови 

Стручног већа 

Одлаже се 

због 

епидемиол

ошке 

ситуације 

На састанцима 

Стручног већа и 

Одељењских 

већа 

Одлаже се 

због 

епидемиолош

ке ситуације 

Организација спровођења 

пројекта на нивоу школе у 

циљу развоја 

међупредметних 

компетенција ученика 

Сви чланови 

Стручног већа 

 током 

школске 

године 

На састанцима 

Стручног већа и 

Одељењских 

већа, Тимова 

 реализовано 
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Организација спровођења 

активности секције 

УНЕСКО клуба 

Сви чланови 

Стручног већа 

октобар На састанцима 

Стручног већа и 

Одељењских већа

реализовано, 

20.10.2021. 

Организација спровођења 

пројекта Завичајни кутак  

Сви чланови 

Стручног већа 

октобар На састанцима 

Стручног већа, у 

оквиру секција 

20.10.2021. 

 Сагледавање  важности  

давања повратне 

информације ученику о 

постигнућима и препорука 

за даљи рад и 

напредовање 

Сви чланови 

Стручног већа 

26.10.2020. На састанцима 

Стручног већа 

реализовано, 

20.10.2021. 

Разматрање предлога за 

упис нових образовних 

профила у наредној 

школској години 

Сви чланови 

Стручног већа 

дебембар На састанцима 

Стручног већа 

реализовано, 

08.12.2021. 

 Размена искустава о 

примени различитих 

техника рада и оцењивања 

ученика у циљу праћења и 

побољшања постигнућа 

ученика (онлајн тестова и 

квизова) 

Сви чланови 

Стручног већа 

октобар На састанцима 

Стручног већа 

20.10.2021. 

Праћење напредовања 

ученика. 

Анализа постигнућа 

ученика на крају 1. 

класификационог периода 

и мере за побољшање 

успеха 

Сви чланови 

Стручног већа 

новембар На састанцима 

Стручног већа, 

Одељењских већа 

и Наставничког 

већа 

релизовано, 

новембар 

Организовање и 

реализација допунске и 

додатне наставе 

Чланови 

Стручног већа 

који реализују 

додатну и 

допунску 

наставу 

децембар На састанцима 

Стручног већа 

реализовано, 

08.12.2021. 
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Извештај о посети 

Октобарском сајму књига 

у Београду 

Чланови 

Стручног већа 

који су 

посетили Сајам 

децембар На састанцима 

Стручног већа и 

кроз посету Сајму

реализовано, 

08.12.2021. 

Размена искустава о 

самопроцени сопственог 

рада наставника,о начину 

планирања  и 

евидентирања  процене 

сопственог рада 

Сви чланови 

Стручног већа 

током 

школске 

године 

На састанцима 

Стручног већа 

реализовано 

Предлог плана уписа за 

школску 2022/2023.годину 

Сви чланови 

Стручног већа 

децембар На састанцима 

Стручног већа 

08.12.2021. 

Припреме за обележавање 

Дана Светог Саве и Дана 

Школе 

Чланови 

Стручног већа 

који буду 

анагажовани 

децембар На састанцима 

Стручног већа 

08.12.2021. 

Анализа и припрема 

активности у оквиру 

пројојекта Завичајни кутак 

и Ноћ музеја 

Чланови 

Стручног већа 

који  су 

анагажовани 

децембар На састанцима 

Стручног већа, у 

оквиру секција 

08.12.2021. 

Анализа постигнућа 

ученика на крају 1. 

полугодишта  и мере за 

побољшање успеха 

Сви чланови 

Стручног већа 

фебруар На састанцима 

Стручног већа, 

Одељењских већа 

и Наставничког 

већа 

24.02.2022. 

Критички осврт на рад 

већа и предлагање мера за 

његово унапређење 

Сви чланови 

Стручног већа 

фебруар На састанцима 

Стручног већа, 

Одељењских већа 

и Наставничког 

већа 

24.02.2022. 

Анализа реализације 

наставних планова и 

програма 

Сви чланови 

Стручног већа 

током 

школске 

године  

На састанцима 

Стручног већа, 

Одељењских већа 

и Наставничког 

већа 

 реализовано 

Обележавање Дана Светог 

Саве и Дана Школе 

Чланови 

Стручног већа 

који буду 

јануар Кроз програм 

обележавања 

прославе 

27.01.2022. 
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анагажовани 

Припреме за 

организовање   такмичења 

Чланови 

Стручног већа 

који буду 

анагажовани 

током 

школске 

године 

На састанцима 

Стручног већа 

март 

Припрема питања и  

задатака за завршне и 

матурске испите 

Чланови 

Стручног већа 

који буду 

анагажовани 

април   На састанцима 

Стручног већа 

 реализовано, 

21.04.2022. 

 Размена искустава и 

анализа начина 

вредновања и 

евидентирања ученичких 

постигнућа 

Сви чланови 

Стручног већа 

током 

школске 

године 

На састанцима 

Стручног већа 

реализовано                       

Извештај са семинара Сви чланови 

Стручног већа 

током 

школске 

године 

На састанцима 

Стручног већа 

реализовано 

 Упознавање са програмом 

такмичења ученика из 

друштвених наука и 

уметности 

Чланови 

Стручног већа 

који буду 

анагажовани 

друго 

полугодиш

те 

На састанцима 

Стручног већа 

реализовано 

Припрема материјала за 

презентацију школе 

Чланови 

Стручног већа 

који буду 

анагажовани 

током 

школске 

године 

На састанцима 

Стручног већа, 

Развојног тима 

и Наставничког 

већа 

21.04.2022. 

Реализација тематске 

недеље у складу са 

предлозима ученика 

Секција Унеско 

клуб, 

историјска, 

ликовна 

секција, 

социолошка 

секција 

наставници 

руководиоци 

 Школа,  

тематске 

активности из 

области 

географије, 

ликовног, 

историје, 

религије 

реализовано 
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Анализа напредовања  

ученика на крају 3. 

класификационог периода 

и мере за побољшање 

Сви чланови 

Стручног већа 

април На састанцима 

Стручног већа, 

Одељењских 

већа и 

Наставничког 

већа 

реализовано, 

21.04.2022. 

Учешће у презентацији 

школе 

Чланови 

Стручног већа 

који буду 

анагажовани 

април На састанцима 

Стручног већа, 

Развојног тима 

и Наставничког 

већа 

21.04.2022. 

 Сарадња са органима 

управљања школом: 

директор, ПП служба, 

секретаром 

Чланови 

Стручног већа 

који су 

посетили Сајам 

током 

школске 

године 

На састанцима 

Стручног већа 

21.04.2022. 

 Организација такмичења 

ученика 

Чланови 

Стручног већа 

који буду 

анагажовани 

 Учешће на  

такмичењу 

март 

Припреме за  

разредне,матурске и 

завршне испите и предлог 

комисија 

Сви чланови 

Стручног већа 

април На састанцима 

Стручног већа 

21.04.2022. 

Анализа постигнутих 

резултата ученика на   

такмичењима 

Сви чланови 

Стручног већа 

јун На састанцима 

Стручног већа и 

Наставничког 

већа 

реализовано, 

јун 

Предлог плана и програма 

екскурзија за школску  

2021/2022. 

Сви чланови 

Стручног већа 

  На састанцима 

Стручног већа 

  

Реализација пројекта Ноћ 

музеја 

Сви чланови 

Стручног већа 

  Хол школе, 

изложбене 

активности 

релизовано 

кроз 

активност 

школе 

“Отворена 

врата” 
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Анализа реализације свих 

облика васпитно-

образовног рада 

Сви чланови 

Стручног већа 

јун На састанцима 

Стручног већа, 

Одељењских 

већа и 

Наставничког 

већа 

релизовано, 

јун 

Анализа 

постихнућаученика на 

матурским и завршним 

испитима 

Сви чланови 

Стручног већа 

јун На састанцима 

Стручног већа, 

Одељењских 

већа и 

Наставничког 

већа 

реализовано, 

30.06.2022. 

Анализа успеха на крају 2. 

полугодишта и пропуста у 

настави 

Сви чланови 

Стручног већа 

јун На састанцима 

Стручног већа, 

Одељењских 

већа и 

Наставничког 

већа 

30.06.2022. 

Предлог поделе предмета 

на наставнике и разредних 

старешинстава 

Сви чланови 

Стручног већа 

јун На састанцима 

Стручног већа 

30.06.2022. 

Извештај о реализацији 

пројекта Завичајни кутак 

Координатори 

пројекта 

 На састанку 

Стручног већа 

 

Упис ученика у први 

разред 

Чланови који 

буду 

ангажовани 

јул Кроз учешће на 

упису 

јул 

Подела предмета на 

наставнике и разредних 

старешинстава 

Сви чланови 

Стручног већа 

август На састанцима 

Стручног већа 

31.08.2022. 

Анализа рада већа у 

школској 

2021/2022.години 

Сви чланови 

Стручног већа 

август На састанцима 

Стручног већа 

31.08.2022. 

Именовање руководиоца 

Стручног већa 

Сви чланови 

Стручног већа 

август На састанцима 

Стручног већа 

август 

Координатор: Стакић Иван 
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6.3.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/ 2021. ГОДИНУ 

 

 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА 

(време,докази) 

Формирање 

Стручног већа 

чланови Већа септембар договор, 

разматрање на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 03.09.2021. 

Усвајање 

годишњег 

програма рада 

Стручног већа 

чланови Већа септембар договор, 

разматрање на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 03.09.2021 

Коначна подела 

часова 

директор септембар обавештење на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 03.09.2021 

Усвајање 

уџбеника за 

школску 

2021/2021. 

чланови Већа септембар договор,усвајање  

на састанку већа 

Записник Већа 

од 03.09.2021. 

Консултације око 

израде годишњих 

и месечних 

планова 

чланови Већа, 

ПП служба 

септембар договор на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 03.09.2021. 
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Тематска 

корелација на 

нивоу Стручног 

већа и 

Одељењских већа 

чланови Већа, 

чланови 

Стручних већа 

септембар договор на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 03.09.2021. 

Израда плана 

стручног 

усавршавања 

чланови Већа, 

Тим за 

професионални 

септембар анализа, договор 

на састанку већа 

Записник Већа 

од 03.09.2021. 

Усвајање плана 

допунске и 

додатне наставе 

директор 

чланови Већа 

септембар анализа, договор 

на састанку већа 

Записник Већа 

од 21.092021. 

Подела секција на 

наставнике 

директор 

чланови Већа 

септембар анализа, договор 

на састанку већа 

Записник Већа 

од 21.092021. 

Поштовање 

превентивних и 

заштитних мера у 

условима 

пандемије 

директор, 

чланови Већа, 

ПП служба 

септембар обавештење на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 21.092021. 

Усклађивање 

наставног плана и 

програма у 

оквиру СВ 

чланови Већа септембар разматрање, 

анализа на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 21.092021. 

Размена искустава 

у раду на 

платформи за 

учење G Suite 

чланови Већа септембар разматрање, 

анализа на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 21.092021. 
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Размена 

наставних 

материјала, 

истицање примера 

добре праксе 

чланови Већа, 

ПП служба 

септембар анализа, договор 

на састанку већа 

Записник Већа 

од 21.092021. 

Планирање 

извођења 

угледних часова 

чланови Већа октобар анализа, договор 

на састанку већа 

Записник Већа 

од 12.10.2021. 

Анализа резултата 

иницијалног теста 

чланови Већа 

ПП служба 

октобар анализа на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 12.10.2021. 

Разматрање 

Оперативног 

плана рада школе 

чланови Већа октобар разматрање на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 12.10.2021. 

Анализа успеха на 

крају првог 

класификационог 

периода 

чланови Већа 

ПП служба 

одељењска већа 

новембар разматрање, 

анализа на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 13.11.2021. 

Извештај о 

реализацији 

допунске и 

додатне наставе и 

рада секција 

чланови Већа новембар извештавање на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 13.11.2021. 

Мере за 

побољшање 

успеха и 

мотивација 

ученика 

чланови Већа 

ПП служба 

новембар анализа, договор 

на састанку већа 

Записник Већа 

од 13.11.2021. 
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Разматрање плана 

уписа 

чланови Већа новембар анализа, договор 

на састанку већа 

Записник Већа 

од 13.11.2021. 

Извештавање са 

посете Сајму 

књига 

чланови Већа новембар извештавање на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 13.11.2021. 

Сарадња са 

другим стручним 

већима око 

организовања 

прославе Дана 

школе и рад на 

припреми 

школског листа 

„Петља“ 

чланови Већа 

чланови Тимова 

Стручних већа 

децембар анализа, договор 

на састанку већа 

Записник Већа 

од 07.12.2021. 

Анализа 

реализације 

наставних 

планова 

чланови Већа децембар анализа  на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 07.12.2021. 

Анализа рада 

Стручног већа 

председник 

Стручног већа 

децембар извештавањеи 

анализа  на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 07.12.2021. 

Разматрање плана 

уписа 

чланови Већа децембар анализа, договор 

на састанку већа 

Записник Већа 

од 07.12.2021. 

Договор о учешћу 

на зимском 

семинару у 

организацији 

Министарства 

просвете 

чланови Већа, 

Тим за 

професионални 

децембар анализа, договор 

на састанку већа 

Записник Већа 

од 07.12.2021. 
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Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

полугодишта  

чланови Већа 

ПП служба 

одељењска већа 

децембар разматрање, 

анализа на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 31 .12.2021. 

Анализа рада  

допунске и 

додатне наставе и 

рада секција 

чланови Већа 

ПП служба 

одељењска већа 

децембар разматрање, 

анализа на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 31 .12.2021. 

Мере за 

побољшање 

успеха и 

мотивација 

ученика 

чланови Већа 

ПП служба 

децембар разматрање, 

анализа на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 31 .12.2021. 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

чланови Већа 

ПП служба 

децембар разматрање, 

анализа на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 31 .12.2021. 

Обележавање 

Дана Светог Саве 

и Дана Школе 

чланови Већа 

чланови Тимова 

Стручних већа 

јануар договор на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 10 .01.2022. 

Математика као 

изборни предмет 

(одабир задатака) 

чланови Већа фебруар договор на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 08 .02.2022. 

Извештаји са 

семинара и 

конференција 

чланови Већа фебруар договор на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 08 .02.2022. 
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Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

полугодишта  

чланови Већа 

ПП служба 

одељењска већа 

фебруар разматрање, 

анализа на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 08 .02.2022. 

Организовање 

школског 

такмичења, избор 

ученика за 

Републичко 

такмичење 

чланови Већа март договор на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 01 .03.2022. 

Мере за 

побољшање 

успеха и 

мотивација 

ученика 

чланови Већа 

ПП служба 

март анализа, договор 

на састанку већа 

Записник Већа 

од 01 .03.2022. 

Разматрање плана 

и предлога 

екскурзија за 

ученике 

чланови Већа 

одељењска већа 

трећег и 

четвртог разреда 

март анализа на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 01 .03.2022. 

Обележавање 

међународног 

дана броја π 

чланови Већа март договор на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 01 .03.2022. 

Активности 

везане за 

пилотирање и 

упутства за 

прегледање 

тестова из  

математике 

чланови Већа март договор на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 29 .03.2022. 
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Анализа успеха 

ученика на крају 

трећег 

класификационог 

периода 

чланови Већа, 

ПП служба 

април анализа  на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 15 .04.2022. 

Извештај о 

реализацији 

допунске и 

додатне наставе и 

рада секције 

чланови Већа, 

ПП служба 

април Извештавање и 

анализа  на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 15 .04.2022. 

Организација 

матурских испита 

чланови Већа мај договор на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 15 .04.2022. 

Активности 

везане за 

обележавање Мај-

месец математике 

чланови Већа мај договор на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 05 .05.2022. 

Анализа успеха 

ученика на пилот 

матури из 

математике 

чланови Већа, 

ПП служба 

мај анализа  на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 05 .05.2022. 

Прелиминарна 

подела часова 

чланови Већа јун договор на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 21 .06.2022. 

Потребе стручног 

већа-списак за 

набавку 

наставних 

средстава 

чланови Већа јун договор на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 21 .06.2022. 
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Анализа рада 

стручног већа 

чланови Већа јун Извештавање и 

анализа  на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 21 .06.2022. 

Анализа успеха 

на крају другог 

полугодишта и 

предлог мера за 

побољшање 

успеха у 

наредној години 

чланови Већа, 

ПП служба 

јун Извештавање и 

анализа  на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 30 .06.2022. 

Анализа 

реализације 

наставних 

планова 

чланови Већа, 

ПП служба 

јун Извештавање и 

анализа  на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 30 .06.2022. 

Коначна подела 

часова 

директор август обавештење на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 24 .08.2022. 

Стручно 

усавршавање у 

2020-2021 

чланови Већа, 

Тим за 

професионални 

август извештавање на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 24 .08.2022. 

Усвајање 

Годишњег 

извештаја о раду 

Стручног већа у 

2020-2021 

школској години 

чланови Већа август извештавање на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 24 .08.2022. 

Избор новог 

преседника 

Стручног већа 

чланови Већа август договор на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 24 .08.2022. 
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Договор о раду  у 

шкoлској 

2021/2021. години 

чланови Већа током 

полугодишта 

анализа, договор 

на састанку већа 

Записник Већа 

од 03.09.2021. од 

21.09.2021. 

од 12.10.2021. 

од 13.11.2021. 

од 07.12.2021. 

од 08.02.2022. 

од 01.03.2022. 

од 15.04.2022. 

од 05.05.2022. 

од 21.06.2022. 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

чланови Већа, 

ПП служба 

током 

полугодишта 

анализа, договор 

на састанку већа 

Записник Већа 

од 03.09.2021. од 

21.09.2021. 

од 12.10.2021. 

од 13.11.2021. 

од 07.12.2021. 

од 08.02.2022. 

од 01.03.2022. 

од 15.04.2022. 

од 05.05.2022. 

од 21.06.2022. 
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Извештавање са 

педагошких  

колегијума 

председник 

Стручног већа 

током 

полугодишта 

извештавање на 

састанку већа 

Записник Већа 

од 21.09.2021. 

од 12.10.2021. 

од 13.11.2021. 

од 07.12.2021. 

од 31.12.2021. 

од 08.02.2022. 

од 21.03.2022. 

од 05.05.2022. 

Председник стручног већа  : Радмила Петронијевић 

                                                                                                 

6.3.6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИМЕНУ 

РАЧУНАРА ЗА ШКОЛСКУ 2021/ 2022. ГОДИНУ 

 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

(време, докази) 

Усвајање 

годишњег 

плана рада 

Стручног већа 

сви чланови 

Стручног већа 

август 2021. кроз Стручно 

веће 

31.08.2021. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 
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Договор о начину 

функционисања 

већа у условима 

пандемије 

коронавируса 

ковид-19 

сви чланови 

Стручног већа 

септембар 2021. кроз Стручно веће 31.08.2021. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 

Предлог 

уџбеника за 

школску 2020/21. 

годину за 

Рачунарство и 

информатику 

професори 

Рачунарства и 

информатике 

септембар 2021. кроз Стручно веће 31.08.2021. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 

Договор о начину 

коришћења 

кабинета и 

подели ученика 

на групе 

сви чланови 

Стручног већа 

септембар 2021. кроз Стручно веће 10.09. 2021. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 

Разматрање о 

могућности 

корелације са 

другим 

наставним 

предметима 

сви чланови 

Стручног већа 

септембар 2021. кроз Стручно веће 10.09. 2021. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

сви чланови 

Стручног већа 

октобар 2021. кроз Стручно веће 10.09. 2021. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 
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Планирање 

стручног 

усавршавања 

(присуство 

семинарима) 

сви чланови 

Стручног већа 

октобар 2021. кроз Стручно веће 10.01.2022. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 

(Због болести чланова 

С.В. Стручно 

усавршавање у оквиру 

С.В. није разматрано, 

али су чланови већа, 

поднели извештаје са 

Стручних семинара 

којима су 

присуствовали.) 

Анализа успеха 

на крају првог 

класификационог 

периода 

сви чланови 

Стручног већа 

новембар 2021. кроз седнице 

Одељенских и 

Наставничког већа 

08.10.2021. 

Записници са 

Наставничког и 

одељењских већа 

Сарадња са 

другим Стручним 

већима око 

организовања 

Дана школе 

сви чланови 

Стручног већа 

новембар 2021. 

децембар 2021. 

кроз учешће у 

припремама за 

приредбу 

10. 01. 2022. 

Записници са 

Наставничког и 

одељењских већа 

Рад на припреми 

школског листа 

Петља 

вође секција новембар 2021. 

децембар 2021. 

кроз секције Школски часопис 

„Петља“ 

Анализа рада 

Стручног већа 

сви чланови 

Стручног већа 

јануар 2022. кроз Стручно веће 10. 01. 2022. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 
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Анализа успеха 

на крају првог 

полугодишта 

сви чланови 

Стручног већа 

јануар 2022. кроз седнице 

Одељенских и 

Наставничког 

већа 

30.12.2021. 

Записници са 

Наставничког и 

одељењских већа 

Мере за 

побољшање 

успеха 

сви чланови 

Стручног већа 

јануар 2022. кроз Стручно 

веће и седнице 

Одељенских већа 

30.12.2021. 

Записници са 

Наставничког и 

одељењских већа 

Разматрање 

текућих 

проблема у 

настави 

сви чланови 

Стручног већа 

јануар 2022. кроз Стручно 

веће 

10.01.2022. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 

Извештај са 

стручних 

семинара 

чланови који су 

присуствовали 

неком од 

семинара 

јануар 2022. кроз Стручно 

веће и седницу 

Наставничког 

већа 

10.01.2022. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 

Договор о 

припреми за 

такмичења 

чланови који за 

то буду задужени 

јануар 2021. кроз секције / 

Прослава Светог 

Саве 

чланови који за то 

буду задужени 

27. јануар 2022. кроз учешће у 

приредби 

27. јануар 2022. 

Презентација 

Петље 

чланови који за то 

буду задужени 

27. јануар 2022. кроз учешће у 

презентацији 

27. јануар 2022. 
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Разматрање 

актуелних 

проблема у раду 

сви чланови 

Стручног већа 

фебруар 2022. 

март 2022 

кроз Стручно 

веће 

04. април 2022. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 

Осврт на рад 

Стручног већа, 

сарадња унутар 

Стручног већа 

сви чланови 

Стручног већа 

април 2022. кроз Стручно 

веће 

04. април 2022. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 

Анализа успеха 

на крају трећег 

класификационог 

периода 

сви чланови 

Стручног већа 

април 2022. кроз седнице 

Одељенских и 

Наставничког већа 

04. април 2022. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 

Сарадња са 

тимом за борбу 

против насиља 

професори 

рачунарства и 

информатиме 

мај 2022. кроз редовне 

часове 

06. мај 2022. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 

Извештаји са 

такмичења 

чланови који су 

водили ученике на 

такмичења 

мај – јун 2022. кроз седницу 

Наставничког већа 

/ 

Презентација 

Школе 

чланови који буду 

узели учешће у 

презентацији 

Школе 

мај – јун 2022. Кроз учешће у 

активностима 

везаним за 

презентацију 

Школе 

06. мај 2022. 

24. јун 2022. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 
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Анализа успеха у 

настави 

сви чланови 

Стручног већа 

јун 2022. кроз седнице 

Одељенских и 

Наставничког већа 

24. јун 2022. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 

Прелиминарна 

подела часова 

сви чланови 

Стручног већа 

јун 2022. кроз Стручно веће 24. јун 2022. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 

Упис ученика у 

наредну школску 

годину 

чланови који за то 

буду задужени 

јул 2022. кроз учешће у 

упису 

14-15. јун 2022. 

Подела предмета 

на наставнике 

сви чланови 

Стручног већа 

август 2022. кроз Стручно веће биће реализовано 

до краја августа 

Подношење 

извештаја о раду 

Стручног већа у 

претходној 

школској години 

Председник 

Стручног већа 

август 2022. кроз Стручно веће 19. август 2022. 

Записник са 

седнице Стручног 

већа 

КООРДИНАТОР  : Влатко Павловић 

  

 

 

 

 

6.3.7. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ 

НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/ 2022. ГОДИНУ 
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АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

и докази 

конституисање Стручног већа 

-израда годишњег плана рада и 

оперативних планова 

Чланови већа Септембар. Састанак стручног већа 

Састанци одељенских 

већа, ЗАПИСНИК 

-именовање чланова већа за стручне 

руководиоце у секцијама 

Чланови већа  Септембар 

  

Састанак стручног већа 

ЗАПИСНИК 

-утврђивање распореда додатне и 

допунске наставе и секција 

Чланови већа септембар 

  

Састанак стручног већа 

ЗАПИСНИК 

-корелација између предмета на нивоу 

плана и програма 

Он лајн настава 

  

Чланови већа. 

Колеге из 

одељенскох већа 

септембар Састанак стручног већа 

Састанци одељенских 

већа ПЛАНОВИ, 

ЗАПИСНИК 

-сарадња СВ са Развојним тимом и 

израда плана стручно усавршавања 

  

  

Координатори 

тимова и актива 

септембар 

  

Сарадња са 

координатором Тима за 

међупредметне 

компетенције 

  

Састанак са 

координатором Развојног 

тима 

  

Седница НВ 

Увид у нове документе 

ЗАПИСНИК 

мере за унапређивање наставног 

процеса 

Чланови већа октобар Састанак стручног већа, 

педагошки колегијум 
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Тематска недеља наставници октобар Развој науке, обилазак 

експоната испред 

регионалног центра 

ЗАПИСНИК 

Сарадња са друштвеном заједницом Чланови већа октобар Састанак са Регионалним 

центром у циљу 

промоције науке, 

састанак већа 

ЗАПИСНИК 

промоција заштите животне средине и 

здравих стилова живота(Св дан здраве 

исхране, Дан пешачења) 

Секције  октобар  пано, анкета о здравој 

исхрани 

  

Размена планова Наставници истих 

предмета 

октобар На диску окачени 

планови за физику 

Стручно усавршавање Водитељи 

семинара и 

чланови већа 

октобар Семинар 

-анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

Чланови већа новембар Седница СВ 

ЗАПИСНИК 

анализа реализације плана и програма 

  

Чланови већа новембар Седница СВ 

ЗАПИСНИК 

-стручно усавршавање Чланови већа Прво полугодиште Реализација семинара 

сарадња са школским тимовима... Чланови већа новембар Седница СВ 

ЗАПИСНИК 

анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

Чланови већа Децембар, 

записник 

Седница СВ 

ЗАПИСНИК 

-сарадња између секција 

 Примери добре праксе 

 Чланови већа  децембар Седница СВ, 
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КООРДИНАТОР: Радомир Тошић 

 

6.3.8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА САОБРАЋАЈА ЗА 

ШКОЛСКУ 2021/ 2021. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

(време, докази) 

Формирање 

Стручног већа и 

подела предмета на 

наставнике 

чланови 

Стручног већа 

01.09.2021. 

06.09.2021. 

  

кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Усвајање годишњег 

плана рада Стручног 

већа 

чланови 

Стручног већа 

01.09.2021. 

06.09.2021. 

  

кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Договор о изради 

оперативних и 

годишњих планова 

рада наставника 

чланови 

Стручног већа 

01.09.2021. 

06.09.2021. 

  

кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Избор уџбеника који 

ће се користити у 

школској 2021/2022. 

г. 

чланови 

Стручног већа 

01.09.2021. 

06.09.2021. 

  

кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Планирање тематске 

корелација на нивоу 

Стручног већа и 

Одељенских већа 

кроз Стручно 

веће и 

Одељењска већа 

01.09.2021. 

06.09.2021. 

  

кроз Стручно 

веће и 

Одељењска већа 

Записник стручног 

већа 

Организација 

екскурзије 

чланови који за 

то буду задужени 

01.09.2021. 

06.09.2021. 

  

кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 
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Набавка стручне 

литературе 

чланови 

Стручног већа 

01.09.2021. 

06.09.2021. 

  

кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Планирање стручног 

усавршавања 

чланови 

Стручног већа 

01.09.2021. 

06.09.2021. 

  

кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Планирање извођења 

допунске и додатне 

наставе 

чланови 

Стручног већа 

01.09.2021. 

06.09.2021. 

  

кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Планирање извођења 

угледних часова 

чланови 

Стручног већа 

01.09.2021. 

06.09.2021. 

  

кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Планирање узајамне 

посете часовима 

чланова Стручног 

већа 

чланови 

Стручног већа 

01.09.2021. 

06.09.2021. 

  

кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Разматрање анализе 

пројекта безбедности 

саобраћаја за ОШ на 

територији Града 

Ужица 

Чланови 

Стручног већа 

10.09.2021 

кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Извештај о раду 

Педагошког 

колегијума 

Председник 

Стручног већа 

12.10.2021. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Екскурзија   12.10.2021. Одложено због 

епидемиолошке 

ситуације 

Записник стручног 

већа 
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Усклађивање 

критеријума 

оцењивања 

чланови 

Стручног већа 

12.10.2021. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Одређивање 

испитивача на 

ванредним испитима 

чланови 

Стручног већа 

12.10.2021. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Анализа успеха на 

крају првог 

класификационог 

периода и мере за 

побољшање 

чланови 

Стручног већа 

02.12.2021. кроз Стручно 

веће и седнице 

Одељењских и 

Наставничког 

већа 

Записник стручног 

већа 

Анализа угледних 

часова 

чланови 

Стручног већа 

02.12.2021. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Анализа узајамне 

посете часовима 

чланова Стручног 

већа 

чланови 

Стручног већа 

02.12.2021. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Предлог плана уписа 

за наредну школску 

годину 

чланови 

Стручног већа 

02.12.2021. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Припрема за 

полагање завршног 

испита ТДС             ( 

2021/2022) 

чланови 

Стручног већа 

02.12.2021. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Договор о учешћу у 

организацији Дана 

школе 

чланови 

Стручног већа 

02.12.2021. кроз Стручно 

веће и у сарадњи 

са осталим 

Стручним већима 

Записник стручног 

већа 
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Одређивање 

испитивача на 

ванредним испитима 

чланови 

Стручног већа 

02.12.2021. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Извештај о раду 

Педагошког 

колегијума 

Председник 

Стручног већа 

02.12.2021. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Ананализа успеха 

ученика на крају 

првог полугодишта 

чланови 

Стручног већа 

26.01.2022. кроз Стручно 

веће и седнице 

Одељењских и 

Наставничког 

већа 

Записник стручног 

већа 

Извештај са 

педагошког 

колегијума 

Председник 

Стручног већа 

26.01.2022. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Дан школе чланови 

Стручног већа 

26.01.2022. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Извештај о раду 

педагошког 

колегијума 

чланови 

Стручног већа 

10.02.2022. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Анализа прославе 

Дана школе 

чланови 

Стручног већа 

10.02.2022. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

 Организација 

школског такмичења 

ученика 

чланови који за 

то буду задужени 

10.02.2022. тестирање 

ученика 

Записник стручног 

већа 

Припрема тема за 

матурске и завршне 

испите 

чланови који за 

то буду задужени 

10.02.2022. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 
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 Извештај о раду 

педагошког 

колегијума 

Председник 

Стручног већа 

03.03.2022. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Реализација 

школског такмичења 

ученика 

чланови који за 

то буду задужени 

03.03.2022. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Индивидуализација 

задатака и 

активности ученика 

чланови 

Стручног већа 

03.03.2022. кроз Стручно 

веће  и редовну 

наставу 

Записник стручног 

већа 

 Анализа успеха на 

крају трећег 

класификационог 

периода и мере за 

побољшање 

чланови 

Стручног већа 

14.04.2022. кроз Стручно 

веће и седнице 

Одељењских и 

Наставничког 

већа 

Записник стручног 

већа 

Припрема ученика за 

Републичко 

такмичење 

чланови 

Стручног већа 

14.04.2022. Кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Извештај о раду 

педагошког 

колегијума 

Председник 

Стручног већа 

17.05.2022. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Организација 

завршних и 

матурских испита 

чланови који за 

то буду задужени 

17.05.2022. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Организација 

завршних и 

матурских испита 

чланови који за 

то буду задужени 

17.05.2022. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Организација 

стручне екскурзије 

за 3 и 4 рареде 

  17.05.2022.   Записник стручног 

већа 
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Анализа успеха 

завршних одељења 

на крају другог 

полугодишта 

чланови 

Стручног већа 

02.06.2022. кроз Стручно 

веће и седнице 

Одељењских и 

Наставничког 

већа 

Записник стручног 

већа 

Реализација 

матурске вечери 

чланови 

Стручног већа 

02.06.2022. Кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Анализа угледних 

часова 

чланови 

Стручног већа 

02.06.2022. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Извештај из Земуна 

где је одржана 

показна вежба 

матурског испита за 

ТДС. 

Милош 

Милутиновић и 

Владимир 

Јовановић 

02.06.2022. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Предлог поделе 

предмета на 

наставнике 

чланови 

Стручног већа 

17.06.2022. кроз Стручно 

веће 

Записник стручног 

већа 

Упис ученика чланови који за 

то буду задужени 

  кроз учешће у 

упису 

  

КООРДИНАТОР  : Јелена Мијаиловић 

  

6.3.9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ГРАЂЕВИНСКЕ 

СТРУКЕ ЗА ШКОЛСКУ  2021/ 2022.  ГОДИНУ 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА 

(време,докази) 
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Конституисање Стручног већа Сви чланови 

Стручног 

већа 

Крај 

августа 

на састанку већа 31.8.2021. 

Записник 

стр.већа 

Израда Плана рада Стручног 

већа за школску 2021/2022.год. 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

Крај 

августа 

-разматрање 

-предлагање 

-договор 

31.8.2021. 

Записник 

стр.већа 

Анализа успеха на крају школске 

2020/2021.год (поправни, 

завршни и матурски испити) 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

Крај 

августа 

на састанку већа 31.8.2021. 

Записник 

стр.већа 

Припреме за почетак школске 

2021/2022.год.(договор о раду, 

усклађивање наставног плана и 

програма у оквиру СВ, 

усаглашавање критеријума 

оцењивања) 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

Крај 

августа 

на састанку већа 31.8.2021. 

Записник 

стр.већа 

Усвајање уџбеника који ће се 

користити у школској 

2021/2022.г 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

Крај 

августа 

на састанку већа, 

НВ 

31.8.2021. 

Записник 

стр.већа 

Припреме за реализацију 

практичне и блок наставе и 

начелни договор око времена 

извођења 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

Крај 

августа 

на састанку већа 27.9.2021. 

Записник 

стр.већа 

  

Договор о тематској корелацији 

на нивоу стручног и одељењских 

већа                                                           

Сви чланови 

Стручног 

већа 

септембар На састанцима 

СВ и ОВ 

31.8.2021. 

Записник 

стр.већа 
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Размена искустава у раду на 

платформи за учење G Suite, 

размена наставних материјала 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

септембар На састанцима 

већа 

27.9.2021. 

Записник 

стр.већа 

Предлози за 40-очасовну радну 

недељу чланова већа 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

септембар на састанку већа 27.9.2021. 

Записник 

стр.већа 

Договор о набавци потребних 

учила, литературе, прибора, 

материјала и алата за реализацију 

наставе 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

септембар На састанцима 

Стручног већа 

31.8.2021. 

Записник 

стр.већа 

Допунска, додатна настава и 

секције 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

септембар На састанцима 

Стручног већа 

27.9.2021. 

Записник 

стр.већа 

Планирање обилазака 

градилишта у договору са 

социјалним партнерима у складу 

са могућностима 

  

  

Сви чланови 

Стручног 

већа 

октобар На састанцима 

Стручног већа 

29.10.2021. 

Записник 

стр.већа 

Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

октобар На састанцима 

Стручног већа 

16.11.2021. 
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Анализа успеха ученика на крају 

1. класификационог периода и 

мере за побољшање успеха 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

новембар На састанцима 

СВ, ОВ и НВ 

16.11.2021. 

Записник 

стр.већа 

Организовање допунске и 

додатне наставе 

Чланови 

Стручног 

већа који 

реализују 

додатну и 

допунску 

наставу 

новембар На састанцима 

Стручног већа 

16.11.2021. 

Записник 

стр.већа 

  

Посета Сајму намештаја и 

анализа (уколико се буде 

одржао) 

Чланови 

Стручног 

већа који су 

посетили 

Сајам 

новембар На састанцима 

Стручног већа и 

кроз посету 

Сајму 

Није 

реализовано 

због 

епидемиоло

шке 

ситуације 

Предлог плана уписа за школску 

2022/2023. годину 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

децембар На састанцима 

Стручног већа 

16.11.2021. 

29.11.2021. 

Записник 

стр.већа 

Припреме за обележавање Дана 

Светог Саве и Дана Школе 

Чланови 

Стручног 

већа који 

буду 

анагажован

и 

децембар На састанцима 

Стручног већа 

30.12.2021. 

Записник 

стр.већа 
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Анализа успеха ученика на крају 

1. полугодишта  и мере за 

побољшање успеха 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

децембар На састанцима 

СВ, ОВ и НВ 

30.12.2021. 

Записник 

стр.већа 

  

Анализа реализације наставних 

планова и програма 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

децембар На састанцима 

СВ, ОВ и НВ 

30.12.2021. 

Записник 

стр.већа 

Обележавање Дана Светог Саве 

и Дана Школе 

Чланови 

Стручног 

већа који 

буду 

анагажован

и 

јануар Кроз програм 

обележавања 

прославе 

24-28.1.2022. 

Програм 

прославе 

11.2.2022. 

Записник 

стр.већа 

Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

фебруар На састанцима 

Стручног већа 

11.2.2022. 

Записник 

стр.већа 

Припреме за организовање 

школског такмичења 

Чланови 

Стручног 

већа који 

буду 

анагажован

и 

фебруар На састанцима 

Стручног већа 

11.2.2022. 
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Предлог плана уписа за школску 

2022/2023. годину 

  

  

Сви чланови 

Стручног 

већа 

март На састанцима 

Стручног већа 

8.3.2022. 

Записник 

стр.већа 

Организовање школског 

такмичења, избор ученика за 

Републичко такмичење 

  

Чланови 

Стручног 

већа који 

буду 

анагажован

и 

март На састанцима 

Стручног већа 

4.4.2022. 

Записник 

стр.већа 

Припрема материјала за 

презентацију школе и учешће у 

пезентацији 

Чланови 

Стручног 

већа који 

буду 

анагажован

и 

март На састанцима 

СВ, Актива за 

развојно 

планирање и 

тима за 

маркетинг 

11.2.2022. 

27.5.2022. 

Реализована 

активност 

Дан 

отворених 

врата 

25.5.2022. 

Анализа успеха ученика на крају 

3. класификационог периода и 

мере за побољшање 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

април На састанцима 

СВ, ОВ и НВ 

4.4. 2022. 

Анализа ПП 

службе 

Посета Сајму грађевинарства у 

Београду и обилазак неких од 

значајнијих објеката у Београду 

(уколико буде одржана 

манифестација) 

Чланови 

Стручног 

већа који су 

посетили 

Сајам 

април На састанцима 

Стручног већа и 

кроз посету 

Сајму 

11.2.2022. 

27.5.2022. 

Посета Сајму 

28.4.2022. 
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Републичко такмичење 

геодетских и грађевинских 

школа Србије 

Чланови 

Стручног 

већа који 

буду 

анагажован

и 

април Учешће на 

Републичком 

такмичењу 

13-15.5.2022. 

Нови Пазар 

Предлог плана и програма 

екскурзија за школску 2022/2023 

годину 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

април На састанцима 

Стручног већа 

4.4.2022. 

Припреме за  разредне,матурске 

и завршне испите и предлог 

комисија 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

мај На састанцима 

Стручног већа 

27.5.2022. 

Анализа постигнутих резултата 

на Републичком такмичењу 

грађевинских школа 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

мај На састанцима 

СВ и НВ 

27.5.2022. 

Записник 

стр.већа 

Учешћа на културној 

манифестацији Ноћ музеја 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

мај На састанцима 

СВ и НВ, кроз 

реализацију 

активности 

Није 

реализована 

Активности везане за 

реализацију екскурзије за 

ученике трећих и четвртих 

разреда 

Разредне 

старешине 

3. и 4. 

разреда 

мај На састанцима 

СВ, ОВ и НВ 

27.5.2022. 

Анализа реализације свих облика 

васпитно-образовног рада 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

јун На састанцима 

СВ, ОВ и НВ 

24.6.2022. 

Записник 

стр.већа 
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Анализа успеха ученика на 

матурским и завршним испитима 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

јун На састанцима 

СВ, ОВ и НВ 

24.6.2022. 

Записник 

стр.већа 

Анализа успеха на крају 2. 

полугодишта и пропуста у 

настави 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

јун На састанцима 

СВ, ОВ и НВ 

24.6.2022. 

Записник 

стр.већа 

Предлог поделе предмета на 

наставнике и разредних 

старешинстава 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

јун На састанцима 

Стручног већа 

13.6.2022. 

Упис ученика у први разред Чланови 

који буду 

ангажовани 

јул Кроз учешће на 

упису 

Реализовано 

14-16.7.2022. 

Подела предмета на наставнике и 

разредних старешинстава 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

август На састанцима 

Стручног већа 

24.8.2022. 

Анализа рада већа у школској 

2021/2022 години 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

август На састанцима 

Стручног већа 

24.8.2022. 

Записник 

стр.већа 

Поштовање превентивних и 

заштитних мера у условима 

пандемије 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

У току 

године 

На састанцима 

СВ и ОВ 

31.8.2021. 

16.11.2021. 

4.4.2022. 
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Сагледавање проблема у настави 

и њихово превазилажење 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

У току 

године 

На састанцима 

Стручног већа 

16.11.2021. 

30.12.2021. 

13.6.2022. 

Записник 

стр.већа 

Праћење реализације практичне 

наставе и блок наставе 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

У току 

године 

На састанцима 

Стручног већа 

30.12.2021. 

11.2.2022. 

13.6.2022. 

Записник 

стр.већа 

Извештај о раду педагошког 

колегијума 

Руководила

ц  Стручног 

већа 

У току 

године 

На састанцима 

Стручног већа 

27.9.2021. 

29.10.2021. 

29.11.2021. 

11.2.2022. 

4.4.2022. 

Записник 

стр.већа 

Учешће у раду тимова на нивоу 

Школе 

Чланови 

Стручног 

већа који 

буду 

анагажован

и 

У току 

године 

На састанцима 

тимова школе 

Према 

динамици 

рада тимова, 

записници 

тимова 
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Сарадња са другим школама, 

учешће у раду Удружења 

грађевинских и геодетских 

школа Србије 

Чланови 

Стручног 

већа који 

буду 

анагажован

и 

У току 

године 

На састанцима 

СВ,НВ,,Скупшт

ини Удружења и 

кроз посете 

другим школама 

29.10.2021. 

11.2.2022. 

27.5.2022. 

Записник 

стр.већа 

Сарадња са социјалним 

партнерима 

Чланови 

Стручног 

већа који 

буду 

анагажован

и 

У току 

године 

На састанцима 

Стручног већа, 

кроз посете 

градилиштима и 

грађевинским 

предузећима 

30.12.2021. 

27.5.2022. 

24.6.2022. 

Записник 

стр.већа 

Сарадња са Факултетом за 

машинство и грађевинарство у 

Краљеву 

Чланови 

Стручног 

већа који 

буду 

анагажован

и 

У току 

године 

Радионице, 

посете, 

дискусије на 

састанцима 

Стручног већа 

31.8.2021. 

27.9.2021. 

27.5.2022. 

Записник 

стр.већа 

Стручно усавршавање 

наставника 

Чланови 

Стручног 

већа који 

буду 

присуствова

ли 

семинарима 

У току 

године 

Семинари, 

извештаји и 

дискусије на 

састанцима 

Стручног већа 

27.9.2021. 

16.11.2021. 

30.12.2021. 

11.2.2022. 

8.3.2022. 

27.5.2022. 

13.6.2022. 
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Активност које произилазе из 

акционог плана стручног актива 

за развојно планирање 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

У току 

године 

На састанцима 

Стручног већа 

30.12.2021. 

24.8.2022. 

Извештаји 

КООРДИНАТОР  : Ирена Госпавић    Одржано 13 састанака. 

 

 6.3.10. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТЕКСТИЛСТВО ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

(време, докази) 

  

Предлог 

годишњег плана 

рада стручног 

већа за 

2021/2022.год. 

  

  

Жанка 

Станојевић 

  

  

  

30.8.2021. 

Састанак 

Стручног већа 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

Израда плана 

стручног 

усаврашавања и 

  

Ж.Станојевић 

М.Милићевић 

А. Златић 

17.09.2021. 

  

Састанак 

Стручног већа 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

17.09.2021. 
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 Предлози за 

реализацију 

угледних 

активности и 

угледних часова 

  

Ж.Станојевић 

М.Милићевић 

А. Златић 

11.10.2021. Састанак 

Стручног већа 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

11.10.2021. 

  

Извештавање 

закључака и 

одлука  са 

састанака 

Педагошког 

колегијума 

  

Жанка 

Станојевић 

  

  

  

Током првог 

полугодишта 

Састанак 

Стручног већа 

Записници са 

састанака 

Стручног већа 

  

Функционисања 

већа и реализација 

практичне наставе 

у условима 

пандемије 

коронавируса 

ковид-19 

  

Ж.Станојевић 

М.Милићевић 

А. Златић 

Током првог 

полугодишта 

Састанак 

Стручног већа 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

Размена наставног 

материјала, 

истицање примера 

добре праксе 

Корелација 

наставе и 

усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

Ж.Станојевић 

М.Милићевић 

А. Златић 

Током првог 

полугодишта 

Састанак 

Стручног већа 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

11.10.2021. 

Током првог 

полугодишта 
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 Скупштина 

Удружења 

текстилних и 

кожарских школа 

одржане у Новом 

Пазару 

15. и 16. 12 .2021. 

  

Ж.Станојевић 

М.Милићевић 

  

  

Учешће 15. и  

16.12.2021. 

Учешће и 

извештавање 

  

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

17.12.2021. 

  

  

Праћење и 

анализа успеха и 

владања ученика 

на крају 1.и 2. 

класификационог 

периода 

1Т1, 3Т1 и 

ученика 1СЦ 

одељења 

  

  

Одељенске 

старешине 

Предметни 

наставници 

  

  

 Одељенска већа 

 Састанци 

22.11.2021. 

30.12.2021. 

07.04.2022. 

20.06.2022. 

Састанак 

Стручног већа 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

Састанци 

22.11.2021. 

30.12.2021. 

07.04.2022. 

20.06.2022. 

  

Предлог плана 

уписа 

  

  

Стручно веће 

  

22.11.2020. 

Састанак 

Стручног већа 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

22.11.2020. 

  

Израда модела  за 

потребе 

промоције Школе 

  

Ж.Станојевић 

М.Милићевић 

А.Златић 

  

  

Током првог 

полугодишта 

Током марта и 

априла 

  

Рад у 

радионицама 

Урађене 

заштитне маске 

Током првог 

полугодишта 

Током марта и 

априла 
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Наставници – 

сарадници 

школског 

часописа „Петља 

“ 

  

  

А.Златић 

Ж. Станојевић 

  

Децембар 2021. 

  

Писање текстова: 

Школске 

актуелности 

Историја костима 

  

Часопис „Петља“ 

  

Учешће у 

Изради елабората 

за ППУ и ЈПОА 

Антонина 

златић- главни 

носиоц 

Жанка 

Станојевић 

М.Милићевић 

  

  

Израда и 

извештавање 

Октобар- 

новембар 2021. 

  

елаборат Записници СВ и 

Елаборат 

Учешће у 

организовању и 

реализацији 

ванредних испита 

, као и Завршних 

и Матурских 

испита за  

ванредне ученике 

Ж.Станојевић 

М.Милићевић 

А.Златић 

Током првог  и 

другог 

полугодишта 

Ванредни , 

Матурски и 

Завршни испити 

Записници о 

полагању 

ванредних 

испита, као и 

Матурских и 

завршних испита 

  

Промоција струке 

за упис у редовна 

и специјална 

одељења 

  

  

А.Златић 

Ж. Станојевић 

М.Милићевић 

  

Децембар, 

април, мај 

  

Сарадња са 

основном 

школама 

Записници Тима 

за промоцију и 

маркетинг 
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-Сарадња са 

партнерским 

предузећима у 

којима се 

спроводи учење 

кроз рад тзв. 

дуално 

образовање: 

Арду, Пантекс, 

Арттекс и Фит 

 као и осталим 

предузећима: 

Бамбино, Текстил, 

Кадињача, 

Пахуљица, 

Центар за 

рециклажу 

текстила 

„Ретекс“итд. 

  

А.Златић 

Ж. Станојевић 

М.Милићевић 

Током године Нису сва 

предузеће 

обухваћена овим 

активностима, јер 

нису била 

заинтересована за 

овогодишњу 

сарадњу услед 

епидемиолошких 

разлога 

Записник СВ 

  

Сарадња са 

Удружењем 

текстилних 

средњих школа 

( присуство 

састанку 

удружења ) 

А.Златић 

Ж. Станојевић 

М.Милићевић 

19. , 20. и 21.мај 

2022. године 

  

Учешће на 

републичком 

такмичењу 

текстилних и 

кожарских школа 

Србије у Руми 

Билтен 

такмичења, 

записник СВ 

Скупштина 

Удружења 

текстилних и 

кожарских школа 

одржане у Новом 

Пазару 

Ж. Станојевић 

М.Милићевић 

19. , 20. и 21.мај 

2022. године 

Током учешћа на 

републичком 

такмичењу 

текстилних и 

кожарских школа 

Србије у Руми 

Билтен 

такмичења, 

записник СВ 

КООРДИНАТОР  : Жанка Станојевић 
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6.3.11. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЛИЧНИХ 

УСЛУГА ЗА ШКОЛСКУ  2021/ 2022. ГОДИНУ 

 

 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Усвајање годишњег 

плана рада стручног 

већа 

-Израда интерног 

распореда наставника 

практичне наставе у 

школи (он лајн наставе 

по потреби) 

-Усклађивање 

критеријума 

оцењивања 

- -Избор уџбеника за 

2021/22 годину 

-Текућа питања 

Чланови стручног 

већа 

  

Реализовано  

06. 09. 2021. 

-Усвојен план рада стручног 

већа 

-Распоред одржавања часова 

практичне наставе се  одвија 

тако што су две групе у 

салону а трећа  у учионици 

-Критеријум оцењивања 

усклађен 

-Усвојен списак уџбеника 

Састанак стручног 

већа 
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-Договор око склапања 

уговора и  реализације 

практичне наставе по 

градским фризерским 

салонима 

-Подела задужења око 

реализације карневала 

поводом дана града. 

-Сарадња са децом 

ометеном у развоју 

„анћели“,  старачким 

домом, вртићима       

 - Разматрање и план 

реализације 

активности из 

развојног плана у 

оквиру Тима за 

развојно планирање 

-Текућа питања  

Чланови стручног 

већа 

Састанак реализован 

14.10.2021 

1.       Договор и 

реализација практичне 

наставе по градским 

салонима померен за 

друго полугодиште  

због неповољне 

епидемиолошке 

ситуације. 

Активности поводом 

Дана града и сарадња  

са децом ометеним у 

развоју, посете Дому за 

старе као и посета 

вртићима није 

реализована због 

епидемиолошке 

ситуације и мера  које 

су на снази. 

- За ученике 1ф1 

извршена групна 

набавка алата 

  

Састанак стручног 

већа 
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-  Планирање 

одржавања огледног 

или  угледног часа 

-Анализа успеха из 

првог 

класификационог 

периода 

-Организација првог 

дела блок наставе 

-Текућа питања 

Чланови стручног 

већа 

Састанак одржан 15.11.2021 

-Фризерски салон опремљен 

са рачунаром, доступан 

интернет за унапређење 

наставе. 

-Планирана угледна 

активност (Урошевић 

Биљана, Богдановић 

Јасмина и Богдановић 

Љубица) у јануару. 

 -Урађен предлог плана 

уписа. 

-Организација првог дела 

блок наставе померена за 

друго полугодиште, због 

неповољне епидемиолошке 

ситуације. 

  

  

Састанак стручног 

већа 
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-Подстицање ученика 

за учешће у 

ваннаставним 

активностима 

-Договор око учешћа у 

обележавању Дана 

особа са 

инвалидитетом 

-Подела задужења око 

реализације прославе 

дана школе 

-Текућа питања 

Чланови стручног 

већа 

Састанак одржан 28.12.2021 

-Ревија фризура планирана   

25. Јануара.2022 

- Поднет извештај око 

уређења новог кабинета за 

извођење практичне наставе 

  

Састанак стручног 

већа 

-Прослава Савиндана 

-Сагледавање 

евентуалних пропуста 

и њихово 

превазилажење. 

- Анализа успеха на 

крају првог 

полугодишта 

-Текућа питања 

Чланови стручног 

већа 

Јануар Састанак стручног 

већа 



165 

 

 

- Подстицање ученика 

да користе различите 

изворе знања 

-Текућа питања 

Чланови стручног 

већа 

Фебруар 

28.02.2022 

На крају првог 

полугодишта ученици 

1ф1 и 2ф1 нису имали 

недовољних оцена из 

Практичне наставе са 

технологијом рада. 

Ученици се 

свакодневно подстичу и 

упућују на коришћење 

различитих извора 

знања као сто су 

снимци на you tube, 

googl, где се могу 

упознати са новим 

техникама рада и 

освежити идеје у изради 

различитих фризура. 

Повратна информација 

од ученика је да врло 

често  користе идеје са 

instagram  профила 

познатих фризера. 

Ревија  планирана 

25.01.2022, због 

епидемиолошке 

ситуације је ревија 

снимљена и 

приказана onlajn, 

као угледна 

активност Биљане 

Урошевић и 

Јасмине Богдановић 

Модели су били 

ученици 2ф1 одељења, 

и они су једни другима 

уз помоћ и подршку 

наставница радили 

фризуре. 

Састанак стручног 

већа 
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Анализа  рада 

стручног већа 

-Анализа одржвање 

угледних и посета 

угледним и редовним 

часовима 

 -Подстицање личног 

професионалног и 

социjалног развоj 

ученика 

-Текућа питања 

Чланови стручног 

већа 

Март Састанак стручног 

већа 
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-Анализа успеха на 

трећем 

квалификационом 

периоду 

-Подела задужења око 

промоције школе(Ноћ 

музеја) 

-Наставници нова 

сазнања и искуства 

размењуjу са другим 

колегама у установи и 

ван ње. 

-Текућа питања 

Чланови стручног 

већа 

Април 

01.04.2022 

1.       Веће личних 

услуга обавља све 

по плану и програму  

а у складу са 

епидемиолошком  

ситуацијом  и 

препорукама о раду.  

Сарадња  у оквиру 

стручног већа је на 

високом нивоу што 

се тиче  међусобне 

подршке и  размене 

искустава о раду.  

Од 21. Фебруара  

настава се одржава 

у редовном формату 

где сви ученици 

присуствују 

настави, што је 

олакшало рад и 

извођење 

практичних вежби. 

2.       Због тренутне 

епидемиолошке 

ситуације није 

препоручљиво 

присуство угледним 

часовима већ  су 

чланови већа 

одрадили  ревију 

снимили и 

презентовали 

онлајн. Посетили су 

све понуђене онлајн 

угледне активности  

које су биле 

доступне. 

3.       Ученици се 

свакодневно 

подстичу и упућују 

Састанак стручног 

већа 
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на  већи ниво 

социјализације, 

дружење и 

помагање једни 

другима како у 

учењу тако и у 

њиховим 

свакодневним 

бригама и 

проблемима. 

Ученици који брже 

напредују помажу 

осталима  да што 

пре  савладају и 

усаврше своје 

практичне вештине. 

4.       Први део блок 

наставе за 1ф је 

организован од 

04.04.2022 до 

08.04.2022, 

А за 2ф од 

28.02.2022 до 04.03. 

2022 у школском 

салону по одређеној 

сатници. 
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--Договор око 

реализације  другог 

дела блок наставе                           

-Текућа питања 

Чланови стручног 

већа 

Мај Састанак стручног 

већа 
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-Предлог о подели 

часова по 

предментним 

наставницима 

-Анализе успеха на 

крају године 

-Текућа питања 

Чланови стручног 

већа 

Јун 

06.06.2022 

1.       Други  део блок 

наставе за 1ф је 

организован од 

08.06.2022 до 

14.06.2022, 

А за 2ф од 

15.06.2022 до 21.06 

2022 у школском 

салону по одређеној 

сатници. 

2.       На крају године 

ученици су без 

слабих оцена из 

практичне наставе, 

средња оцена  за 1ф 

је 3.82, као и за 2ф 

такође 3.82 

3.       Предлог поделе  

часова по 

наставницима за 

идућу школску 

годину је 

Јелена Јокић 25% 

Доктор 37,14% 

Биљана Урошевић 

101,88% 

Јасмина Богдановић 

101,88% 

Љубица Богдановић 

101,02% 

Александра Ћосић 

99,29% 

4.       Због 

епидемиолошке 

ситуације,  Ноћ 

Састанак стручног 

већа 
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музеја није одржана. 

У оквиру промоције  

и у упознавања 

осмака са нашом 

школом одржана је 

манифестација  Дан 

отворених врата. 

Свако стручно веће 

је  узело учешће. 

Личне услуге су 

организовалe 

радионицу на којој 

су се радиле 

фризуре присутним 

посетиоцима, где су 

заинтересовани 

ученици осмих 

разреда могли  да 

учествују и  

испробају. 
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-Анализа рада 

стручног већа у 

претходном периоду 

-конституисање 

стручног већа за 

2022/23. годину 

-Текућа питања 

Чланови стручног 

већа 

Август Састанак стручног 

већа 

КООРДИНАТОР  :  Љубица Богдановић 

  

 

 

 

 

6.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СТРУЧНИХ АКТИВА ЗА ШКОЛСКУ 

2021/ 2022. ГОДИНУ 

6.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/ 2022. ГОДИНУ 

 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-

ТЕМА) 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

(време, докази) 
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Формирање 

тима и 

упознавање 

нових 

чланова са 

начином 

функционис

ања; 

Израда 

плана рада 

за шк. 

2021/22. 

Чланови актива 

2021/2022. 

септембар САСТАНАК 

АКТИВА ЗА 

РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ, 

ОДРЖАН 02. 09. 

2021, дел број 

1050/1 од 2. 

Септембра 2021. 

  

Формирање 

тима и 

упознавање 

нових чланова 

са начином 

функционисањ

а; 

Израда плана 

рада за шк. 

2021/22. 
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Извештавањ

е колектива 

о  плану за 

наредну шк. 

годину, 

презентациј

а  и додела 

активности  

на 

педагошком 

колегијуму 

и 

наставничко

м већу 

Актив, координатор 

актива, педагошки 

колегијум, директор 

октобар Припрема 

материјала и 

подела на 

састанку 

колегијума 

Записник са 

седнице Актива 

за развојно 

планирање, 

одржане 22 

.11.2021. 

дел. број  1050/2 

од 22.11. 2021 

  

  

 План је 

престављен на 

наставничком 

већу и 

колегијуму, а 

преко Актива је 

повезан са свим 

тимовима и 

активима на 

нивоу 

школе.План 

актива је 

постављен на 

гугл диск на 

огласној табли 

школе 

  

  

Извештавање 

колектива о  

плану за 

наредну шк. 

годину, 

презентација  и 

додела 

активности  на 

педагошком 

колегијуму и 

наставничком 

већу 
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Састанак 

Актива ради 

разматрања 

динамике 

остваривањ

а циљева 

предвиђени

х за 1. 

тромесечје; 

Сарадња са 

другим 

тимовима 

Актив, координатор 

актива, 

новембар Записник са 

седнице Актива 

за развојно 

планирање, 

одржане 22 

.11.2021. 

дел. број  1050/2 

од 22.11. 2021 

  

  

На овом 

састанку смо 

разматрали 

поново наш 

годишњи план и 

закључили да се 

одвија 

предвиђеном 

динамиком. 

Састанак 

Актива ради 

разматрања 

динамике 

остваривања 

циљева 

предвиђених за 

1. тромесечје; 

Сарадња са 

другим 

тимовима 

Комуникаци

ја чланова 

Актива са 

Стручним 

већима, 

Ученичким 

парламенто

м и 

локалном 

заједницом 

Актив, педагошки 

колегијум, Стручна већа, 

Ученички парламент 

децембар Записник са 

седнице Актива 

за развојно 

планирање, 

одржане 22 

.11.2021. 

дел. број  1050/3 

од 28.12. 2021. 

Записници 

седница НВ, 

колегијума и 

тимова 

Комуникација 

чланова Актива 

са Стручним 

већима, 

Ученичким 

парламентом и 

локалном 

заједницом 
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Праћење активности око 

прославе Дана Школе – 

Савиндана; 

Прављење плана праћења 

реализације активности, 

израда полугодишњег 

извештаја 

Актив, Стручна 

већа, кординатори 

јануар Онлајн састанци, 

извештај 

направљен у 

децембру 

Записник са 

седнице Актива 

за развојно 

планирање, 

одржане 

01.03..2022. 

дел. број1050/4 

од 1.03. 2022 

  

  

Анализа рада актива у 

претходном периоду; 

Рад на презентацији школе 

Чланови Актива 

  

фебруа

р 

Састанци тима 

за презентацију 

школе, због 

специфичности 

онлајн окружења 

Записник са 

седнице Актива 

за развојно 

планирање, 

одржане 

01.03..2022. 

дел. број1050/4 

од 1.03. 2022 

  

  

Рад на промоцији школе, 

предлог уписа 

Педагошки 

колегијум, 

Чланови Актива, 

Стручна већа, Од. 

већа, тимови, 

управа Школе, 

Тим за 

самовредновање 

март Сви стручни 

активи су дали 

свој предлог 

уписа,састанак 

са тимом за 

промоцију 

школе 

Записник са 

седнице Актива 

за развојно 

планирање, 

одржане 

01.03..2022. 

дел. број1050/4 

од 1.03. 2022 
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Праћене остварености 

циљева у прва 3. тромесечја; 

Састанак са тимом за 

самовредновање; 

Рад на презентацији школе 

Чланови Актива, 

Стручна већа, 

тимови,  Од. већа, 

управа Школе 

април Састанак актива Записник са 

седнице Актива 

за развојно 

планирање, 

одржане 

05.05.2022. 

дел. број 1054/5 

од 5.05. 2021 

  

  

Анализа ефеката промоције 

школе; 

Сарадња са осталим 

тимовима на нивоу школе; 

Презентација школе 

Актив, други 

тимови 

мај Састанак актива Записник са 

седнице Актива 

за развојно 

планирање, 

одржане 

05.05.2022. 

дел. број 1054/5 

од 5.05. 2021 

  

  

  

Анализа остварености 

циљева из Развојног плана 

за ову школску  годину; 

Активности на припреми 

извештаја о реализацији 

  

Чланови актива јун Сстанак актива, 

попуњавање 

табеле за 

извештај о 

реализацији 

активности 

Записник са 

седнице Актива 

за развојно 

планирање, 

одржане 

24.06.2022. 

дел. број 1050/6 

од 24.06. 2022 
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Припрема плана за наредну 

школску годину 

Чланови актива, 

управа школе 

август Састанак тима са 

управом и 

тимом за 

самовредновање 

школе 

Записник са 

седнице Актива 

за развојно 

планирање, 

одржане 

30.08.2022. 

дел. број 1050/7 

од 30.08. 2022 

  

  

координатор: Милетић Анела 

 

 

 

6.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 

ИЗРАДУ И РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ  2021/ 2022. ГОДИНУ 

 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ 

-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

(време, докази) 

усвајање 

годишњег плана 

рада Стручног 

Актива 

сви чланови 

Стручног Актива 

август 2021. договор; 

кроз Стручни 

Актив 

22. 11. 2021. 

записник о раду 

Актива 

избор чланова и 

формирање 

Стручног Актива 

директор, 

помоћник 

директора, 

председник и 

чланови Стручног 

почетак септембра 

2021. 

договор, 

разматрање; 

кроз Стручни 

Актив 

22. 11. 2021. 

записник о раду 

Актива 
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Актива 

договор око 

предстојећих 

активности 

директор, 

помоћник 

директора и 

чланови Стручног 

Актива 

почетак септембра 

2021. 

договор кроз 

Стручни Актив 

22. 11. 2021. 

записник о раду 

Актива 

подела задужења председник 

Стручног Актива 

септембар 2021. договор; 

кроз Стручни 

Актив 

22. 11. 2021. 

записник о раду 

Актива 

преглед 

постојеће 

документације и 

утврђивање 

потреба за 

њеним изменама 

и допунама 

председник 

Стручног Актива 

септембар 2021. анализа; 

кроз Стручни 

Актив 

22. 11. 2021. 

записник о раду 

Актива 

формирање 

подтимова према 

израженим 

потребама за 

измене и допуне 

школског 

програма 

председник 

Стручног Актива 

септембар 2021. договор; 

кроз Стручни 

Актив 

22. 11. 2021. 

записник о раду 

Актива 

уношење 

података, измена 

и допуна у 

Школском 

програму 

чланови подтимова септембар – 

октобар 2021. 

договор; 

кроз Стручни 

Актив 

школски програм 
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праћење и 

координација 

рада 

председник 

Стручног Актива 

током школске 

године 

договор; 

кроз Стручни 

Актив 

записници о раду 

Актива 

прављење 

пресека 

активности на 

ажурирању 

школског 

програма за ову 

годину 

председник 

Стручног Актива 

јануар 2022. договор, анализа; 

кроз Стручни 

Актив 

10.01.2022. 

записник о раду 

Актива 

праћење и 

евентуално 

допунско 

ажурирање 

података 

председник 

Стручног Актива 

током школске 

године 

анализа; 

кроз Стручни 

Актив 

записници о раду 

Актива 

извештавање на 

Наставничком 

већу о 

досадашњим 

активностима 

председник 

Стручног Актива 

током школске 

године 

излагање; 

на Наставничком 

већу 

записници са 

наставничких већа 

КООРДИНАТОР: Влатко Павловић 

 

 

 

 

6.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА TИМОВА 

6.5.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ ЗА школску 2021/2022. ГОДИНУ 
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АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

(време, докази) 

Формирање Тима 

и анализа законске 

регулативе 

директор, 

помоћник 

директора, 

чланови Тима 

септембар договор, 

разматрање 

24.09.2021. 

Записник тима 

Израда годишњег 

плана рада Тима 

чланови Тима септембар Предлагање, 

разматрање, 

усвајање 

24.09.2021. 

Записник тима 

Анализа потреба 

стручних већа за 

унапређењем 

професионалног 

деловања чланова 

директор,, 

чланови Тима, 

Стручна већа 

септембар 

  

разматрање, 

анализа 

24.09.2021. 

Записници 

стр.већа 

Израда Годишњег 

плана 

професионалног 

развоја 

наставника, 

стручних 

сарадника и 

ненаставног 

особља 

директор, 

помоћник 

директора, 

чланови Тима 

септембар разматрање, 

анализа 

24.09.2021. 

Записник тима, 

Годишњи план 

рада 

Планирање 

активности и  

подела задужења 

Координатор, 

чланови Тима 

октобар Предлагање, 

разматрање, 

договор 

17.11.2021. 

Записник тима 
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Праћење и 

координација рада 

координатор током школске  

године 

договор 24.12.2021. 

Записник тима 

  

Израда 

полугодишњег и 

годишњег 

извештаја о 

професионалном 

развоју 

запослених 

координатор   

јануар, јун 

договор 24.12.2021. 

24.08.2022. 

извештај 

Систематизација 

постојеће 

документације 

координатор, 

чланови Тима 

јануар, јун разматрање 

излагање 

24.12.2021. 

25.06.2022. 

  

Праћење и 

евалуација, 

ажурирање 

података 

координатор,  

чланови Тима 

током шк.године анализа током 

полугодишта, у 

континуитету 

Извештавање на 

Наставничком 

већу о 

реализованим 

активностима 

директор, 

координатор 

јануар, 

април, јун 

анализа записници НВ 

јануар, април, јун 

Евалуација 

професионалног 

развоја запослених 

у установи и ван 

установе у 

школској 

2021/22.год. 

директор, 

координатор 

Тима 

август анализа 25.06.2022. 

24.08.2022. 

извештај 
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Упознавање са 

ПРАВИЛНИКОМ 

о сталном 

стручном 

усавршавању и 

напредовању у 

звања наставника, 

васпитача и 

стручних 

сарадника 

Координатор 

тима 

децембар разматрање 

излагање 

24.12.2021. 

Записник тима 

КООРДИНАТОР  : Ирена Госпавић 

 

 

 

6.5.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022. ГОДИНУ  

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА И 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Формирање Тима, 

информисање 

нових чланова 

Координатор 

Тима, чланови 

Септембар Састанак Реализовано 

06.10.2021. 



185 

 

 

Формирање 

подтима за 

комуникацију са 

основним школама 

и праћење 

професионалним 

интересовања 

ученика 8. разреда 

који се школују по 

ИОП-у 

Координатор 

Тима, чланови 

Септембар Састанак Релизовано кроз 

Тим за 

промоцију и 

маркетинг школе 

током првог 

полугодишта 

Прикупљање 

података од 

одељењских већа и 

одељењских 

старешина о 

ученицима код 

којих евентуално 

постоји потреба за 

неким од видова 

специфичне  

додатне подршке 

ПП служба, 

координатор 

Тима, чланови 

Тима, Тим за 

додатну 

подршку 

Септембар, 

октобра 

Састанци Реализовано 

током првог 

полугодишта, 

записници тима 

Разматрање 

предлога нових 

метода и примене 

дидактичких 

средстава у 

настави на даљину 

ПП служба, Тим 

за додатну 

подршку 

ученицима, 

координатор 

Тима чланови 

Тима, 

одељењске 

старешине 

Септембар, 

октобар 

Састанци Реализовано. 

06.10.2021. 
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Разматрање 

случајева код 

којих је у току 

претходне 

школске године 

постојала потреба 

за пружењем 

додатне подршке 

ради евентуалног 

наставка 

активности 

ПП служба, Тим 

за додатну 

подршку 

ученицима 

координатор 

Тима, чланови 

Тима, 

одељењске 

старешине 

Септембар, 

октобар 

састанци Реализовано 

06.10.2021. 

22.11.2021. 

04.05.2022. 

29.06.2022. 

  

Разматрање  

потребе за 

предузимање 

активности из 

области 

инклузивног 

образовања и 

организовање 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Тим за додатну 

подршку 

ученицима, ПП 

служба, 

координатор 

Тима, чланови 

Тима, 

одељењске 

старешине 

Прво 

полугодиште, 

током целе 

године – по 

потреби 

састанак Реализовано 

06.10.2021. 

22.11.2021. 

04.05.2022. 

29.06.2022. 

  

Праћење  и 

евалуација рада са 

ученицима који су 

обухваћени 

инклузивним 

образовањем 

Тим за додатну 

подршку 

ученицима, ПП 

служба, 

координатор 

Тима, чланови 

Тима 

Најмање једном, 

на крају 1. и 2. 

полугодишта; 

током целе 

године по 

потреби 

Састанци, 

евалуациони 

упитници 

Реализовано 

током првог 

полугодишта, 

22.11.2021. 

04.05.2022. 

29.06.2022. 

Информисање 

Наставничког већа 

о раду Тима 

Координатор 

Тима, чланови 

Новембар, март, 

мај; 

током целе 

године по 

потреби 

Седнице 

Настаничког 

већа 

Реализовано,  

25.11.2021. 

26.01.2022. 

30.06.2022. 
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Информисање 

стручних органа 

школе о раду Тима 

Координатор 

Тима, чланови, 

Тим за додатну 

подршку 

ученицима 

Најмање једном 

у току сваког 

полугодишта 

Извештаји, 

презентације 

Реализовано, 

13.09.2021. 

23.11.2021. 

26.01.2022. 

30.06.2022. 

Едукација чланова 

Тима и запослених 

из области везаних 

за инклузивно 

образовање 

Кординатор 

Тима, чланови 

2. полугодиште   

  

Семинари, 

предавања, 

радионице, 

подела 

материјала – у 

сарадњи са 

Министарством 

и другим 

институцијама и 

установама који 

нуде едукативне 

програме 

08.02.2022. 

Посета школи 

„Миодраг 

Матић“ како би 

се наставници 

упознали са 

израдом 

документације, 

опремљеним и 

прилагођеним 

простором 
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Сарадња са 

Интерресорном 

комисијом, 

локалном 

заједницом и 

специјализованим 

удружењима – 

Општинкса 

комисија за 

инклузивно 

образовање, 

Удружење 

„Анђели“, 

Интерресорна 

комисија, остала 

удружења и 

организације особа 

са инвалидитетом 

и тешкоћама у 

развоју; медији 

Координатор 

Тима, чланови, 

Тим за додатну 

подршку 

ученицима 

Током целе 

године, по 

потреби 

Састанци, 

договори, 

акције... 

Реализовано 

током школске 

године 

Укључивање 

ученика са 

сметњама у 

развоjу и 

инвалидитетом у 

различите 

активности 

установе. 

Координатор 

Тима, чланови, 

Тим за додатну 

подршку 

ученицима 

Током године Састанци, 

презентације, 

модна ревија 

Јун 2022 

Хол школе, 

модна ревија 

Рад подтима за 

комуникацију са 

основним школама 

и праћење 

професионалних 

интересовања 

ученика 8. разреда 

који се школују по 

ИОП-у 

Чланови 

подтима 

Март-Јун Састанци, 

презентације, 

посете 

реодитељским 

састанцима 

Реализовано у 

сарадњи са 

Тимом за 

промоцију и 

маркетинг школе 
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Усвајање 

извештаја о раду 

Тима за ову 

школску годину 

Координатор 

Тима, чланови 

Август Састанак Реализовано, 

22.08.2022. 

Израда акционог 

плана за наредну 

школску годину 

Координатор 

Тима, чланови 

Август Састанак Реализовано 

22.08.2022. 

Координатор: Марина Веснић Јовичић   

 

6.5.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ 

ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Акциони план активности за 

текућу школску годину 

координатор Септембар/октоба

р 

Разматрање, 

договор 

Реализовано, 

6.10.2021. 
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Израда  ИОП  образаца  

(педагошки профил, план 

мера индивидуализације, 

персонализован програм 

наставе и учења 

Координатор у 

сарадњи 

координатором   

Тима за 

инклузивно 

образовање 

септембар Разматрање, 

договор 

Реализовано, 

6.10.2021. 

8.2.2022. посета 

школи „Миодраг 

Матић“, како би се 

наставници упознали 

са опремљеним и 

прилагођеним 

простором и 

долументацијом 

Формирање Тима и 

упознавање чланова са 

акционим планом за ову 

школску годину. 

Информисање нових 

чланова. 

 

координатор септембар Разматрање, 

договор 

Реализовано, 

6.10.2021. 

31.12.2021. 

Разматрање случајева код 

којих је у току предходне 

шк.године постојала потреба 

за пружањем додатне 

подршке ради евентуалног 

наставка активности. 

Координатор у 

сарадњи са    

Тимом за 

инклузивно 

образовање 

септембар Разматрање, 

анализа 

Реализовано, 

6.10.2021. 
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Прикупљање података  о 

ученицима код којих постоји 

потреба за неким од  видова 

додатне подршке 

 

Заједничи 

састанак са 

члановима Тима 

за инклузивно 

образовање 

октобар Разматрање, 

договор 

Реализовано, 

22.11.2021. 

29.3.2022.(подаци о 

ученицима 8.разреда) 

Разматрање случајева  код 

којих се примењује додатна 

подршка, праћење примене и 

размена информација. 

 

Заједничи 

састанак са 

члановима Тима 

за инклузивно 

образовање 

Током школске 

године 

Разматрање, 

договор 

(наставници су 

се изјаснили о 

додатној 

подршци) 

Реализовано, 

22.11.2021. 

26.1.2022. 

31.12.2021. 

8.6.2022.(припрема 

услова за завршни 

испит) 

анализа напретка ученика 

код којих се примењује 

процес  

индивидуализације/ИОП 1, 

 

Заједничи 

састанак са 

члановима Тима 

за инклузивно 

образовање 

Током године Разматрање, 

анализа 

Реализовано, 

31.12.2021. 

29.6.2022. 

Вредновање примене 

индивидуализације/ ИОП-а 

на крају 1.полугодишта. и на 

крају шк.године 

 

Заједничи 

састанак са 

члановима Тима 

за инклузивно 

образовање 

Фебруар, јун Разматрање, 

анализа 

Реализовано, 

31.12.2021. 

29.6.2022. 
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редовно извештавање на 

наставничком већу, 

Педагошком колегијуму и 

одељенска већа о напретку 

ученика. 

 

Заједничи 

састанак са 

члановима Тима 

за инклузивно 

образовање 

Током године анализа Реализовано на 

Наставничком већу 

25.11.2021. 

29.3.2022., на 

Педагошком 

колегијуму 13.9. и 

23.11.2021.а на 

Одељењским већима 

6.11. и 30.11.2021. 

 

 

6.5.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

формирање 

Тима и 

прављење 

Акционог плана  

рада Тима 

  

чланови 

Тима 

септембар договор, 

разматрање 

септембар 2021. 

  

септембар предлог, 

октобар усвајање 

упознавање 

Наставничког 

већа са 

задацима тима 

координатор септембар излагање Седница Наставничког 

већа 
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договор око 

предстојећих 

активности 

чланови 

Тима 

септембар договор Састанак тима 

20.10.2021. 

3.2.2022. састанак Тима 

програми 

тематских 

недеља/дана 

чланови 

Тима 

новембар разматрање,

анализа 

Разматрање на састанку 

тима 23.12.2021. 

Тематска недеља у 

другом полугодишту 

3.2.2022. Предлог 

Тематске недеље 

подела  

задужења 

  

координатор новембар договор реализовано 

праћење и 

координација 

рада 

координатор током 

шк.године 

договор Током школске године 

Састанци Тима 

израда 

полугодишњег 

и годишњег 

извештаја 

координатор јануар, јун разматрање 

излагање 

Табела извештаја 

2.1.2022. у складу са 

састанком од 23.12.2021. 

систематизација 

постојеће 

документације 

чланови 

Тима 

координатор 

јануар, јун анализа Јануар 2022. 

Август 2022. 
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праћење 

остваривања 

наставе у 

складу са 

програмом 

Тима-анализа 

реализације 

Тематских 

недеља 

чланови 

Тима 

координатор 

током 

шк.године 

анализа Састанак Тима - 9.јун 

Угледна активност-

17.јун, хол школе, 13.30 

извештавање на 

Наст.већу о 

досадашњим 

активностима 

Координатор 

директор 

јануар, јун излагање 26.1.2022. 

седница Наставничког 

већа 

јун 2022. 

-састанак Педагошког 

колегијума 

-седница Наставничког 

већа 

КООРДИНАТОР  : Ана Ђуричић   

 

 

 

6.5.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022. ГОДИНУ 

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
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(САДРЖАЈ-ТЕМА) Е 

Формирање Тима, 

избор координатора и 

записничара 

директор, 

Наставничко веће, 

ПП служба 

септембар Одлука 

Директора 

01.09.2021. 

Избор чланова 

Оперативног радног 

тима 

чланови Тима септембар Договор 

чланова Тима 

01.09.2021. 

Стављање у функцију 

кутије за примедбе и 

сугестије ученика 

управа школе, ПП 

служба, Ученички 

парламент 

септембар стављање у 

функцију 

кутије 

01.09.2021. 

Презентовање 

Правилника о 

протоколу поступања у 

установи у одговору на 

насиље, злостављање и 

занемаривање и 

Правилника о мерама, 

начину и поступку 

заштите и безбедности 

ученика на 

Наставничком већу, 

Савету родитеља и 

Ученичком 

парламенту. 

чланови Тима, ПП 

служба 

септембар/о

ктобар 

презентација 

на 

Наставничком 

већу 

05.11.2021. 

Мејл прослеђен 

Наставничком 

већу 
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Упознавање ученика са 

Правилником о 

протоколу поступања у 

установи у одговору на 

насиље, злостављање и 

занемаривање и 

Правилником о мерама, 

начину и поступку 

заштите и безбедности 

ученика 

одељењске 

старешине 

септембар/о

ктобар 

презентација 

на часу 

одељењског 

старешине 

Прво 

полугодиште, 

Евиденција 

часова 

одељењских 

старешина у 

есДневнику 

Превенција насиља – 

тема разговора на 

родитељском састанку 

одељењске  

старешине 

прво 

полугодишт

е 

родитељски 

састанак 

Прво 

полугодиште, 

Евиденција 

родитељских 

састанака у 

есДневнику 

Час одељењског 

старешине посвећен 

превенцији насиља 

чланови Тима, 

одељењске 

старешине 

прво 

полугодишт

е 

презентација 

на часу 

одељењског 

старешине 

Прво 

полугодиште, 

Евиденција 

часова 

одељењских 

старешина у 

есДневнику 

Едукација ученика на 

тему психичког и 

социјалног насиља 

чланови Тима, ПП 

служба, 

одељењске 

старешине 

прво 

полугодишт

е 

презентација 

на часу 

одељењског 

старешине 

11.05.2022. 

презентација ПП 

службе 

прослеђена 

одељењским 

старешинама 
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Коришћење садржаја 

грађанског васпитања у 

превенцији насиља – 

радионице за ученике 

наставници 

грађанског 

васпитања, 

чланови Тима 

током целе 

школске 

године 

радионица на 

часу 

грађанског 

васпитања 

Прво 

полугодиште, 

Евиденција 

часова 

грађанског 

васпитања у 

есДневнику 

Анкетирање ученика о 

учесталости и врстама 

насилничког понашања 

у свим одељењима 

чланови Тима, ПП 

служба 

по потреби 

током шк. 

године 

анкетирање 

ученика и 

анализирање 

одговора, 

састанак тима 

Последња 

седмица 

децембра, у 

сарадњи са 

представницима 

ученика, 

Резултати анкете 

биће објављени у 

школском 

часопису 

„Петља“, 

Припрема материјала 

за школски часопис 

„Петља“, на тему 

насиља 

чланови Тима јануар израда 

материјала 

Последња 

седмица 

децембра, у 

сарадњи са 

представницима 

ученика 

Организација 

вршњачке едукације 

чланови Тима 

ученица Јелена 

Нинчић IVс1 

друго 

полугодишт

е 

презентација 

на часовима 

одељењских 

старешина о 

дигиталном 

насиљу 

13-22.07.2022. 
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Сарадња са 

институцијама и 

организацијама 

(Центар засоцијални 

рад, Диспанзер за 

ментално здравље, 

МУП,невладине 

организације)– 

организовање трибине 

за родитеље/ученике 

релевантне 

институције и 

организације, 

чланови Тима, 

директор, ПП 

служба 

током целе 

школске 

године 

контактирање 

и сарадња са 

наведеним 

установама, 

састанак тима 

18.10.2021. 

26.10.2021. 

19.11.2021. 

Записници са 

састанака Тима 

Сарадња са другим 

школама 

чланови Тима, 

директор, ПП 

служба 

током целе 

школске 

године 

контактирање 

и сарадња са 

осталим 

школама, 

састанак тима 

18.10.2021. 

Записник са 

састанка Тима 

Литерарни радови у 

оквиру часова српског 

језика на тему 

толеранције и 

дискриминације 

чланови Тима, 

стручно веће 

наставника 

Српског језика и 

књижевности 

током 

школске 

године 

писање 

литерарних 

радова 

Евиденција 

часова српског 

језика и 

књижевности у 

есДневнику 

Школска спортска 

такмичења /спортски 

дани посвећени 

безбедном и сигурном 

школском окружењу 

стручно веће 

наставника 

Физичког 

васпитања, 

чланови Тима, 

Ученички 

парламент 

април организовање 

такмичења и 

манифестација 

16-23.05.2022. 

Изложбе ученичких 

радова у холу школе– 

тема 

„Сарадња,дружење, 

толеранција, узајамна 

помоћ“ 

чланови Тима, 

Ученички 

парламент, 

стручно веће 

наставника 

Ликовне културе 

мај изложбе 

радова 

мај и јун 2022. 

године 
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Посета сајту „кликни 

безбедно“ и разговор о 

злоупотреби интернета 

у оквиру часова 

Рачунарства и 

информатике 

стручно веће 

наставника 

Рачунарства и 

информатике 

мај, јун радионица на 

часу 

рачунарства и 

информатике 

мај и јун 2022. 

године 

Евиденција 

часова 

рачунарства и 

информатике у 

есДневнику 

Евалуација реализације 

акционог плана Тима; 

смернице за наредну 

школску годину 

чланови Тима, 

Тим за 

самовредновање, 

директор, ПП 

служба 

јун састанак тима 22.08.2022. 

Интервентне 

активности– по 

потреби 

чланови Тима, 

одељењске 

старешине, 

дежурни 

наставници, 

управа школе, ПП 

служба 

током целе 

школске 

године по 

потреби 

састанак тима 18.10.2021. 

26.10.2021. 

19.11.2021. 

Записници са 

састанака Тима 

КООРДИНАТОР: Александар Митрашиновић   

 

 

 

6.5.6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 



200 

 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

(време, докази) 

Формирање Тима; 

упознавање са 

законском 

регулативом; 

 Директор школе, 

координатор тима 

Септембар -разматрање 

приликом 

формирања 

40часовне радне 

недеље 

-излагање 

-дискусија 

25.9. 2021. 

Записник Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Учешће у креирању 

Развојног 

плана, Школског 

програма, 

Годишњег плана 

рада и 

Извештаја о 

реализацији 

Годишњег плана 

рада 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Септембар 

Август 

-дефинисање 

приоритета за 

унапређивање 

-давање предлога 

активности 

25.9. 2021. 

Записник Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Иницирање и 

реализација 

пројеката и 

истраживања у 

функцији 

унапређења 

образовно-

васпитног рада 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Током школске 

године 

-имплеметација 

активнности 

пројекта за ППУ 

- 

1.12. 2021. 

Записник  Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 
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Планирање и 

праћење 

реализације наставе 

на даљину 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, директор 

школе, ПП служба 

Септембар-јун -приступом 

виртуелним 

учионицама , 

онлајн часовима и 

другим облицима 

наставе на даљину 

10.9. 2021. 

1.10. 2021. 

8.10. 2021. 

14.3.2022. 

Записник Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Праћење 

заснованости 

програмирања рада 

органа тела и 

тимова у односу на 

Развојни план 

школе за  школску 

2021/2022. годину 

као и  на 

аналитичко 

истраживачке 

податке и процене  

  

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Септембар -увидом у 

годишње планове 

рада тимова и 

актива 

25.9. 2021. 

Записник  Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Праћење и 

усмеравање 

планирања и 

реализације 

активности органа 

тела и тимова у 

циљу ефективног и 

ефикасног рада 

школе у складу са 

стандардима 

квалитета рада 

школе; 

  

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Септембар-август -увидом у 

годишње планове 

рада тимова и 

актива 

25.9. 2021. 

Записник  Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 
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Сарадња са Тимом 

за самовредновање 

рада школе у 

изради плана 

прикупљања 

података, анализи 

података, 

предлагању 

потребних мера  у 

циљу праћења  и 

унапређивања 

квалитета 

квалитета рада 

школе  

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тимом 

за самовредновање 

рада школе 

 Друго 

полугодиште 

-заједнички 

састанак 

-дискусија 

-договор 

21. 11. 2021. 

15.11.2021. 

21.08.2022. 

Записник тима за 

самовредновање 

рада школе 

Упознавање 

Наставничког већа 

и Педагошког 

колегијума са 

планираним и 

спроведеним 

активностима; 

  

Координатор тима Током школске 

године 

-излагање на 

седницама НВ,ПК 

На седницама 

наставничког већа 

Записници са 

седнице 

наставничког већа 

  

Сарадња са другим 

Тимовима у 

Школи, стручним 

органима и 

Педагошким 

колегијумом; 

  

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

  

Токомшколске 

године 

-анализа 

-сугестија 

-дискусија 

-извештај; 

на заједничким 

састанцима 

-учешће у 

реализацији 

самовредновања 

  

Састанци 

педагошког 

колегијума 

Састанци Тима заа 

сановредновање 

рада школе 

Састанци Актива 

за развојно 

планирање 

Запосници са 

састанака 

22.08.2022. 
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Упознавање 

Наставничког већа 

са резултатима 

самовредновања у 

односу на 

стандарде 

квалитета рада 

установа; 

  

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Током школске 

године 

-излагање на 

седницама НВ 

-на састанку 

Тима 

   

-30. јун 2022. 

  

Предлог мера за 

отклањање уочених 

слабости за даљи 

развој установе; 

  

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Август анализа 

-сугестија 

-дискусија 

-договор 

  22.08.2022. 

  

Давање стручних 

мишљења у 

поступцима за 

стицање звања 

наставника 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Током школске 

године, по потреби 

-према 

Правилнику о 

напредовању 

наставника и 

стицању звања 

наставника 

Није реализовано, 

није било 

заинтересованих 

колега 

Праћење развоја и 

примене 

компетенција 

наставника и 

стручног 

сарадника у односу 

на захтеве 

квалитетног 

васпитнообразовно

г рада, резултате 

самовреднова 

  

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање 

рада школе, Тим за 

професионални 

развој 

Током школске 

године 

-разматрање 

података 

добијених 

самовредновањем 

-разматрање 

извештаја 

-инструктивно- 

педагошки 

надзор 

  

 Годишњи 

извештај Тима за 

професионални 

развој 

-Анализа 

инструктивно- 

педагошки надзор 
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Анализа ефеката 

предузетих 

мера за 

унапређивање 

квалитета рада 

 Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, 

Стручни актив за 

развојно 

планирање, већа и 

тимови 

Крај другог 

полугодишта 

-разматрање 

извештаја већа, 

актива и тимова уз 

анализу и давање 

препорука 

-израда извештаја 

са анализом стања 

и препорукама за 

унапређивање рада 

-презентовање 

извештаја на 

седницама НВ и 

ПК 

 Извештаји о 

реализацији 

Тимова, стручних 

већа и актива 

август 

  

Праћење 

напредовања 

ученика 

  

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

На крају 

класификационих 

периода 

-разматрање 

извештаја 

одељењских 

старешина 

-разматрање 

анализе успеха 

ученика који је 

сачинила ПП 

служба 

8.11. 2021. 

22.08.2022. 

Записник са 

састанка Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе  

Израда акционог 

плана након 

просветног 

прегледа и 

наложених мера 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Март 20202 -анализа 

наложених мера 

и осмишљавање 

адекватних 

активности 

-упознавање 

Наставничког 

већа 

14.3. 2022. 

КООРДИНАТОР  : Душица Стаменић 
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6.5.7. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ 

ИЗВОЂЕЊА ПРАКТИЧНЕ И БЛОК НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022. ГОДИНУ 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

А 

(време, 

докази) 

формирањетима, израдаплана 

и поделазадужењаунутартима 

координатор, тим 18.09.2021 састанци 18.09.2021 

склапањеуговора са РО и 

институцијама 

координатор, тим 

и 

наставниципракт

ичненаставе 

реализује 

се током 

године 

састанци реализује се 

током 

године 

састанци са 

наставницимапрактичненастав

епоподручијмарада 

координатор и 

наставниципракт

ичненаставе 

18.09.i25.11

.2021. 

састанци 18.09.и 

25.11.2021. 

евалуација и самоевалуација координатор, тим 

и ПП служба 

18.12.2021. анкетриањ

е 

18.12.2021. 

састанцитимарадианализе координатор, тим 25.11.2021. састанци 25.11.2020. 

синхронизацијасвихнаставника 

у и поподручијмарада 

координатор, тим 

и 

наставниципракт

ичненаставе 

18.09.и25.1

1.2021. 

састанци 18.09.и25.1

1.2021. 

информисање НВ о радутима координатор, тим реализован

о 

седница 

НВ 

реализован

о 
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формирањетима, израдаплана 

и поделазадужењаунутартима 

координатор, тим 18.09.2021 састанци реализован

о 

склапањеуговора са РО и 

институцијама 

координатор, тим 

и 

наставниципракт

ичненаставе 

реализован

о 

састанци Реализован

о током 

године 

КООРДИНАТОР:Ресимић Борис 

 

 

 

6.5.8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022. ГОДИНУ 

 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

(време, докази) 

Састанци 

чланова Тима са 

координатором 

Чланови Тима/ 

директор 

септембар 

новембар 

фебруар 

април 

Анализирање 

досадашњег 

рада, идеје и 

предлози унутар 

Тима 

Први, други, 

трећи и четврти 

записник Тима 
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Упознавање 

нових чланова 

Тима са 

процедуром и 

планом 

самовредновања 

Тим за 

самовредновање/ 

директор/ 

помоћник 

директора 

  

септембар 

  

Анализирање 

претходних 

планова, 

извештаја, 

записника  и 

резултата 

упитника, 

предлози и идеје 

унутар Тима 

Први записник 

Тима 

  

Писање Плана 

рада и 

Акционог плана 

Тима за 2021/ 

2022. годину 

Координатор 

Тима/ Тим за 

самовредновање 

  

септембар 

  

Анализирање 

претходних 

планова, 

извештаја и 

записника 

Тима и резултата 

упитника 

Први записник 

Тима, 

ГПР школе 

Подела задужења 

унутар Тима 

Тим за 

самовредновање/ 

директор/ 

помоћник 

директора 

  

септембар 

новембар 

фебруар 

април 

  

  

Анализирање 

рада Тима у 

претходном 

периоду, договор 

о сарадњи и 

подели задужења 

на све чланове 

равномерно 

Први, други, 

трећи и четврти 

записник Тима 
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Упознавање 

Педагошког 

колегијума и 

Наставничког 

већа  

са планираним 

активностима и 

досадашњим 

резултатима 

Координатор 

Тима 

  

  

септембар 

новембар 

фебруар 

април 

јун 

  

  

Извештавање о 

раду Тима на 

седницама 

Педагошког 

колегијума и 

Наставничког 

већа 

Записници са 

седница ПК, НВ 

и САРПШ 

Израда плана о 

начину 

прикупљања, 

анализирања, 

обраде, заштите 

и чувања 

података и 

корекције 

Тим за 

самовредновање/ 

директор/ 

помоћник 

директора 

  

септембар 

новембар 

фебруар 

април 

  

  

Договор око 

начина 

прикупљања, 

анализирања, 

обраде, заштите 

и чувања 

података, 

корекције и 

подела задужења 

унутар Тима 

Први, други, 

трећи и четврти 

записник Тима 

Предлог мерних 

инструмената за 

прикупљање 

података и 

корекције 

Тим за 

самовредновање/ 

директор/ 

помоћник 

директора/ 

ПП служба 

  

септембар 

новембар 

фебруар 

април 

  

  

Анкете, чек 

листе, упитници; 

разговори; 

анализирање 

документације – 

дневника рада, 

извештаја, 

записника, 

ученичких 

радова и слично 

Први, други, 

трећи и четврти 

записник Тима 
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План посете 

редовним 

часовима и 

анализа 

остварености 

плана 

(Област 

квалитета рада 2 

– Настава и 

учење) 

Тим за 

самовредновање/ 

директор/ 

помоћник 

директора 

  

  

септембар 

новембар 

фебруар 

април 

  

  

Посматрање 

часова, 

протоколи и 

упитници за 

праћење часова, 

анализирање 

документације –

дневника рада, 

извештаја, 

записника, 

ученичких 

радова и слично 

Први, други, 

трећи и четврти 

записник Тима 

Мејлови НВ – 

Технике учења 

(педагог, 

презентација) 

  

Анкетирање 

свих носилаца 

активности 

самовредновања 

  

Тим за 

самовредновање/ 

директор/ 

помоћник 

директора 

  

  

новембар 

фебруар 

април 

  

  

Анкете и 

упитници 

Други, трећи и 

четврти записник 

Тима 

Писање 

Извештаја о раду 

Тима за 2021 / 

2022. годину 

Координатор 

Тима/ Тим за 

самовредновање 

децембар 

јун 

август 

  

Анализирање 

записника Тима, 

анализирање 

резултата анкета 

и предлога 

чланова тима и 

састављање 

Извештаја о раду 

на 

полугодишњем и 

годишњем нивоу 

Полугодишњи и 

годишњи 

Извештаји о 

реализацији ГПР 

школе, Вајбер 

група Тима и 

Наставничко веће 

Школе 
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Израда Плана 

рада и Акционог 

плана Тима за 

2022 / 2023.  

Координатор 

Тима/ Тим за 

самовредновање 

јун 

август 

Анализирање 

претходних 

планова, 

извештаја и 

записника Тима, 

анализирање 

резултата  

ГПР за 2022/ 

2023. годину, 

Гугл диск 

КООРДИНАТОР: ВЕСНА ТАДИЋ 

 

 

 

6.5.9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЧКОМ 

ПАРЛАМЕНТУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

Ученички парламент, као представничко тело ученика Школе које заступа интересе свих ученика 

у школи, састављен је од  по два представника из свих одељења. У раду УП, уз координатора УП 

сарађују и одређени наставници школе и школски библиотекар.  

Координатор Снежана Недељковић 

 

АКТИВНОСТ ПЛАНИРАНО 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Формирање 

Тима, анализа 

законске 

регулативе 

Септембар 

2021. 

Разматрање, 

договор 

Чланови Тима 14.09.2021. 

Избор 

руководства 

Избор 

представника 

УП у 

Септембар 

2021. 

Договор Чланови Тима 

УП 

14.09.2021. 
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школским 

тимовима 

Усвајање 

плана рада 

УП и договор 

о раду 

Септембар 

2021. 

Разматрање, 

договор 

Чланови Тима 

УП 

14.09.2021. 

Договор око 

предстојећих 

активности-

Ученички 

динар 

Хуманитарна 

акција 

Текућа 

питања 

Септембар 

2021. 

Разматрање, 

договор 

  

Чланови Тима 

УП 

14.09.2021. 

  

  

09.11.2021. 

26.02.2022. 

27.04.2022. 

26.05.2022. 

Јун 2022. 

Упознавање 

ученика са 

Посебним 

протоколом за 

заштиту деце, 

ученика од 

насиља, 

злостављања 

и 

занемаривања 

у образовно 

васпитним 

установама 

Септембар 

2021. 

Разматрање Чланови Тима 

УП 

14.09.2021. 
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Разматрање 

извештаја о 

остварености 

годишњег 

плана школе 

Разматрање 

извештаја 

директора о 

раду 

Разматрање 

извештаја о 

самовреднова

њу и предлог 

мера за 

побољшање 

Разматрање 

анализе 

успеха 

ученика у 

предходној 

школској 

години и 

успеха са 

матурских и 

завршних 

испита 

Разматрање 

Годишњег 

плана рада 

школе за 

наредну 

школску 

годину 

Предлог 

активности 

УП за 

унапређење 

рада школе 

Извештавање 

на 

Педагошком 

колегијуму 

Наставничком 

већу о 

Током 

школске 

године 

Извештавање Директор 14.09.2021. 

  

  

  

09.11.2021. 

  

  

  

  

  

  

14.09.2021. 

  

  

  

  

  

  

14.09.2021. 

25.01.2022. 

27.04.2022. 

17.06. 2022. 

30.06.2022. 
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активностима   
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Извештаји са 

сатанака 

Школског 

одбора 

Разматрање 

извештаја 

Годишњег 

плана рада 

школе 

Током 

школске 

године 

Извештавање, 

дискусија 

  

Представници 

УП 

10.09.2020. 

12.11.2021. 

20.11.2021. 

25.01.2022. 

27.04.2022. 

Сарадња са 

директором , 

стручним 

сарадницима 

и тимовима на 

нивоу школе 

Током 

школске 

године 

* Разговор о 

правилима 

понашања и 

мерама 

безбедности 

(превенције у 

погледу 

заштите од 

актуелног  

вируса covid 

19 

*Упитник о 

толеранцији 

  

Директор, 

чланови Тима 

УП, 

  

  

  

  

  

  

  

чланови Тима 

УП, 

Тим за 

самовреднова

ње 

14.09.2021. 

09.11.2021. 

25.01.2022. 

17.06.2022. 

30.06.2022. 

  

  

  

  

  

  

  

11-30 11.2021  

  

  



215 

 

 

Хуманитарне 

акције 

Током 

школске 

године 

Прикупљање 

пакетића за 

Нову годину 

ученицима са 

посебним 

потребама и 

новчане 

помођи 

социјално 

угроженим 

ученицима 

наше школе 

чланови Тима 

УП, 

наставници 

ТШ,,Радоје 

Љубичић“ 

07.-29.12.2021. 

Сарадња са 

библиотекаро

м 

Током 

школске 

године 

Oбнављање 

годишње 

чланарине 

Народне 

библиотеке 

Ужице 

*Рад  на 

изради 

презентација 

поводом 

обележавања 

важних 

догађаја 

*Попуњавање 

упитника о 

тплеранцији 

Чланови Тима 

УП 

Школски 

библиотекар 

Септембар 

2021. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11-30 2021. 

 

6.5.10. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И 

САВЕТОВАЊЕ  У  ШКОЛСКОЈ  2021/2022. ГОДИНИ 
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Активност 

(садржај - тема) 

  

Носиоци 

реализације 

  

Време 

реализације 

  

  

Начин 

реализације 

  

Образовање Тима за 

КВИС 

  

  

  

Директор/школа 

  

Почетак школске 

године 

 (прве две седмице  у 

септембру) 

  

  

Анализа рада 

Разматрање 

Закључивање 

Одлучивање 

  

Израда годишњег 

плана рада Тима за 

КВИС 

  

  

  

Координатор Тима 

  

Почетак школске 

године 

(прве две седмице  у 

септембру) 

  

 Разматрање 

Предлагање 

Планирање 

  

Упознавање чланова 

Тима са годишњим 

планом рада 

  

Координатор Тима 

  

  

  

септембар 

  

Излагање 

Предлагање 

Закључивање 

Усвајање 
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Информисање 

ученика 

1т1 и 3т1 о 

Занимању 

Дизајнер одеће 

  

  

  

  

  

Координатор 

Тима 

Бојана Пећинар 

Модни дизајнер  

„Богутово“ – Ариље 

  

  

  

15.12.2021. 

  

  

Презентација 

Разговор са 

ученицима   

Дуално образовање 

у школи 

Информисање 

ученика 

Припрема ученика 

за интервју 

  

Координатор Тима 

Школски психолог   

  

  

15.12.2021. 

  

Упознавање 

ученика 

Саветовање 

Предлагање 
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Дуално образовање 

у Школи 

  

Распоређивање 

ученика 2Г3 

  

  

Школа - Директор 

Организатори 

практичне наставе у 

подручју рада 

 Грађевинарство 

Представници 

послодаваца 

„Нискоградња“ и 

„Дубоко“ 

Родитељи 

Координатор  Тима 

  

  

24.12.2021. 

1. Представљање 

представника 

послодаваца 

ученицима и 

родитељима (на 

састанку) 

2.Интервју 

послодаваца са свим 

ученицима – 

анкетирање 

3. Ученици 

попуњавају листу 

жеља коју потписују 

родитељи 

4. Рангирање ученика 

од стране 

послодаваца 

5. Усклађивање листе 

жеља ученика са ранг 

листом послодаваца 

  

  

Извештај 

координатора Тима 

на Педагошком 

колегијуму 

  

  

Координатор 

  

На састанцима ПК у 

току школске године 

  

Израда извештаја 

Излагање 

Дискусија 
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Информисање 

ученика о 

саветодавним 

активностима Тима 

  

  

  

  

  

  

Тим / координатор 

  

  

Фебруар / март  

2022. 

  

  

Обавештавање 

ученика на часу 

одељењског 

старешине 

Пријављивање 

ученика за 

учествовање у 

раду Тима 

  

  

  

Информисање о 

наставку школовања 

(студије) 

  

  

  

  

  

  

  

Школа – Директор 

Помоћник директора 

  

Тим за КВиС 

Одељенске 

старешине завршних 

разреда у школској 

2021/2022. 

  

  

  

  

У току марта,априла 

и маја 2022. 

  

  

  

Презентација 

Високих школа и 

факултета из Ужица, 

Краљева, Новог Сада, 

Београда, Крагујевца 

итд... 

  

Извештај о раду 

Тима 

  

Координатор 

  

Август 2022. 

  

Израда извештаја 
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6.5.11. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ И 

ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022. ГОДИНУ 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

(време, докази) 

Формирање 

тима, израда 

акционог плана 

рада за школску 

2021/2022. 

годину 

Чланови 

тима, управа 

школе 

септембар Састанак тима   

реализовано 

07.09.2021. 

Записник рада тима 

Анализа рада 

тима у 

претходном 

периоду 

Чланови 

тима, управа 

школе 

септембар Састанак тима реализовано 

07.09.2021. 

Записник рада тима 

„Клисуром 

Ђетиње на два 

точка“ промоција 

школе и здравог 

живота 

Јелена 

Пауновић 

Ана Ћировић 

септембар вожња бицикле 

13 наставника 

наше школе 

реализовано 

11.09.2021. 

извештај рада 

тима,фотографије 
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Учешће на 

прослави Дана 

Града 

Руководиоци 

секција 

октобар Учешће и 

праћење 

манифестација 

  

није реализовано 

 „Не буди 

СЛОН,вежи 

појас на задњем 

седишту“поводо

м Светског дана 

сећања на жртве 

саобраћајних 

незгода 

(3.недеља 

новембра) 

Руководиоци 

секције за 

безбедност 

саобраћаја, 

стручно веће 

саобраћаја 

  

новембар Израда 

пропагандног 

материјала који 

се дели нашим 

суграђанима,ло

кална 

телевизија 

ТВ5,Танјуг,Ужи

чке 

ВЕСТИ,WEB-

портали 

                   реализовано 

у новембру 18.11. и 

децембру 03.12. 

 извештај рада 

тима,видео,ТВ 

Анкетирање 

социјално- 

економска 

структура 

ученика 

1.разреда о 

начину 

информисања и 

одлучивању за 

упис у нашу 

школу; Анализа 

анкете 

Маријана 

Јоловић 

новембар Анкетирање, 

анализирање 

резулатата на 

састанку тима 

  

  

  

  

реализовано 

19.10.2021. 

Записник рада тима 

Сарадња са 

основним 

школама у граду 

и округу у циљу 

прикупљања 

података о 

ученицима који 

похађају наставу 

по ИОП-у 

Јелена 

Пауновић 

новембар Анкетирање, 

анализирање 

резулатата на 

састанку тима 

  

  

  

реализовано у новембру 

извештај рада тима 
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Извештај о броју 

ученика који 

похађају наставу 

по ИОП-у 

Јелена 

Пауновић 

Миљка 

Милићевић 

Антонина 

Златић 

Анела 

Милетић 

новембар Анкетирање, 

анализирање 

резулатата на 

састанку тима 

  

реализовано у  новембру 

30.11.2021. извештај рада 

тима 

  

Прослава Дана 

Школе и Дана 

Светог Саве; 

Издавање 

школског 

часописа 

„Петља“ 

Руководиоци 

секција, 

стручна већа 

јануар Учешће и 

праћење 

манифестација, 

састанак тима 

  

  

реализовано 

27.01.2022. 

Анализа рада 

тима у 

претходном 

периоду, подела 

послова везаних 

за представљање 

школе 

ученицима 

осмих разреда у 

региону 

Чланови 

тима,чланови 

колектива 

управа 

школе 

фебруар Састанак тима   

реализовано у априлу,мају 

(обишли смо скоро све 

школе у региону или 

оставили материјал) 

  

Литерарни 

конкурс из 

фонда „Зоран 

Теодосић“ у 

нашој школи 

Стручно веће 

за српски 

језик и 

књижевност  

март Праћење 

манифестације, 

позивање 

локалних 

медија 

  

реализовано 

26.03.2022. 



223 

 

 

Израда 

промотивног 

материјала за 

промоцију 

школе 

Чланови 

тима, управа 

школе 

Александар 

Митрашинови

ћ 

март Састанак тима, 

припрема 

материјала 

  

реализовано 

Записник рада тима 

Организовање 

такмичења у 

школи  

Управа 

школе 

март Организација и 

учествовање у 

догађају  

  

Није реализовано 

  

Презентација 

школе: 

- обилазак 

основних школа 

у региону 

-послати мејлови 

свим школама у 

региону са 

информацијама 

о упису 

- посете осмака 

нашој школи 

- Сајам 

образовања 

Чајетина 

- презентације за 

родитеље осмака 

Чланови 

тима,чланови 

колектива 

април, мај, 

јун 

Састанак тима, 

обилазак школа, 

дистрибуција 

материјала 

  

  

  

  

  

  

  

реализовано 

Записник рада 

тима,мејлови,фотографије,

извештај на наставничком 

већу 
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Учестовање у 

манифестацији 

„Отворена 

врата“ 

Чланови 

тима, 

секције, 

представниц

и сва 4 

подручја 

рада  

мај Припрема 

промотивног 

материјала, 

обавештавање 

медија, 

учествовање у 

организацији 

  

реализовано 25.05.2022. 

Записник рада тима, 

новине „Вести“ 

Матурантски бал Чланови 

тима, 

наставници 

физичког 

васпитања 

јун Учешће и 

праћење 

манифестације 

  

  

реализовано,фотографије 

Наградни излет 

за ученике 

Тим за 

подршку 

ученичком 

парламенту 

јун Извештај   

реализовано,фотографије 

Извештај о 

одржаним 

промоцијама 

Координатор 

тима 

јун Извештај   

реализовано 

Колегијум и Седница 

наставничког већа, 

Записник рада тима 

Држање часова 

по основним 

школама у граду 

Чланови 

Тима, 

предметни 

наставници 

током 

школске 

године 

Извештај   

реализовано 

одржани часови у свим 

школама у граду и Севојно, 

Записник рада тима 
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Организовање 

представa, 

презентација, 

трибина, модних 

ревија и ревија 

фризура у школи 

за родитеље и 

грађанство 

Руководиоци 

и чланови 

секција, 

стручна већа, 

чланови тима 

током 

школске 

године 

Учешће и 

праћење 

манифестација 

  

  

реализовано 

Организовање и 

учествовање на 

спортским 

турнирима, 

такмичењима и 

кросовима 

Руководиоци 

секција, 

стручно веће 

физичког 

васпитања, 

чланови тима 

током 

школске 

године 

Учешће и 

праћење 

догађаја 

  

реализовано, 

одржан турнир у фудбалу и 

кошарци,јун,новине 

„Вести“ 

Учествовање 

ученика Школе 

на конкурсима и 

такмичењима у 

организацији 

других школа, 

Mинистарства 

просвете, разних 

установа и 

фирми 

Руководиоци 

и чланови 

секција, 

стручна већа, 

чланови тима 

током 

школске 

године 

Учешће и 

праћење 

конкурса 

  

  

  

  

реализовано 
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Обележавање 

светских дана у 

Школи: 

-Светски дан 

права детета, 

-Међународни 

дан толеранције, 

- Европски дан 

науке, 

- Светски дан 

очувања 

животне 

средине, 

- Светски дан 

здравља... 

Руководиоци 

секција, 

стручна већа, 

чланови тима 

током 

школске 

године 

Организовање 

трибина и 

изложби, 

позивање 

локалних 

медија 

  

  

  

  

  

  

реализовано 

Представљање 

школе по 

основним 

школама кроз 

изложбе радова, 

презентације, 

макете, модне и 

ревије фризура 

Руководиоци 

секција, 

стручна већа, 

чланови тима 

током 

школске 

године 

Састанци тима, 

организовање 

посета 

  

  

  

  

реализовано 

Прикупљање 

података и 

ажурирање сајта 

Школе, 

уређивање 

странице 

посвећене упису 

Школски 

администрат

ор, 

руководилац 

интернет 

секције 

током 

школске 

године 

Припрема 

материјала, 

уређивање, 

одговарање на 

питања о упису 

постављена 

преко сајта 

  

  

             реализовано 
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Сарадња са 

осталим 

тимовима на 

нивоу школе и 

Ученичким 

парламентом 

Чланови 

тимова 

током 

школске 

године 

Састанци са 

другим 

тимовима 

  

  

реализовано 

Сарадња школе 

са локалним и 

републичким 

електронским и 

писаним 

медијима 

Чланови 

тима, 

управа 

школе 

током 

школске 

године 

Припрема и 

дистрибуција 

материјала 

  

реализовано,регионалне 

телевизије и новине 

Сарадња са 

институцијама у 

граду и 

социјалним 

партнерима 

Школе; 

учествовање у 

акцијама које се 

организују у 

граду 

Стручна 

већа, управа 

школе, 

чланови 

тимова, 

Ученички 

парламент 

током 

школске 

године 

Састанци, 

учешће у 

акцијама 

  

  

  

  

реализовано 

Промовисање 

здравих стилова 

живота кроз 

акције – вожња 

бициклом и 

шетња до 

Стапарске бање 

Чланови 

Тима, 

предметни 

наставници 

током 

школске 

године 

Учешће у 

акцијама и 

медијско 

промовисање 

акција 

  

  

реализовано 

септембар,јун 

Посете и 

учествовање у 

културним 

догађајима у 

Градском 

културном 

Руководиоци 

и чланови 

секција, 

чланови тима 

током 

школске 

године 

Учешће и 

праћење 

манифестација 
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центру реализовано 

Успостављање 

сарадње са 

другим школама 

и факултетима 

републици,такм

ичење „Мост од 

шпагета“ 

  

Стручна 

већа, управа 

школе 

током 

школске 

године 

Састанци, 

договори 

  

  

реализовано,фотографије 

Уређивање 

фејсбук и 

инстаграм 

странице школе  

Чланови 

тима, 

администрат

ор фејсбук 

странице 

током 

школске 

године 

Састанци, 

договори 

  

реализовано 

Записник рада тима 

Анализа 

реализације 

плана тима за 

ову школску 

годину; 

припрема 

извештаја 

Чланови 

тима 

јун, јул Састанак тима   

  

  

реализовано 

Записник рада тима 

Анализа уписа 

за школску 

2022/2023. 

годину 

Чланови 

тима 

август Састанак тима   

реализовано 

Записник рада тима 
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Припрема плана 

за наредну 

школску годину 

Чланови 

тима 

август Састанак тима   

реализовано 

Записник рада тима 

  КООРДИНАТОР  :  Јелена Пауновић 

 

6.5.12. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 

УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022. ГОДИНУ 

 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

(време, 

докази) 

Формирање тима и 

усвајање акционог 

плана за 2021/2022. 

год. 

  

чланови тима, 

управа школе 

  

септембар Састанак тима 20.септембар 

2021. 

Записник тима 

Предавање ПП 

службе за ученике 

првих разреда( 

технике учења, 

прилагођавање 

школском 

животу...) 

  

ПП служба 

  

септембар радионице на 

часу 

одељенског 

старешине 

  

Септембар 

2021. 

ПП служба 



230 

 

 

Упознавање 

ученика првих 

разреда са 

правилником о 

безбедности 

ученика 

  

Управа 

школе,одељењск

е  старешине 

  

септембар одељењске 

старешине 

информишу 

ученике на часу 

одељењског  

старешине 

  

01.09.2021. 

Час 

одељењског 

старешине 

Индетификовање  

здравствених  и 

социјалних 

проблема  ученика 

  

чланови 

тима,одељењске 

старешине 

септембар на часовима 

одељењског 

старешине 

препознати и 

пријавит 

Током 

септембра 

2021. 

Подела активности 

између чланова 

тима 

чланови тима октобар Састанак тима 

  

20.септембар 

2021. 

Записник 

тима 

Примена плана за 

увођење нових 

наставника у посао 

(конкретизација 

поступака за 

прилагођавање) 

ментор, ОВ,СВ октобар штампање и 

подела 

материјала 

20.септембар 

2021. 

Записник 

тима 

Израда анкете 

„Интересовања и 

потребе ученика“ и 

анкетирање 

ученика 

чланови тима, 

чланови 

стручних већа 

математике и 

информатике, 

чланови тима за 

маркетинг и 

промоцију школе 

Новембар и 

децембар 
Састанак тима, 

Реализација 

активности, 

израда анкета, 

штампање и 

анкетирање 

ученика 

Децембар 

2021. 

  

Записник 

тима од 
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10.12.2021. 

Анализа рада тима 

у претходном 

периоду и  договор 

о активностима у 

наредном периоду 

  

чланови тима, 

управа Школе 

фебруар Састанак тима Записник тима 

од 10.12.2021 

Рад са 

талентованим 

ученицима (ученик 

у улози 

наставника) 

  

  

 Припрема за 

такмичења и сл.) 

  

Одељенска већа, 

стручна већа 

фебруар Одељенска 

већа, стручна 

већа 

Записник тима 

од 10.12.2021 

Информисање 

ученика о начину, 

условима,организа

цији и наградама 

разних такмичења 

Стручна 

већа,предметни 

наставници 

  

фебруар рад са 

ученицима који 

показују 

интересовање 

18.март 2022. 
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Анализа и праћење 

дигиталног 

напредовања 

наставника ***на 

Гугл платформи 

праћење одвијања 

наставног процеса у 

онлајн 

окружењу;(према 

Акционом плану 

Актива за развојно 

планирање) 

директор, сви 

активи и 

тимови,ПП 

служба,наставници 

и одељенске 

старешине 

Током 

школске 

године 

Сарадња са 

колегама и 

одељењским 

старешинама 

Током 

школске 

године 

(записник 

тима 20.мај 

2022) 

Укључивање 

ученика у 

компезаторне 

програме/ 

активности за 

подршку учењу за 

ученике из 

осетљивих група 

Чланови тима, 

одељењске  

старешине и тим 

за инклузију 

Током 

школске 

године 

Састанак тима, 

сарадња са 

оњељењским 

старешинама и 

тимом за 

инклузију 

Није било 

потребе за 

реализацијом 

(записник 

састанка 

20.мај 2022.) 

Прилагођавање 

ученика са 

сметњама у развоју 

Чланови тима, 

одељењске  

старешине и тим 

за инклузију и 

додатну подршку 

Током 

школске 

године 

  

Пружање 

помоћи 

ученицима у 

сарадњи са 

тимом за 

инклузију и 

додатну 

подршку 

20.септембар 

2021. 

Записник тима 
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Спровођење 

процедуре за 

прилагођавање 

нових наставника 

школском животу 

Чланови тима , 

управа Школе, 

СВ 

Током 

школске 

године 

Спровођење 

процедуре и 

пружање 

помоћи. 

Извештај 

ментора и 

нових 

наставника 

20.септембар 

2021. 

Записник 

тима 

Организовање 

помоћи за ученике 

слабијег 

материјалног 

стања 

Наставници, 

ученици 

Током 

школске 

године 

Прикупљање 

одеће и обуће. 

Записник 

тима од 

10.12.2021 

Позивање 

родитеља да се 

укључе у школски 

живот, као и да 

помогну у 

превазилажењу 

проблема везаних 

за прилагођавање 

ученика новој 

средин(према 

акционом плану 

Актива за развојно 

планирање) 

Чланови тима, 

одељенска већа, 

разредне 

старешине 

Током 

школске 

године 

- присуствују 

настави ( активно 

или као 

посматрачи) 

20.септембар 

2021. 

Записник тима 

Укључивање нових 

ученика у 

ваннаставне  и 

ваншколске  

активности 

Чланови тима, 

разредне 

старешине, 

руководиоци 

секција 

Током 

школске 

године 

Помоћ у 

реализацији 

активности 

18.март 2022. 

Записник 

тима 
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Просторно 

прилагођавање 

ученика (нових и 

ученика са 

посебним 

потребама) 

Чланови тима, 

разредне 

старешине 

Током 

школске 

године 

Реализација 

активности 

20.септембар 

2021. 

Записник 

тима 

Пружање помоћи 

ученицима у 

реализацији 

њихових предлога 

и иницијатива 

Чланови тима, 

тима за подршку 

ученичком 

парламенту, 

одељенске 

старешине 

Током 

школске 

године 

Састанак 

тима.евидентир

ање предлога и 

иницијатива, 

разматрање 

начина и 

реализација 

активности 

20.мај  2022. 

Записник 

тима 

Анализа 

реализације плана 

тима за ову 

школску годину. 

-Припрема 

извештаја 

Чланови тима, 

управа Школе 

Јун, јул Састанак тима 10.јун 2022. 

Записник 

тима 

Припрема плана 

рада тима за 

наредну школску 

годину 

-израда извештаја 

о реализацији 

планираних 

активности 

Чланови тима, 

управа Школе 

  

август Састанак тима 22.август 

2022. 

КООРДИНАТОР  :Миљка Милићевић   
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6.5.13. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

(време, докази) 

Формирање 

Тима, усвајање 

плана рада и 

анализа 

законске 

регулативе 

директор, 

помоћник 

директора, 

чланови Тима 

16.9.2021. договор, 

разматрање 

Записник са 

састанака Тима 

Договор око 

предстојећих 

активности 

чланови Тима  16.9.202

1. 

договор, 

разматрање 

 Записник 

са састанака 

Тима 

Прикупљање 

података и 

систематизациј

а прикупљене 

документације 

директор, 

помоћник 

директора, 

чланови Тима 

16.9.2021. Прикупљање, 

систематизациј

а и анализа 

Сачињена 

документација у 

оквиру ГП 

Обрада текста и 

форматирање 

документа 

координатор 16.9.2021. анализа Сачињена 

документација у 

оквиру ГП 
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Праћење и 

координација 

рада 

чланови Тима 16.09.2021. 

23.11.2021. 

30.12.2021. 

Прикупљање, 

систематизациј

а и анализа 

Записници са 

састанака Тима 

Праћење 

реализације и 

ажурирање 

података 

чланови Тима 16.09.2021. 

23.11.2021. 

30.12.2021. 

06.04.2022. 

20.06.2022. 

Прикупљање, 

систематизациј

а и анализа 

Сачињена 

документација у 

оквиру ГП 

Учешће у 

изради 

пројектне 

документације 

за ЈПОА и ППУ 

чланови Тима Током прва три 

тромесечја 

Прикупљање, 

систематизациј

а и анализа 

Записници са 

састанака Тима 

КООРДИНАТОР  :Жанка Станојевић 

 

 

6.5.14. ИЗВЕШТАЈ О  РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА СЕЛФИ ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022. ГОДИНУ 

Анкетирање ученика и наставника у оквиру Селфи инструмента за унапређење дигиталне 

писмености биће спроведено у априлу и мају.  

ОБЛАСТ – ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА 

Циљ: побољшање дигиталне писмености наставника и ученика набавком рачунара и увођењем 

интернета у све учионице. 
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АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ- ТЕМА) 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Идентификација 

потребног буџета 

Селфи тим септембар Руководилац у 

школи 

Реализовано 

септембар 2021. 

Испитати доступне 

опције 

Селфи тим октобар Наставници 

информатике и 

рачунарства, 

руководство 

школе 

Реализовано, 

октобар 2021. 

Обучити наставнике Селфи тим током октобра и 

новембра 

Наставници 

информатике и 

рачунарства, 

руководство 

школе 

По потреби за 

нове наставнике 

и оне којима је 

обука потребна 

Анкетирање ученика и 

наставника 

Селфи тим мај 2022. Попуњавање 

онлајн упитника 

Упитник 

попунило око 

150 ученика и 30 

наставника и 

чланова управе 

школе у мају 

2022. 

КООРДИНАТОР: Гордана Милићевић 

 

 

 

6.5.15. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ПРОЈЕКТНО 

ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
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АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда плана 

за пројектно 

планирање 

Тим за пројектно планирање: 

Јелена Константиновић 

Гордана Милићевић 

Ана Анђић 

Александар Арсић 

Милош Милутиновић 

13.10.2021. 

Састанак тима 

Договор око предстојећих 

активности и подела 

задужења 

Директор, координатор, Тим 13.10.2021. 

Састанак тима 

Укључивање других 

тимова у зависности од 

теме пројекта Директор, 

Ана Ђуричић, Анела 

етић, Душица Стаменић, 

педагог Маријана Јолетић 

19.10.2021. Израда конкурсне пријаве за 

учешће у пројекту RYCO 

Superschools у оквиру кога 

мо се повезали са Средњом 

школом из Травника (БиХ) 
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Извештавање чланова о 

реализацији подељених 

задужења 

и сарадња међу члановима 

Координатор током школске године 

Разговор, 

договарање, 

састанак тима 

Конкурисање за пројекте 

у оквиру Фондације 

Темпус (програм 

Еразмус+) 

Координатор, 

Ана Анђић 

29.03.2022. 

Израда пријаве за  конкурс 

за учешће у Еразмус + 

кту 

Праћење конкурса 

страних и домаћих 

донатора и процена 

могућности апликације 

током школске године 

Непосредан увид у средства 

ог информисања 

Израда пројеката за 

донације и сарадњу 

октобар Израда конкурсне пријаве за 

учешће у пројекту RYCO 

Superschools 
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новембар, децембар Састанак Тима, Израда 

конкурсне пријаве за 

Програм  расподеле 

инвестиционих средстава 

МПНТР за 2022. годину – 

предлог пројекта набавка 12 

пројектора, 12 платна и 

тракастих завеса за учионице 

има су планирани 

ојектори 

Милош Масал 

Израда пријаве за  конкурс 

Фондације Ана и Владе 

Дивац „Образовање за 

дигитално друштво“ – 

набавка 3Д штампача. 

Извештавање о раду Тима 

на Наставничком већу о 

реализованим 

активностима 

координатор 30.12.2021. 

28.02.2022. 

8.04.2022. 

30.06.2022. 

Извештавање на НВ 

Сумирање резултата рада Тим, координатор децембар 

18.08.2022. 

Састанак, 

писање извештаја 

КООРДИНАТОР : Јелена Константиновић 
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6.6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА 

ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатористручних 

тимова и стручни сарадници. Педагошким колегијумом председава и руководи директор односно 

помоћник директора.Педагошки колегијум обавља надлежности из члана 131 став 1.Закона о 

основама система образовања и васпитања, а разматра питања и даје мишљење у везиса пословима 

директора из члана 126.став 4. тачка 1)–3) и така. 5)–7) истог закона. 

  

Чланови Педагошког колегијума: 

1.       Данијела Нанадић, директор 

2.       Гордана Милићевић, помоћник директора, координатор Селфи тима 

3.       Александар Арсић, организатор практичне наставе 

4.       Антонина Златић, координатор тима за каријерно вођење и саветовање 

5.       Жанка Станојевић, координатор Тима за израду и реализацију годишњег плана рада, 

председник стручног већа за текстилство 

6.       Ана Ђуричић, координатор Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво 

7.       Марина Веснић Јовичић, психолог и координатор Тима за инклузивно образовање 

8.       Маријана Јоловић, координатор Тима за додатну подршку 

9.       Анела Милетић, координатор Стручног актива за развојно планирање, 

10.   Радомир Тошић, председник стручног већа природних наука 

11.   Бранко Николић, председник стручног већа за српски језик и књижевност 

12.   Светлана Василијевић, председник стручног већа страних језика 

13.   Недељковић Снежана, координатор Тима за подршку ученичком парламенту 

14.   Иван Стакић, председник стручног већа друштвених наука 
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15.   Јелена Мијаиловић, председник стручног већа за саобраћај 

16.   Ирена Госпавић, председник стручног већа за грађевинарство, координатор Тима за 

професионални развој 

17.   Љубица Богдановић, председник стручног већа за личне услуге 

18.   Павловић Влатко, председник стручног већа за примену рачунара и координатор 

Актива за развој школског програма 

19.   Верина Папић, председник стручног већа за физичко васпитање 

20.   Александар Митрашиновић, координатор Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

21.   Стаменић Душица, организатор практичне наставе, координатор Тима за 

обезбеђивање квалитета и развоја установе 

22.   Ресимић Борис, координатор Тима за праћење и извођење практичне и блок наставе 

23.   Весна Тадић, координатор Тима за самовредновање и вредновање рада школе 

24.   Радмила Петронијевић, председник стручног већа за математику 

25.   Јелена Константиновић, координатор Тима за пројектно планирање 

26.   Јелена Пауновић, координатор Тима за промоцију и маркетинг школе 

27.   Милићевић Миљка, координатор Тима за прилагођавање ученика и наставника 

школском животу 

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ/ 

ТЕМЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар Формирање Педагошког 

колегијума за школску 

2021/22. и избор 

записничара 

Конституисање, 

дискусија 

Стручна већа и 

 управа школе 

  

13.09.2021. 
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Разматрање акционог 

плана Педагошког 

колегијума за школску 

2021/22 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

Стручна већа и  

управа школе 

13.09.2021. 

Извештај директора о 

самовредновању 

квалитета рада школе и 

Извештај о заштити 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања за 

школску 2020/21. 

Излагање, 

дискусија 

Директор 13.09.2021. 

Предлог набавке 

наставних средстава и 

стручне литературе 

Предлагање, 

договарање, 

планирање 

Стручна већа и  

Управа школе 

13.09.2021. 

Усвајање распореда 

контролних вежби дужих 

од 15 минута за први 

класификациони период 

Излагање , 

предлагање, 

усвајање 

Стручна,одељењс

ка већа и управа 

школе 

13.09.2021. 

Разматрање предлога 

допуна школског 

програма 

Излагање , 

предлагање, 

усвајање 

Стручна,одељењс

ка већа и управа 

школе 

13.09.2021. 

Одређивање члана ПК за 

праћење и остваривања 

плана професионалног 

развоја запослених 

Излагање , 

предлагање, 

усвајање 

Наставничко веће 13.09.2021. 

Презентовање Акционог 

плана Стручног актива за 

развојно планирање 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

Координатор 

Актива за 

развојно 

планирање 

13.09.2021. 
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Одређивање члана ПК за 

праћење остваривања 

плана професионалног 

развоја  запослених 

Предлагање, 

одлучивање 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

13.09.2021. 

Презентовање Акционог 

плана Стручног актива за 

израду и развој 

Школског програма 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

Координатор 

Актива за израду 

и развој 

Школског 

програма 

13.09.2021. 

Презентовање 

активности Тима за 

стручно усавршавање 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

КоординаторТим

а 

13.09.2021. 

Презентација програма 

рада Тима за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

КоординаторТим

а 

13.09.2021. 

Презентовање програма 

рада тима за 

обезбеђивање квалитета 

и развоја установе 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

КоординаторТим

а 

13.09.2021. 

Презентација Акционог 

плана Тима за подршку 

Ученичком парламенту 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

КоординаторТим

а 

13.09.2021. 

Презентовање Акционог  

плана Тима за 

инклузивно образовање 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

Координатор 

Тима за  

инклузивно 

образовање 

13.09.2021. 

Презентовање плана 

активности Тима за 

Излагање, 

дискусија, 

Кординатор Тима 

за 

13.09.2021. 
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самовредновање договарање самовредновање 

Презентовање Акционог 

планаТима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

Координатор 

Тима за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

13.09.2021. 

Презентовање Акционог 

плана Тима за 

професионални развој 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

Координатор 

Тима 

13.09.2021. 

Презентовање Акционог 

плана Тима за додатну 

подршку 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

Координатор 

Тима 

13.09.2021. 

Презентовање Акционог 

плана Тима  за пројектно 

планирање  

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

Координатор 

Тима 

13.09.2021. 

Презентовање Акционог 

плана Селфи тима 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

Координатор 

Тима 

13.09.2021. 

Презентовање Акционог 

плана Тима за 

прилагођавање 

наставника и ученика 

школском животу 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

КоординаторТим

а 

13.09.2021. 

Презентовање Акционог 

планаТима за промоцију 

и маркетинг школе 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

Координатор 

Тима 

13.09.2021. 
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Октобар  План реализације 

стручног усавршавања 

запослених у току првог 

полугодишта 

Извештавање, 

планирање 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

13.10.2021. 

Предлози за реализацију 

огледних и угледних 

часова у току првог 

полугодишта 

Извештавање, 

договарање 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

13.10.2021. 

Реализација педагошко – 

инструктивног рада – 

посета часовима 

Извештавање Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

13.10.2021. 

Сарадња са основним 

школама у граду и 

окружењу 

Извештавање, 

дискусија, 

договарање 

Директор, 

чланови ПК и 

други по потреби 

13.10.2021. 

Разматрање реализације 

битних активности у 

Школи 

Извештавање, 

дискусија, 

договарање 

Директор, 

чланови ПК и 

други по потреби 

13.10.2021. 

Новембар Анализа остварених 

резултата ученика на 

крају првог 

класификационог 

периода 

Излагање, 

дискусија, 

разговор 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

24.11.2021. 

Усвајање распореда 

пиосмених провера 

знања дужих од 15 

минута за други 

класификациони период 

Излагање, 

предлагање, 

усвајање 

Одељењска већа, 

стручна већа, 

чланови ПК 

23.11.2021. 

Разматрање критеријума 

оцењивања ученика 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

23.11.2021. 
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Извештај о раду 

Стручних актива и 

Тимова 

Излагање, 

дискусија 

Координатори 23.11.2021. 

Реализација плана 

самовредновања школе 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

23.11.2021. 

Предлог ИОП-а  - по 

потрeби 

Излагање, 

дискусија, 

договарање 

Одељенска већа 

ПП служба 

23.11.2021. 

Реализација практичне и 

блок наставе, сарадња са 

социјалним партнерима 

Извештавање, 

дискусија, 

предлагање 

Организатор 

практичне 

наставе, чланови 

ПК 

23.11.2021. 

Вођење педагошке 

документације 

Извештавање, 

дискусија, 

предлагање 

Стручна већа, 

управа школе, ПП 

служба 

23.11.2021. 

Децембар Разматрање услова за 

реализацију образовно-

васпитног рада 

Дискусија, 

прелагање, 

планирање 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

21.12.2021. 

Разматрање плана уписа 

за школску 2022/23. 

Планирање, 

договарање 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

29.11.2021. 

Увођење нових 

образовних профила : 

Геодетски техничар - 

геометар и Техничар за 

логистику и шпедицију 

Дискусија, 

планирање, 

одлучивање 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

21.12.2021. 
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Припрема  прославе 

Дана школе и Савиндана 

Договарање, 

планирање, 

одлучивање 

Стручна већа, 

управа школе и 

руководиоци 

секција 

21.12.2021. 

Јануар 

Фебруар 

Реализација Годишњег 

плана и програма и 

разматрање Извештаја о 

остваривању Годишњег 

плана рада за прво 

полугодиште школске 

2021/2022. годину 

Излагање, 

дискусија 

Директор 25.01.2022. 

Извештај о реализацији 

ваннаставних активности 

Излагање, 

дискусија 

Стручна већа и 

тимови на нивоу 

школе 

25.01.2022. 

Вођење педагошке 

документације 

Извештавање, 

дискусија, 

предлагање 

Стручна већа, 

управа школе, ПП 

служба 

25.01.2022. 

Реализација испита за 

ванредне ученике 

Информисање, 

разговор 

Председник 

централне 

комисије 

25.01.2022. 

Реализације стручног 

усавршавања запослених 

у току другог 

полугодишта 

Договарање, 

извештавање 

Стручна већа, 

управа школе, ПП 

служба 

25.01.2022. 

Предлози за реализацију 

огледних и угледних 

часова у току другог 

полугодишта 

Планирање, 

договарање 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

25.01.2022. 

Организација школских 

такмичења ученика 

Планирање, 

договарање 

Стручна већа,  25.01.2022. 
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управа школе 

Анализа успеха ученика 

на крају првог 

полугодишта 

Излагање, 

дискусија 

Стручна већа, 

управа школе, ПП 

служба 

25.01.2022. 

Извештај о раду 

Стручних актива и 

Тимова 

Излагање, 

дискусија 

Координатори 25.01.2022. 

Рад Стручних већа Извештавање, 

дискусија, 

предлагање, 

изношење 

примера добре 

праксе 

Стручна већа, 

управа школе, ПП 

служба и Тим за 

самовредноваање 

25.01.2022. 

Упознавање ПК са 

садржајем извештаја 

просветног саветника о 

редовном стручно 

педагошком надзору 

Излагање, 

дискусија 

Управа школе, 

ПП служба 

25.01.2022. 

Анализа прославе Дана 

школе и Савиндана 

Излагање, 

дискусија 

Стручна 

већа,управа 

школе и 

руководиоци 

секција 

21.03.2022. 

Усвајање распореда  

контролних вежби дужих 

од 15. минута за трећи 

класификациони период 

Излагање, 

предлагање 

Одељењска већа, 

чланови ПК 

25.01.2022. 

Март  Каријерно вођење  

ученика завршних 

Излагање, 

дискусија 

Стручна већа, 

управа школе и 

28.04.2022. 
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Април разреда ПП служба 

Анализа квалитета 

реализације практичне 

наставе по подручјима 

рада 

Извештавање, 

дискусија 

предлагање 

Организатор 

практичненаставе 

28.04.2022 

Припрема за 

презентацију школе 

Планирање, 

договарање 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

21.03.2022. 

Анализа успеха ученика 

на трећем 

класификационом 

периоду 

Излагање, 

коментарисање, 

дискусија 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

28.04.2022 

Анализа предложених 

мера са педагошко 

инструктивног надзора 

              

Излагање, 

коментарисање, 

дискусија 

Директор, ПП 

служба 

21.03.2022. 

Разматрање укључивања 

у пројекат УНИЦЕФ-а 

„Учимо сви заједно“ 

Договарање, 

предлагање 

Стручна већа, 

Тимовиуправа 

школе и ПП 

служба 

21.03.2022. 

Усвајање плана и 

програма екскурзије 3. и 

4. разреда у школској 

2022/23. 

Договарање, 

предлагање 

Стручна већа, 

oдељењска већа и 

управа школе 

21.03.2022. 

  

Разматрање предлога 

Плана надокнаде часова 

Договарање, 

планирање, 

одлучивање 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

21.04.2022. 
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Усвајање распореда 

контролних вежби  

дужих од 15 минута 

Договарање, 

планирање, 

одлучивање 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

21.04.2022. 

Предлог за похваљивање 

и награђивање ученика и 

наставника за постигнуте 

резултате у наставном 

процесу и ваннаставним 

активностима 

Излагање, 

коментарисање, 

дискусија 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

28.04.2022. 

Анализа сарадње школе 

са социјалним 

партнерима 

Извештавање, 

дискусија 

Стручна већа, 

стручни Актив за 

развојно 

планирање, особа 

задужена за 

контакт са 

привредом и 

управа школе 

28.04.2022. 

Анализа опремљености 

школе наставним 

средствима 

Излагање, 

коментарисање, 

дискусија 

Стручна већа и  

управа школе 

28.04.2022. 

Јун Анализа резултата са 

такмичења ученика 

Извештавање, 

дискусија 

Стручна већа 30.06.2022. 

Извештај о раду 

Стручних актива и 

тимова 

Излагање, 

дискусија 

Координатори 30.06.2022. 

Анализа презентације 

школе 

Излагање, 

дискусија 

КоординаторТим

а, управа школе и 

 ПП служба 

30.06.2022. 
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Анализа стручног 

усавршавања наставника 

и анализа примене 

стечених знања и 

вештина 

Излагање, 

коментарисање, 

дискусија 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

30.06.2022. 

Организација уписа 

ученика 

Договарање Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

30.06.2022. 

Анализа успеха ученика 

на крају другог 

полугодишта 

Излагање, 

коментарисање, 

дискусија 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

30.06.2022. 

Реализација испита за 

ванредне ученике 

Излагање, 

дискусија 

Стручна  већа, 

управа школе и 

ПП служба 

30.06.2022. 

Анализа резултата  

редовних ученика са 

матурских и завршних 

испита у јунском року 

Излагање, 

дискусија 

Стручна  већа, 

управа школе и 

ПП служба 

30.06.2022. 

Усвајање  новог 

Школског програма 

Излагање, 

коментарисање, 

дискусија, 

одлучивање 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

30.06.2022. 

Реализација Годишњег 

плана рада школе 

Излагање, 

дискусија 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

30.06.2022. 

Август Извештај о реализацији 

ваннаставних активности 

Излагање, 

коментарисање, 

дискусија 

Стручна већа, 

руководиоци 

секција и управа 

школе 

 30.8.2022. 
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Извештај о раду 

Стручних већа 

Излагање, 

коментарисање, 

дискусија 

Председници 

Стручних већа 

 30.8.2022. 

Усвајање извештаја о 

раду свих Стручних 

актива и Тимова на 

нивоу Школе 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Стручна већа, 

управа школе, ПП 

служба и 

координатори 

тимова 

 30.8.2022. 

Израда појединих 

елемената Годишњег 

плана рада школе за 

школску 2022/23. годину 

Извештавање, 

договарање, 

дискусија, 

планирање 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

 30.8.2022. 

Израда појединих 

елемената Извештаја о 

раду школе за школску 

2021/22. годину 

Договарање, 

планирање 

Стручна  већа, 

управа школе и 

ПП служба 

 30.8.2022. 

Реализација испита за 

ванредне ученике 

Излагање, 

дискусија 

Стручна већа, 

управа школе и 

ПП служба 

 30.8.2022. 

  

 

 

 

6.7. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

6.7.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ПЕДАГОГА  

 

Стручни сарадник - педагог: Маријана Јоловић 

 



254 

 

 

 ОБЛАСТИ РАДА 
ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈА Евиденција, докази 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 
Учешће у изради Годишњег 

плана  рада Школе 

У сарадњи са управом 

Школе 
септембар 2020. ГПР 

 
Израда месечних оперативних 

планова свог рада 
Самостално 

реализовано на 

месечном нивоу у 

току првог 

полугодишта 

у личној 

документацији 

 
Учешће у изради годишњег 

плана  стручног усавршавања 
У сарадњи са Тимом септембар 2021. 

код координатора 

Тома 

 

Пружање помоћи 

наставницима у изради 

планова свих облика редовне 

наставе,са нагласком 

организације и планирања  

наставе на даљину 

Самостално 
септембар, октобар 

2020. 

у личној 

докуменацији 

 

Научно-истраживачки рад: 

Колико е ученици посвећују и 

како су задовољни 

реализацијом допунске наставе 

Помоћ директору у 

изради рада за 

лиценцу  

Јануар-мај Реализовано у мају 

2022.у 

документацији 

ППС у записнику 

Наставничког већа 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

 

праћење и вредновање о-в. 

рада кроз посету часовима 

наставницима 

самостално током године 

У личној 

документацији и 

електронском 

дневнику, табела у 

прилогу 

 

Учествовање у раду комисије 

за проверу савладаности 

програма приправника 

У сарадњи са 

директорим 
по потреби 

у другом 

полугодишту , 

један кандидат 

 
Учешће у изради Годишњег 

извештаја о раду школе 

У сарадњи са 

психологом и Тимом 

за израду извептаја 

септембар 2021. Извештај 

 

Праћење  и анализа успеха и 

дисциплине  ученика и 

предлагање мера за 

побољшање 

У сарадњи са 

психологом 

после сваког 

класификационог  

периода, 

евиденције у 

записницима са 

седница 

Наставничког већа 

У записницима 

Наставничког већа 

и на огласној табли 

Школе 

 Праћење о-в процеса   и У сарадњи са управом Редовно праћење У личној 
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наставе на даљину и 

прослеђивање  периодичних 

извештаја Школској упправи 

школе ЕС Дневника и 

наставе преко 

онлајн платформи, 

а потпуним 

преласком наставе 

на даљину израда 

седмичних 

анализа,  са 

предлогом мера  

документацији и 

документацији 

Директора 

 

Праћење Упутства о мерама 

заштите од Ковида 19 и слање 

извешзаја Школској управи 

самостално,као 

Одговорно лице 

на крају сваке 

седмице 

У документацији 

директора 

3. Рад са наставницима 

 

пружање помоћи и подршке  

наставницима на 

конкретизовању циљева и 

задатака одосно. у 

припремању наставе, са 

нагласком на настави на 

даљину 

самостално континуирано 
у личној 

документацији 

 

Пружање подршке и помоћи 

за осмишљавање материјала 

преко Гугл учионице 

у сарадњи са 

психологом 
континуирано 

у личној 

документацији 

 

праћење начина вођења 

педагошке документације 

наставника 

у сарадњи са 

психологом 

редовно праћење 

електронског 

дневника и давање 

подршке и 

сугестија 

Забелешке у 

ел.дневнику 

 

пружање помоћи 

наставницима у припреми и 

реализацији 

угледних,огледних и јавних 

часова 

самостално током године 

Реализовано у 

другом 

полугодишту 

 

пружање помоћи 

наставницима  у пословима 

одељењских старешина 

самостално 

континуирано, 

посебно код нових 

одељењских 

старешина 

у личној 

документацији 

 

Радионица за представљање 

методологије за развој 

програма обуке за 

неформално образовање,  

у сарадњи са 

психологом 
друго полугодиште 26.2.2021. 

 
предавања на Наставничком 

већу:  
самостално 

 континуирано 

 

1.у записнику 

Наставничког већа 

и на Огласној 
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1.Технике успешног учења            

  

2.Улога родитеља у 

превенцији и интервенцији у 

случајевима насиља 

  

 

  

3. Решавање дисциплинских 

проблема у школи 

  

  

табли школе-

10.11.2021. 

 

2.21.12.2021.са 

састанка у 

Општини, за НВ 

3.Наставничко 

веће, 8.2.2021 

 

4. Рад са ученицима 

 
Прикупљање података о 

ученику и прављење досијеа 

У сарадњи са 

психологом и 

одељењс.старешинам

а -анкете, упитници, 

Септембар/ 

октобар 2020. 

у личној 

документацији 

 

Саветодавни рад са 

ученицима: неуспешних у 

праћењу и савлађивању 

наставних програма и другим 

тешкоћама 

самостално континуирано 
у личној 

документацији 

 

Рад са одељењском 

заједницом  на 

оспособљавању и усвајању 

рационалних метода учења, 

нарочито првих разреда  и 

стална подршка ученицима у 

специфичним условима рада у 

учења 

У сарадњи са 

психологом – кроз 

припрему едукативне 

литературе, 

предавања, 

презентације, 

радионице, 

индивидуални рад 

континуирано 

у октобру и 

новембри у свим 

одељењима 

1.разреда и и у три 

одељења где 

ученици имају 

проблеме у учењу 

у прилагођавању, 

одржане 

радионице на тему 

Превенција насиља 

и Активно учење 

5. Рада са родитељима/старатељима 

 

Прикупљање анамнестичких 

података и информација од 

родитеља значајних за 

упознавање и праћење развоја 

Самостално и у 

сарадњи са 

психологом – кроз 

упитнике, 

индивидуалне 

континуирано, по 

потреби 

у личној 

документацији 
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ученика разговоре 

 

Саветодавни рад са 

родитељима (индивидуални и 

групни) 

Самостално и у 

сарадњи са 

психологом и 

одељењским 

старешинама 

континуирано, по 

потреби 

у личној 

документацији 

 

Учествовање у реализацији 

програма сарадње школе са 

родитељима ученика, одн. 

психолошко-педагошком 

образовању родитеља 

Самостално и у 

сарадњи са 

психологом  

припрему материјала 

није реализовано 

због поштовања 

мера за спречавање 

Ковида 

 

 

Сарадња са представницима 

Савета родитеља-упознавање 

са важећим документима , 

правилима, успесима ученика 

и извештаји  о успеху ученика 

Извештаји, анализе, 

анкетирање 

септембар 2020. 

јануар 2021. јун 

2021. 

записници Савета 

родитеља 

6. Рад са директором,стручним сарадницима 

 
Испитивање специфичних 

проблема о.в.праксе школе 
анализирање, договор континуирано 

у личној 

документацији 

 
у оквиру рада стручних 

тимова 
анализирање, договор континуирано 

у личној 

документацији 

 
Рад на изради стратешких 

докумената 
анализирање, договор континуирано 

код секретара и 

директора 

 по питању приговора и жалби анализирање, договор 

није реализавано 

јер није било 

потребе 

 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

 
учествовање у раду 

Наставничког већа 

информисање, 

анализирање, 

дискусија 

континуирано кроз 

присуство и 

предавање  

записници 

Наставничког већа 

 Одељењских већа помоћ, подршка 

редовно, после 

сваког кл.периода 

и по потреби на 

вандерним ОВ 

 

записници у 

ел.Дневнику 

 Актива за Развојно планирање предлагање, договор континуирано засписник Актива 

 Педагошког колегијума предлагање, договор континуирано Записник ПК 

 
Тима за додатну подршку 

ученицима 

координација, 

извештавање 
континуирано Записници Тима 
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 осталих Тимова предлагање, договор континуирано 

Записници 

одговарајућих 

тимова 

 
 На општинском састанку 

презентација Улога родитења 

у превенцији насиља 

информисање, 

анализирање, 

дискусија 

Актив дитектора 

средњих школа 

4.12.2021., 

Записник Актива 

директора и лична 

документације 

8. Сарадња са надлежним установама 

 

са диспанзером за 

мент.здравње, Центром за 

соц.рад 

 

предавања за ученике 

и родитеље 
континуирано 

Ученици 1.разреда 

су исчи у 

Диспанзер на 

радионице, 

појединачна 

сарадња са 

центрима Косјерић 

и Нова варош 

 

учествовање у раду стручних 

друштава 

 

Договор 

Није реализовано 

због 

епидемиолошке 

ситуације 

 

9. Вођење документације,припрема за рад и стручно усавршавање 

 

Вођење документације која 

обухвата план и програм рада, 

дневник рада, досије о раду са 

ученицима. 

Самостално континуирано 
у личној 

евиденцији 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНОГ РАДА ПЕДАГОГА  

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА  ПЕДАГОГА 

(са педагошко - инструктивним радом ) 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
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ВРСТА НАСТАВЕ 

(редовна,допунска 

,додатна,секције,припр

емна) 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАСТАВНИК Предмет 

редовна Саобраћај 21.9.2021. Владе  

Јовановић, 

2с1 

Стручни 

предмет 

редовна Грађевинарство 22.9. 2021. Весна 

Ристић, 2г1 

Конструкциј

а 

редовна Одељења са 

сметњама у развоју 

15.10.2021. Миљка 

Милићевић 

Практична 

настава 

редовна Текстилство 24.9.2021. Рада 

Петронијевић

, 1т1 

Математика 

редовна Личне услуге 11.10.2021. Јелена Јокић Познавање 

препарата 

редовна Саобраћај 07.10. Милан 

Спасојевић, 

4с2 

Безбедност 

саобраћаја 

редовна Грађевинарство октобар Славка 

Цвијовић, 2г1 

Историја 

архитектуре 

редовна Саобраћај октобар Јелена 

Мијаиловић, 

1.12. 

Практична 

настава 
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редовна Грађевинарство 29.11.2021. Јелена 

Пауновић 

Технологија 

редовна Текстилство Новембар 

1012.2021. 

Антонина 

Златић 

Конструкциј

а одеће 

редовна Саобраћај 4.11.2021. Весна 

Спаловић, 

3с2 

Српски ј.   

редовна Одељења са 

сметњама у развоју 

26.новембар Марија 

Дамљановић 

Петровић 

Српски ј 

допунска Саобраћај Децембар 

13.12.2021. 

Час за 

лиценцу 

Максимовић 

Стефан 

Практична 

настава 

редовна Грађевинарство децембар Ирена 

Госпавић, 

24.12. 

Блок из 

макетарства 

Угледни час Личне услуге јануар 25.11.Катари

на церовац 

Дерматологи

ја 2ф1 

редовна Текстилство фебруар Милићевић 

Миљка, 

30.3.2022. 

Практична 

настава 

редовна Одељења са 

сметњама у развоју 

фебруар 28.2. Даница 

Станић, 

Математика, 
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редовна Саобраћај фебруар 23.2.Лучић 

Милан 

Практична 

настава, 

допунска Саобраћај март 9.3.2022. 

Александар 

Митрашинов

ић 

Допунска 

настава, 

секција Личне услуге март Није 

реализовано 

  

редовна Грађевинарство март Данијела 

Жунић, 

16.3.2022. 

Социологија 

са правима 

грађана, 

редовна Личне услуге март Биљана 

Урошевић, 

16.3.2022. 

Практична 

настава, 1ф1 

ЧОС Саобраћај април Влатко 

Павловић 

1с4 

редовна Грађевинарство април Бранко 

Никилић, 

18.4.2022. 

Српски језик 

допунска Саобраћај мај 12 часова 

допунске 

наставе у 

одељењу 2с4, 

по препоруци 

просветног 

инспектора 

Техничка 

механика, 

Технологија 

материјала 
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редовна текстилство 11.5.2022. Жанка 

Станојевић 

Практична 

настава 1сц 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ  

2021/2022. ГОДИНУ 

 

Стручни сардник - психолог: Марина Веснић  Јовичић 

 

 САДРЖАЈ РАДА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ/  

САРАДЊА 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈА 

ЕВИДЕНЦИЈ

А, ДОКАЗИ 

I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада  

1. 

Учествовање у припреми 

развојног плана, школског 

програма, плана 

самовредновања, 

индивидуалног образвног плана 

 

У сарадњи са стручним већима, 

активима, тимовима, управом 

школе, одељењским 

старешинама, предметним 

наставницима, педагогом 

током првог 

полугодишта 

записници 

тимова, лична 

евиденција 

2. 
Учешће у припреми концепције 

годишњег плана  рада 

У сарадњи са управом Школе, 

Стручним већима и  Тимовима, 

педагогом 

Септембар 

реализовано, 

годишљи план 

рада 

3. 
Учествовање у изради делова 

годишњег плана 

У сарадњи са управом Школе, 

Стручним већима и  Тимовима, 

педагогом 

Септембар 

реализовано, 

годишњи план 

рада 

4. Учествовање у избору и 

планирању реализације 

У сарадњи са управом Школе, 

Стручним већима и  Тимовима, 
по потреби није 

реализовано,н
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посебних и специјализованих 

програма 

педагогом ије било 

потребе 

5. 

Учествовање у осмишљавању и 

изради акционих планова и 

предлога пројеката 

У сарадњи са управом Школе, 

Стручним већима и  Тимовима, 

педагогом 

по потреби 

није 

реализовано, 

није било 

потребе 

6. 
Припремање плана посете 

психолога часовима 

У сарадњи са педагогом, 

стручним већима, предметним 

наставницима 

октобар, 

новембар, 

децембар, 

фебруар, 

март, 

април, 

мај, 

јун 

реализовано, 

лична 

евиденција,  

7. 

Припремање плана сопственог 

стручног усавршавања и 

професионалног развоја 

Самостално 
Током 

септембра 

реализовано, 

лична 

евиденција 

8. 

Припремање годишњег и 

месечних планова за рад 

школског психолога 

Самостално 

септембар, 

током 

школске 

године 

реализовано, 

лична 

евиденција 

II  Праћење и вредновање образовно-васпитног рада  

1. 

Учешће у праћењу и 

вредновању образовно-

васпитног рада и предлагање 

мера 

У сарадњи са управом Школе, 

Стручним већима и  имовима, 

нарочито Стручни актив за 

развојно планирање и Тим за 

самовредновање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар, 

фебруар, 

 март, 

април, 

 мај, 

јун 

реализовано, 

лична 

евиденција, ес 

дневник 
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2. 

Учешће у континуираном 

праћењу и подстицању 

напредовања деце у развоју и 

учењу 

У сарадњи са управом Школе, 

Стручним већима и  Тимовима, 

нарочито кроз  Тим за 

самовредновање 

током 

школске 

године 

реализовано, 

лична 

евиденција, 

дневник рада 

3. 

Праћење и вредновање примена 

мера индивидуализације и ИОП-

а 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом, кроз рад Тима за 

инклузивно образовање 

 током 

школске 

године кроз 

активности 

Тима за 

инклузивно 

образовање,  

реализовано, 

лична 

евиденција, 

записници 

Тимова за 

инклузивно 

образобање и 

додатну 

подршку 

4. 
Учешће у изради годишњег 

извештаја 

У сарадњи са управом Школе, 

Стручним већима и  Тимовима 
септембар  

реализовано, 

Извештај 

5. 

Иницирање различитих 

истраживања ради унапређења 

образовно- васпитног рада 

У сарадњи са педагогаом, 

управом Школе, Стручним 

већима и  Тимовима – кроз 

подстицање аd hoc 

истраживања наставника и 

реализацију истраживања 

педагошко -психолошке 

службе 

мини 

истраживање 

о дoпунској 

настави 

реализовано, 

мај 

6. 

Учествовање у истраживањима 

која се спроводе у оквиру 

самовредновања рада школе 

У сарадњи са педагогом, 

Тимом за самовредновање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 

реализовано, 

током 

школске 

године 

III Рад са наставницима  

1. 

Саветодавни рад усмерен ка: 

-унапређивању процеса праћења 

и посматрања дечјег 

напредовања 

- стварању психолошких услова 

за подстицање целовитог развоја 

деце 

Пружање подршке 

Самостално, кроз разговоре, 

припрему  и дистрибуцију 

материјала 

током 

школске 

године 

реализовано,  

у личној 

евиденцији и 

дневнику рада 

психолога 
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наставницима у спровођењу 

превентивних мера Covid/19 

инфекције 

2. 

Пружање подршке 

наставницима у планирању и 

реализацији непосредног 

образовно-васпитног рада са 

децом 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом, кроз разговоре, 

припрему и дистрибуцију 

материјала, радионице 

током 

школске 

године 

реализовано 

током 

школске 

године, у 

личној 

евиденцији 

3. 

Саветовање наставника у 

области индивидуализације 

образовно-васпитног рада 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом, кроз сарадњу са 

стручним већима и тимовима 

кроз разговоре, припрему и 

дистрибуцију материјала, 

током 

школске 

године 

реализовано 

током 

школске 

године, у 

личној 

евиденцији 

4. 

Пружање подршке 

наставницима за рад са децом 

којој је потребна додатна 

образовна подршка 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом, кроз Тим за 

инклузивно образовање, у 

сарадњи са одељењским 

старешинама 

током 

школске 

године 

реализовано 

током 

школске 

године, у 

личној 

евиденцији 

5. 

Оснаживање наставника за рад 

са: 

- ученицима изузетних 

способности 

- децом из осетљивих 

друштвених група 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом, кроз Тим за 

инклузивно образовање, у 

сарадњи са одељењским 

старешинама 

током 

школске 

године 

реализовано 

током 

школске 

године, у 

личној 

евиденцији 

6. 

Пружање подршке 

наставницима у раду са 

ученицима код којих је утврђен 

психолошки узрок неуспеха 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом 

током 

школске 

године 

реализовано 

током 

школске 

године, у 

личној 

евиденцији 

7. 

Оснаживање наставника да 

препознају способности, 

интересовања и склоности 

ученика које су у функцији 

развоја професионалне каријере 

ученика 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 

реализовано, 

лична 

евиденција, 

посета часу 

одељењског 

старешине 
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8. 

Пружање подршке 

наставницима у  формирању и 

вођењу ученичког колектива 

-раду са 

родитељима/старатељима 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом 

током 

школске 

године 

реализовано 

током 

школске 

године, у 

личној 

евиденцији 

9. 

Саветодавни рад давањем 

повратне информације о 

посећеној активности/часу и 

предлога мера 

Самостално 

током 

школске 

године 

реализовано, 

лична 

евиденција, 

посећено 14 

часова 

1

0. 

Оснаживање наставника за 

тимски рад 

Презентација и подела 

материјала са дискусијом 

Самостално, кроз  разговоре, 

поделу материјала, радионице 

и примену инструмената 

током 

школске 

године 

реализовано, 

индивидуални 

разговори 

1

1. 

Пружање подршке 

наставницима менторима, 

саветодавни рад са 

приправницима 

Самостално 

током 

школске 

године 

реализовано, 

лична 

евиденција 

1

2. 

Усмеравање наставника у 

креирању плана стручног 

усавршавања и професионалног 

развоја 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом – кроз разговоре, 

предавања, поделу материјала 

септембар реализовано 

1

3. 

Предавање на Наставничком 

већу 
самостално новембар 

реализовано, 

“Инклузија у 

школи” 

25.11.2021. 

IV Рад са ученицима  

1. 
Испитивање општих и посебних 

способности, особина личности, 

когнитивног стила, мотивације, 

Самостално; у сарадњи са 

педагогом 

током 

школске 

године 

реализовано, 

тестирана 3 

ученика 
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професионалног опредељења, 

групне динамике... применом 

стандардизованих психолошких 

мерних инструмената, као и 

других инструмената процене 

Пружање подршке ученицима  у 

спровођењу превентивних мера 

Covid 19 инфекције 

(КОГ3) 

2. 

Саветодавно-инструктивни рад 

са ученицима који имају 

тешкоће у учењу, развојне, 

емоционалне, социјалне, 

проблеме прилагођавања и 

понашања 

Самостално; у сарадњи са 

педагогом 

током 

школске 

године 

континуирано, 

током године, 

лична 

евиденција 

3. 

Пружање подршке деци за које 

се: 

-обезбеђује рад по ИОП-у 

-из осетљивих друштвених 

група 

Самостално; у сарадњи са 

педагогом и одељењским 

старешином, уз укључивање 

Тима за инклузивно 

образовање 

 

 током 

школске 

године кроз 

актовности 

тима за 

инлузивно 

образовање 

реализовани, 

записници 

Тимова за 

инклузивно 

образовањеи 

додатну 

подршку 

4. 

Идентификовање ученика са 

изузетним способностима и 

пружање подршке 

Самостално и у сарадњи са 

одељењским старешинама и 

предметним наставницима 

током 

школске 

године 

није било 

потребе 

5. 

Рад са децом на унапређењу 

кључних компетенција, ставова 

и вредности потребних за живот 

Самостално, кроз разговоре, 

радионице и предавања; кроз 

семинаре, најпре за 

представнике Ученичког 

парламента 

током 

школске 

године 

реализовано, 

кроз 

индивидуалне 

разговоре са 

ученицима, 

дневник рада 

6. 

Подршка развоју 

професионалне каријере 

ученика професионалним 

информисањем и саветовањем 

Самостално, на основу процене 

путем инструмената; такође, 

подршка будућим ученицима 

(основношколцима) кроз 

презентације образовних 

профила 

током године 

реализовано, 

тестирано 43 

ученика 

тестом ТПО 

7. 
Пружање подршке ученичком 

активизму и партиципацији 

Самостално, у сарадњи са 

Тимом за пружање подршке 

ученичком парламенту – кроз 

није 

реализовано 

због 
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разговор, радионице, семинаре епидемиолош

ке ситуације 

8. 
Пружање психолошке подршке 

у акцидентним кризама 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом 

током 

школске 

године 

реализовано 

током 

школске 

године, у 

личној 

евиденцији и 

дневнику рада 

психолог 

9. 

Учешће у појачаном васпитном 

раду за ученике који врше 

повреду правила рада, 

неоправдано изостају пет часова 

Самостално, у сарадњи са 

одељењским старешином, 

педагогом 

током 

школске 

године 

реализовано 

током 

школске 

године, у 

личној 

евиденцији и 

дневнику рада 

психолог 

1

0. 

Организовање предавања, 

трибина из области  менталног 

здравља, педагошке, развојен и 

социјалне психологије 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом 
током године 

израда 

презентације 

“Социјално 

наиље” 

11.05.2022. 

V Рад са родитељима  

1. 
Прикупљање података од 

родитеља/старатеља 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом, одељењским 

старешинама 

током 

школске 

године 

реализовано, 

лична 

евиденција 

2. 

Саветодавни рад са 

родитељима/ старатељима 

ученика који имају: 

- тешкоће у развоју, учењу, 

понашању 

- чија деца врше повреде 

правила понашања и којима је 

одређен појачан васпитни рад 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом 

током 

школске 

године 

континуирано, 

у личној 

евиденцији и 

дневнику рада 

 

3. 
Подршка јачању родитељских 

васпитних компетенција 
Самостално, у сарадњи са 

педагогом – кроз индивидуални 
током године реализовано 

кроз 
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рад, предавања на 

родитељским састанцима и 

Савету родитеља 

индивидуални 

рад са 

родитељима, 

лична 

евиденција, 

дневник рада 

4. 
Сарадња са родитељима чија се 

деца школују по ИОП-у 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом, одељењским 

старешинама 

релизовано 

током 

школске 

године, у 

личној 

евиденцији 

психолога 

реализовано 

кроз 

родитељима, 

лична 

евиденција 

5. 

Учествовање у реализацији 

програма  

сарадња установе са 

родитељима 

Самостално, у сарадњи са  

педагогом, одељењским 

старешинама, управом школе, 

кроз родитељске састанке, 

упитнике за родитеље 

новембар, 

децембар 
реализовано 

6. Сарадња са саветом родитеља 
Самостално, у сарадњи са 

педагогом и управом школе 

током године, 

крај 2. и 4. 

класификцион

ог периода 

припрема 

анализе 

успеха, 

извештавање 

спровела 

педагог 

7. 

Пружање психолошке помоћи 

родитељима/старатељима чија 

су деца у акцидентној кризи 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом 

током 

школске 

године 

реализовано 

током 

школске 

године, у 

личној 

евиденцији 

VI Рад са директором и стручним сарадницима  

1. 

Сарадња са директором и 

стручним сарадницима на 

пословима који се тичу 

обезбеђивања ефикасности и 

флексибилнисто  образовно-

васпитног рада установе 

Самостално 

током 

школске 

године 

реализовано 

током 

школске 

године, у 

личној 

евиденцији 

2. Сарадња са директором и 

стручним сарадницима на 
Самостално током 

школске 

реализовано 

током 
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припреми докумената, прегледа, 

извештаја, анализе 

године школске 

године, у 

личној 

евиденцији 

3. 

Сарадња са директором и 

стручним сарадницима у 

организовању трибина, 

предавања, радионица 

Самостално  током године  

4. 

Сарадња са директором и 

педагогом по питању приговора 

и жалби 

Самостално током године 
није било 

потребе 

5. 

Сарадња са другим стручним 

сарадницима на припреми и 

реализацији разних облика 

стручног усавршавања 

Самостално током године 

није 

реализовано 

због 

епидемиолош

ке ситуације 

6. 

Учешће у раду комисије за 

проверу савладаности програма 

за увођење у посао наставника 

Самостално током године реализовано 

7. 

Редовна размена, планирање и 

усаглашавање заједничких 

послова са другим стручним 

сарадницима 

Самостално током године 

релаизовано 

током 

школске 

године, у 

личној 

евиденцији 

психолога 

VII Рад у стручним органима и тимовима  

1. 
Учешће у раду Наставничког 

већа 
Самостално 

током 

школске 

године 

реализовано 

,засписници 

2. Учествовање у раду тимова 

Учешће у раду Тима за 

инклузивно образовање, Тима 

за маркетинг и промоцију, 

Тима за каријерно вођење, 

подршка Тиму за рад са УП 

релизовано, у 

записницима 

тимова, 

учешће у раду 

Тима за 

самовреднова

ње, Тима за 

заштиту 

реализовано, 

запсиници 

Тимова 
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ученика ода 

насиља, 

злостављања 

и 

занемаривања

, Тим за 

инклузвно 

образовање 

3. 

Учествовање у раду стручног 

актива за развојно планирање и 

развој школског програма 

Самостално, кроз састанке и 

конретне активности/задатке 

током 

школске 

године, 

реализовано, 

записници 

актива 

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима, јединицом 

локалне самоуправе 
 

1. 

Сарадња са образовним, 

васпитним, здравствени и 

другим институцијама 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом, у складу са планом 

Стручног актива за развојно 

планирање и других Тимова, 

као и годишњим планом рада 

школе и других установа 

током године 

релизовано, 

16. 03 2022.  

Добровољно 

давање крви, 

 сарадња са 

дечијим 

диспанзером 

“Здравствена 

превенција” 

2. 
Сарадња са локалном 

заједницом 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом, у складу са планом 

Стручног актива за развојно 

планирање и других Тимова, 

као и годишњим планом рада 

школе, годишњем плану 

установа 

током године 

није 

реализовано 

због 

епидемиолош

ке ситуације 

3. 

Учествовање у раду стручних 

удружења, њихових комисија, 

одбора 

Самостално,састанци Актива 

стручних сарадника на 

општинском и републичком 

нивоу 

током године 

није 

реализовано 

због 

епидемиолош

ке ситуације 

4. 
Сарадња са психолозима у 

другим усатановама 

Самостално, сарадња са 

психолозима Нац. службе за 

запошљавање, Центра за 

социјални рад, здравствених 

установа, домова ученика 

током 

школске 

године 

реализовано , 

лична 

евиденција 
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IХ Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање  

1. 
Вођење евиденције о 

сопственом раду 
Самостално 

 током 

школске 

године,  

реализовано, 

дневник рада 

2. 

Вођење евиденције о извршеним 

анализама, истраживањима, 

тестирањима, посећеним 

часовима.. 

Самостално, у сарадњи са 

педагогом 

током 

школске 

године 

реализовано 

током 

школске 

године, 

евиденција 

код психолога 

3. 

Припрема за све послове 

предвиђене годишњим 

програмом и оперативним 

плановима психолога 

Самостално 

током 

школске 

године 

реализовано 

током 

школске 

године, 

евиденција 

код психолога 

4. 

Прикупљање и на одговарајући 

начин чување материјала који 

садржи личне податке о 

ученицима 

Самостално 

током 

школске 

године 

реализовано 

током 

школске 

године, 

евиденција 

код психолога 

5. Стручно усавршавање Самостално 

током 

школске 

године 

реализовано 

током 

школске 

године, 

евиденција 

код психолога 

      

 

 

                                    ИЗВЕШТАЈ  ПЛАНА ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА  ПСИХОЛОГА 

(са педагошко-инструктивним радом ) 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ 
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ВРСТА НАСТАВЕ 

(редовна,допунска, 

додатна,секције,припремна 

ПРЕДМЕТ 

НАСТАВНИК 

ОДЕЉЕЊЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИНАРЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(непосредно/онлајн) 

Редовна настава Основе 

анатомије и 

физиологије, 

Катарина 

Церовац 1ф1 

12.10.2021.  1. 

час 

Непосредна настава 

Редовна настава Математика, 

Данијела 

Симић, 2с1 

19.10.2021. 2.час Непосредна настава 

Редовна настава Практична 

настава, 

Ненадић 

Алекса, 1с4 

16.11.2021. 2.час Непосредна настава 

Редовна-практична 

настава 

Практична 

настава, 

Станијевић 

Жанка, 3т1 

23.11.2021. 6.час Непосредна настава 

Редовна настава Час 

одељењског 

старешине, 

Душица 

Стаменић, 3с5 

26.11.2022. 2.час Непосредна настава 
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Редовна настава Час 

одељењског 

старешине, 

Милан 

Спасојевић, 

2с2 

29.11.2021. 3.час Непосредна настава 

Редовна настава Час 

одељењског 

старешине, 

Данијела 

Симић, 2с4 

30.11.2021. 6.час Непосредна настава 

Редовна настава Физика, 

Тошић 

Радомир, 

2с2 

08.12.2021. 4.час Непосредна настава 

Редовна настава Терет у 

транспорту, 

Романдић 

Маја, 

2с1 

14.12.2021. 5.час Неосредна настава 

Редовна настава Теорија 

форме, 

Павић Ана, 

1т1 

09.03.2022. 3.час Непосредна настава 

Редовна- практична 

настава 

Практична 

настава 

Урошевић 

Биљана, 2ф1 

26.04.2022. 2.час Непосредна настава 
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Редовна- практична 

настава 

Практична 

настава 

Ненадић 

Алекса 1с4 

24.05.2022. 2.час Непосредна настава 

Редовна настава Час 

одељењског 

старешине, 

Данијела 

Симић, 2с4 

24.05.2022. 6.час Непосредна настава 

Завршни испит Практична 

настава 

3с5 

15.06.2022. Непосредна настава 

 

 

6.7.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022. ГОДИНУ 

 

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ 

-ТЕМА) 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

(време, докази) 

1. Планирање и програмирање образовно – васпитног рада 

Планирање, 

осмишљавање и 

израда плана и 

програма рада 

библиотекара и 

Библиотечке 

секције за 

школску 2021/ 

2022.  годину 

библиотекар септембар 2021. Анализа 

претходних 

планова и 

извештаја и 

сачињавање 

плана 

септембар 2021. 

  

ГПР, Гугл диск 
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Планирање, 

осмишљавање и 

израда Акционог 

плана рада 

библиотекара и 

Школског 

програма рада 

библиотекара и 

Библиотечке 

секције 

библиотекар септембар 2021. Анализа 

претходних 

планова и 

извештаја и 

сачињавање 

плана 

септембар 2021. 

  

Гугл диск 

Планирање и 

израда Извештаја 

о раду 

библиотекара и 

Библиотечке 

секције за прво 

полугодиште и 

крај школске 

2021/ 2022. 

године 

библиотекар децембар 2021. 

август 2022. 

  

Анализа 

претходних 

планова и 

извештаја и 

сачињавање 

извештаја 

децембар 2021. 

август 2022. 

  

ИРГПР, Гугл 

диск 

  

  

Планирање, 

осмишљавање и 

састављање 

месечних планова 

рада, месечних 

извештаја рада и 

месечних 

статистичких 

података о раду 

библиотекар септембар, октобар, новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Осмишљавање и 

планирање 

активности уз 

припреме 

угледних 

активности и 

евалуацију рада 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекара 
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Планирање 

активности на 

дневном, 

недељном и 

месечном нивоу у 

библиотеци и 

онлајн са 

редовним 

ученицима, 

библиотекарима, 

ванредним 

кандидатима, 

наставницима, 

стручним 

сарадницима, 

одељењским 

старешинама, 

тимовима, 

стручним већима 

и активима 

библиотекар у 

сарадњи са ОС, 

наставницима, 

стручним 

сарадницима, 

тимовима, 

стручним већима,  

активима, 

библиотекарима 

септембар, октобар, новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Евидентирање у 

Дневник рада 

библиотекара и 

осмишљавање 

кроз календар 

планираних 

активности 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекара 

Планирање, 

бирање и 

прикупљање 

литературе и 

садржаја за 

Библиотечку 

секцију у 

библиотеци и 

онлајн 

библиотекар у 

сарадњи са 

члановима 

Библиотечке 

секције 

септембар, октобар, новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Анализа, 

сортирање и 

селектовање уз 

ппредлог и идеје 

чланова секције 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекара, 

Гугл учионице 

Планирање 

набавке књижне 

грађе и 

библиотечког 

материјала 

  

библиотекар у 

сарадњи са 

наставницима, 

стручним 

сарадницима, 

стручним већима, 

директором, 

рачуноводством, 

референтом и 

секретаром 

октобар, новембар, децембар  2021. 

јун, јул 2022. 

  

Анализа 

заступљености 

фонда и реалних 

потреба 

библиотеке, али 

и могућности 

набавке 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јун, јул 2022. 

  

Записници са 

седница 

Библиотечког 

одбора, мејлови 

– сарадња са 

секретаром, 

књижарама и 

издавачима око 
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јавне набавке 

Планирање и 

припремање 

података за 

седнице 

Одељењских већа 

завршних/ нижих 

разреда – 

дуговања, ДКР, 

анкетирања и 

слично 

библиотекар септембар, октобар, новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Извештавање и 

информисање 

ОС 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекара, 

мејлови и Вајбер  

ОС 

Планирање и 

припремање 

података за 

седнице 

Наставничких 

већа и 

Педагошког 

колегијума – 

дуговања, ДКР, 

анкетирања, 

позиви, конкурси, 

обавештења, 

сарадње са 

Тимовима, 

Стручним већима 

и установама 

библиотекар септембар, октобар, новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Извештавање и 

информисање 

ПК, НВ 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекара, 

мејлови и Вајбер 
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Библиотечки 

одбор – 

планирање, 

осмишљавање 

рада и бирање 

чланова одбора за 

2021 / 2022. 

библиотекар у 

сарадњи са 

директором школе 

22. септембар 2021. Формирање 

Библиотечког 

одбора и 

договор о раду 

22. септембар 

2021. 

  

Записник са 

седнице 

Библиотечког 

одбора 

Планирање, 

анализа и израда 

Правила 

понашања у 

школској 

библиотеци 

  

библиотекар у 

сарадњи са 

ученицима 

Библиотечке 

секције и ДКР 

октобар , новембар, децембар 2021. Анализа и 

предлог идеја 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

  

Гугл учионице, 

рад ученика на 

ДКР у 

библиотеци 

Планирање и 

припремање 

материјала за 

израду ФБ 

странице, групе, 

Инстаграма, 

блога и слично  

библиотекар, 

ученици 

Библиотечке 

секције и ДКР 

септембар, октобар, новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, март, април, мај, 

јун, август 2022. 

 Анализа, 

селектовање и 

сортирање 

материјала 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекара, 

друштвене 

мреже 

библиотеке, сајт 

школе 
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Планирање и 

позив 

наставницима и 

ученицима за 

учешће у 

литерарним, 

ликовним и фото 

конкурсима 

библиотекар у 

сарадњи са ДШБС  

и БДС 

септембар, октобар, новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, март, април, мај, 

јун, август 2022. 

 Позивање и 

информисање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Вајбер, Гугл 

учионице, 

друштвене 

мреже 

библиотеке 

Планирање и 

позив за групну 

чланарину у НБУ 

за запослене и за 

ученике 

библиотекар у 

сарадњи са НБУ 

септембар, октобар 2021. 

  

Обавештавање 

мејлом, на 

огласној табли и 

Виберу 

септембар, 

октобар 

2021. 

мејлови, Вајбер, 

уплатница и 

списак са 

члановима који 

су обновили 

чланарину или се 

учланили 

Планирање 

стручог 

усавршавања 

унутар и ван 

установе 

библиотекар 

самостално и у 

сарадњи са Тимом 

за стручно 

усавршавање – 

понуђени 

семинари за 

наставнике и 

стручне сараднике 

септембар 2021. Анализирање 

понуда стручног 

усавршавања 

унутар и ван 

установе и 

планирање СУ 

септембар 2021. 

  

ГПР, Гугл диск 
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Планирање 

посете Сајму 

књига, састанку 

поводом 

ликовних, 

литерарних и 

фото конкурса и 

Народној 

библиотеци и 

слично 

библиотекар у 

сарадњи са 

Библиотечком 

секцијом и ОС 

септембар, октобар, новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Обавештавање, 

информисање, 

анализирање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

реализовано 

онлајн због 

епидемиолошке 

ситуације – Гугл 

учионице, 

друштвене 

мреже 

библиотеке, 

Вајбер 

Припремање и 

ажурирање 

спискова 

уџбеника који се 

користе у 

следећој 

школској години 

библиотекар у 

сарадњи са 

председницима 

Стручних већа и 

директором 

август 2022. Корекције 

уколико има 

измена/ 

прослеђивање 

директору 

школе ради 

постављања на 

школски сајт 

август 2022. 

2. Праћење и вредновање образовно – васпитног рада 
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Праћење и 

вредновање рада 

библиотеке 

спровођењем 

анкета и 

интервјуа/ кутије 

предлога, 

сугестија, 

похвала, критика 

и питања/ Гугл 

упитника и Књиге 

утисака за 

редовне ученике, 

запослене, 

родитеље и 

ванредне 

кандидате 

библиотекар у сарадњи са секцијом, 

Тимом за самовредновање, Тимом за 

промоцију и маркетинг школе и 

Тимом за обезбеђивање квалитета и 

развоја установе 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Анализирање 

рада, евалуација 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Кутија предлога, 

сугестија, 

похвала, критика 

и питања, Гугл 

упитници – Гугл 

учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 

Вредновање 

одабране 

литературе и 

друге грађе за 

различите 

образовно – 

васпитне 

активности за 

запослене – 

Књига утисака 

библиотекар у сарадњи са 

наставницима, стручним сарадницима 

и одељењским старешинама 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Тражење, 

сортирање и 

селектовање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Кутија предлога, 

сугестија, 

похвала, критика 

и питања, Гугл 

упитници – Гугл 

учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 
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Анализа рада 

кроз дневне, 

недељне и 

месечне 

извештајеи 

евалуацију о 

реализацији 

месечног плана 

рада, као и 

полумесечне 

извештаје о раду 

и активностима у 

школској 

библиотеци 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Анализа рада са 

предлогом и 

корекцијама 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Евалуација часова 

Библиотечке 

секције у Гугл 

учионици 

библиотекар децембар 2021. 

август 2022. 

  

Кратки 

извештаји у 

Дневнику рада 

библиотекара 

децембар 2021. 

август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл упитници – 

Гугл учионица 

Библиотечке 

секције 

Извештаји за 

седнице 

Одељењских 

већа, 

Наставничког 

већа и 

Педагошког 

колегијума – 

тромесечја, 

полугодиште и 

крај школске 

године 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Прослеђивање 

важних 

информација и 

података ОС/ 

НВ/ ПК 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 
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Извештај о 

обављеном ДКР у 

библиотеци 

(електронски и 

писани облик) на 

тромесечју, 

полугодишту и 

крају школске 

године 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Прослеђивање 

важних 

информација и 

података ОС 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл диск, Гугл 

учионица ДКР 

Извештај о 

стручном 

усавршавању 

библиотекара 

унутар и ван 

установе за прво 

полугодиште и 

крај школске  

године – 

електронски 

облик 

библиотекар децембар 2021. 

август 2022. 

  

Извештавање о  

СУ  кроз табеле 

СУВУ и о 

реализацији СУ 

кроз табеле 

СУУУ  и 

реализацији 

личног плана СУ 

децембар 2021. 

август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

збирна тебела 

СУВУ, збирна 

табела СУУУ, 

реализација 

личног плана СУ 

Извештај о 

промоцији школе 

у библиотеци 

  

библиотекар у сарадњи са Тимом за 

промоцију и маркетинг школе 

јануар, април, 

мај 2022. 

Извештавање о 

промоцији 

школе 

јануар, април, 

мај 2022. 

  

Одржано је кроз 

награђивање 

ученика на 

Литерарном 

конкурсу Зоран 

Теодосић, као и 

приликом посета 

медија ради 

интервјуисања 
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Извештај о 

дуговањима 

књига и 

литературе – 

електронски 

облик 

  

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Прослеђивање 

важних 

информација и 

података ОС 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Вајбер групе ОС, 

УП, Онлајн 

библиотека, Гугл 

диск 

Извештај о раду 

библиотекара и 

Библиотечке 

секције за прво 

полугодиште  и за 

крај школске 

године за 

Стручни актив за 

развојно 

планирање и 

ИГПР 

библиотекар децембар 2021. 

август 2022. 

  

Извештај, 

попуњавање 

збирне табеле 

Развојног плана 

школе и 

извештај о 

реализацији 

децембар 2021. 

август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

ИРГПР, Гугл 

диск 

Праћење и 

вредновање рада 

библиотеке кроз 

попуњавање 

Анкете о раду 

школске 

библиотеке за 

матичну службу 

Народне 

библиотеке 

Ужице  

библиотекар у сарадњи са 

директором, помоћником директора и 

НБУ 

децембар  2021. 

јун 2022. 

Извештај и 

попуњавање 

анкете за НБС, 

НБУ, РЗС 

децембар 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

акредитован 

семинар за 

електронско 

попуњавање 
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Извештаји о 

посети Сајму 

књига, састанку 

поводом 

ликовних, 

литерарних и 

фото конкурса и 

Народној 

библиотеци и 

слично са 

ученицима 

секције 

библиотекар у сарадњи са 

Библиотечком секцијом 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Информисање о 

важним 

дешавањима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл упитник о 

конкурсима, 

мејлови – 

учешће, послати 

радови.. 

3.  Сарадња са наставницима 

Сарадња са свим 

предметним  

наставницима у 

обезбеђивању 

књижне грађе и 

утврђивању 

годишњег плана 

обраде лектире 

библиотекар у сарадњи са 

предметним наставницима и 

Стручним већима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Анализа 

годишњег плана 

обраде лектире 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Сарадња око 

избора књига и 

литературе и 

проналажења 

садржаја на 

интернету и 

припремања 

литературе за 

различите  

образовно –

васпитне 

активности: 

додатни рад, 

секције, 

такмичења, 

библиотекар у сарадњи са 

наставницима и Библиотечком 

секцијом 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Анализа, 

сортирање и 

селекција уз 

предлоге и идеје 

ученика секције 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

збирна табела 
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ваннаставне 

активности у 

школи и ван 

школе 

СУУУ 

Позајмица књига, 

уџбеника и 

литературе уз 

препоруке и 

консултације 

библиотекар,ученици ДКР септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Бирање, 

сортирање и 

селектовање 

литературе уз 

консултације 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Евиденција о 

редовним и 

ванредним 

ученицима и 

колегама који 

нису раздужили 

књиге и 

обавештавање 

наставника 

писаним и 

електронским 

путем у вези са 

дуговањима 

наставника и 

ученика  

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Рад са 

корисницима - 

евидентирање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекара 



288 

 

 

Угледна  

радионица  у  

библиотеци – 

часови из струке 

за запослене, 

сарадња у 

реализацији 

угледних часова 

или активности у 

школи или онлајн 

библиотекар у сарадњи са 

наставницима, стручним 

сарадницима, СВ, директором, 

координаторима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Одржавање 

угледних 

активности у 

библиотеци 

април 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

збирна табела 

СУУУ 

Књижевне 

радионице, 

обележавање 

значајних датума 

и јубилеја  у 

библиотеци и 

онлајн 

библиотекар у сарадњи са 

наставницима, стручним 

сарадницима, СВ  и тимовима, НБУ 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Обележавање 

значајних 

датума и 

тематских дана и 

недеља у 

библиотеци 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке, Гугл 

диск, збирна 

табела СУУУ 
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Библиотечка 

секција – сарадња 

са одељењским 

старешинама око 

анкетирања 

ученика и 

родитеља – Гугл 

упитници 

библиотекар у сарадњи са 

одељењским старешинама 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Анкетирање 

ученика и 

родитеља 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл упитници – 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 

ДКР у 

библиотеци – 

сарадња са 

одељењским 

старешинама и 

задуженим 

наставницима око 

плана и 

реализације 

друштвено – 

корисног рада у 

школској 

библиотеци и 

обавештења о 

реализацији 

библиотекар у сарадњи са 

одељењским старешинама и ПП 

службом 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Реализација ДКР 

у библиотеци 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарaГуг

л упитници – 

Гугл учионица 

ДКР, Гугл диск, 

мејлови 
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Информисање 

наставника о 

програмским 

садржајима 

библиотеке, 

набављеним 

књигама и 

литератури, као и 

о стручном 

усавршавању 

запослених 

унутар установе у 

библиотеци у  

току недеље, 

месеца, школске 

године 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Обавештавање септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Организовање 

биоскопских 

пројекција, 

презентација, 

наставних часова 

у библиотеци, 

трибина, 

разговора  у 

библиотеци и 

онлајн и помоћ 

око реализације 

часова 

библиотекар у сарадњи са 

одељењским старешинама, 

наставницима и стручним 

сарадницима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Угледне 

активности и 

промоција 

школе у 

библиотеци 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 

Сарадња, 

припремање и 

помоћ око 

тематских часова 

или изложби 

књижне и 

некњижне грађе у 

вези са појединим 

ауторима, 

акцијама, 

јубилејима у 

школској 

библиотеци  

библиотекар у сарадњи са 

одељењским старешинама, 

наставницима и стручним 

сарадницима, тимовима, ученицима  

секције и ДКР 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Сарадња око 

припремања и 

реализације 

угледних 

активности у 

библиотеци у 

школи и онлајн 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

збирна табела 
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СУУУ 

Сарадња око 

реализације 

различитих 

ликовних, 

литерарних и 

фото конкурса и 

промоције школе 

  

библиотекар у сарадњи са 

директором, тимовима, наставницима 

и стручним сарадницима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Обавештавање о 

конкурсима и 

помоћ око 

реализације 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Гугл упитници и 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке, 

мејлови, послати 

радови 

Сарадња са 

предметним 

наставницима у 

одељењским 

старешинама у 

припремању 

ученика за 

самостално 

коришћење 

различитих 

извора 

информација 

библиотекар са одељењским 

старешинама 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Припремање 

ученика за 

самостално 

коришћење 

извора 

информација 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 
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Посета часовима 

одељењских 

старешина ради 

анкетирања 

ученика и 

обавештавања 

одељења о 

активностима у 

библиотеци 

библиотекар, Тим за самовредновање, 

одељењске старешине 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Анкетирање и 

обавештавање 

ученика 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекара, 

Вајбер група 

Ученичког 

парламента 

Обавештавање 

писаним и 

електронским 

путем – мејл, гугл 

диск у вези са 

дуговањима 

наставника и 

ученика 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Информисање септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Групна чланарина 

у НБУ – 

запослени и 

ученици школе  

библиотекар септембар, 

октобар 2021. 

  

Обавештавање септембар, 

октобар 2021. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Анкетирање 

наставника и 

посете часовима 

ОС у вези са 

читањем и 

кућним 

библиотекама – 

истраживачки рад 

Библиотечке 

секције 

библиотекар, чланови секције новембар, 

децембар 2021. 

Анкетирање новембар, 

децембар 2021. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл упитници 
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Сарадња са 

одељењским 

старешинама у 

вези са посетом  

Сајму књига, 

састанку поводом 

ликовних, 

литерарних и 

фото конкурса и 

Народној 

библиотеци и 

слично са 

ученицима 

секције 

библиотекар у сарадњи са 

директором, ОС, члановима 

Библиотечке секције, ученицима 

такмичарима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Обавештавање и 

договор 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Сарадња са 

наставницима 

секција око 

реализације 

заједничких 

активности 

  

библиотекар у сарадњи са Еколошком 

секцијом, Историјском секцијом, 

Ликовном секцијом и слично 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Реализација 

заједничких 

активности у 

библиотеци 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

збирна табела 

СУУУ 

4. Рад са ученицима 

Систематско 

обучавање 

ученика за 

самостално 

коришћење 

извора знања и 

помоћ при избору 

литературе и 

друге књижне 

грађе – у 

библиотеци и 

онлајн 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Обучавање 

ученика 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 
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библиотеке 

Сарадња са 

предметним 

наставницима и 

ОС у припремању 

ученика за 

самостално 

коришћење 

разних извора 

информација – у 

библиотеци и 

онлајн 

библиотекар у сарадњи са ученицима, 

наставницима и ОС 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Помоћ 

ученицима 

приликом 

одлучивања и 

избора 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекара, 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 

Обезбеђивање 

књижне грађе за 

редовне и 

ванредне ученике 

  

библиотекар у сарадњи са 

наставницима, тимовима, СВ, ОС, 

рачуноводством и директором и НБУ 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јун 2022. 

  

Набавка и 

обнављање 

фонда 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Записник са 

јавне набавке, 

мејлови 
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Помоћ ученицима 

у усвајању метода 

самосталног рада 

на тексту и 

другим 

материјалима, као 

и око коришћења 

интернета и Офис 

програма 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Помоћ 

ученицима око 

самосталног 

рада на тексту 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Помоћ ученицима 

секције око 

избора тема и 

проналажења и 

обраде садржаја 

са интернета и из 

школске 

библиотеке – у 

библиотеци и 

онлајн 

библиотекар у сарадњи са члановима 

Библиотечке секције 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Помоћ око 

избора тема и 

уважавање идеја 

и предлога 

ученика 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 
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Развијање 

читалачких 

способности 

ученика у складу 

са 

интересовањима 

и потребама – 

анкете, књига 

утисака, кутија 

предлога/ 

похвала/ критика/ 

питања, дневник 

читања, упитници 

библиотекар у сарадњи са 

наставницима и одељењским 

старешинама 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Развијање 

читалачких 

способности, 

анкете, Књига 

утисака, Кутија 

предлога, 

Дневник читања 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Кутија предлога, 

сугестија, 

похвала, критика 

и питања, Гугл 

упитници – Гугл 

учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 

Навикавање 

ученика на 

правилно 

руковање 

књижном грађом, 

на њено чување и 

заштиту и на 

благовремено 

враћање књига у 

предвиђеном 

року – у 

библиотеци и 

онлајн подсећање 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Развијање 

одговорности 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 
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Организовање 

наставних часова 

у библиотеци на 

основу 

интересовања 

ученика секције 

библиотекар у сарадњи са ученицима 

члановима секције, наставницима, 

стручним сарадницима и ОС 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Праћење 

интересовања 

ученика и 

осмишљавање 

садржаја 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Кутија предлога, 

сугестија, 

похвала, критика 

и питања, Гугл 

учионице 

Библиотечке 

секције 

Учешће ученика 

са библиотекаром 

у активностима 

школе и 

промоцији школе 

у библиотеци или 

онлајн 

библиотекар у сарадњи са ученицима, 

директором, одељењским 

старешинама, са основним школама и 

Тимом за промоцију и маркетинг 

школе 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Ангажовање 

ученика у 

активностима и 

промоцији 

школе у 

библиотеци 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

сајт школе, 

друштвене 

мреже 

библиотеке 
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Књижевне 

радионице, 

обележавање 

значајних датума 

и јубилеја 

  

библиотекар у сарадњи са ученицима, 

наставницима, стручним 

сарадницима, ОС, другим школским 

библиотекарима и библиотекарима 

НБУ 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Помоћ око 

реализације 

наставних 

часова у 

библиотеци, 

обележавање 

важних датума и 

тематских дана и 

недеља 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке, 

збирна табела 

СУУУ 

Библиотечка 

секција – рад са 

ученицима који 

воле писање и 

читање 

  

библиотекар у сарадњи са члановима 

Библиотечке секције и наставницима 

Српског језика и књижевности 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Развијање 

љубави према 

књизи и писаној 

речи 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Кутија предлога, 

сугестија, 

похвала, критика 

и питања, Гугл 

упитници – Гугл 

учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 
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ДКР у 

библиотеци и 

онлајн 

библиотекар у сарадњи са ОС, 

директором, ПП службом, ученицима 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Реализација ДКР 

у библиотеци 

онлајн и у 

школи 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл упитници – 

Гугл учионице 

ДКР, Гугл диск и 

мејлови 

Информисање 

ученика о 

програмским 

садржајима 

библиотеке у  

току недеље, 

месеца, школске 

године 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Обавештавање септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 
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Сарадња са 

ученицима око 

припремања за 

такмичења, 

матурских и 

других испита – 

помоћ око 

проналажења 

садржаја у 

библиотеци и на 

интернету, 

литературе и 

уџбеника 

потребних за 

припремање, као 

и око каријерног 

вођења 

матураната  

библиотекар у сарадњи са ученицима, 

Ученичким парламентом, ОС  и 

наставницима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Помоћ 

ученицима око 

избора 

литературе 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Кутија предлога, 

сугестија, 

похвала, критика 

и питања, Гугл 

учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 

Анкетирање 

ученика у вези са 

посетама 

библиотеци – 

онлајн 

  

библиотекар у сарадњи са 

Библиотечком секцијом 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Анкетирање септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Кутија предлога, 

сугестија, 

похвала, критика 

и питања, Гугл 

упитници – Гугл 

учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 
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Посете Сајму 

књига у Београду 

и састанку 

поводом 

ликовних, 

литерарних и 

фото конкурса и 

Народној 

библиотеци и 

слично са 

ученицима 

секције 

библиотекар у сарадњи са 

директором, ОС,  члановима секције, 

такмичарима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Информисање о 

садржајима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл упитници – 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције 

Онлајн подршка 

ученицима – Гугл 

учионице за 

онлајн 

библиотеку, 

Библиотечку 

секцију и 

Друштвено – 

користан рад у 

библиотеци 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Онлајн подршка 

ученицима 

током и ван 

пандемије 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Кутија предлога, 

сугестија, 

похвала, критика 

и питања, Гугл 

упитници – Гугл 

учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 

5. Рад са родитељима 
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Информисање о 

програмским 

садржајима и 

позив 

родитељима/ 

старатељима да 

присуствују 

културним 

дешавањима у 

библиотеци – 

онлајн угледне 

активности 

библиотекар у сарадњи  са 

родитељима, ОС, секцијом 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Обавештавање и 

позивање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

сајт школе, 

друштвене 

мреже 

библиотеке 

Посета часовима 

секције, 

радионицама, 

књижевним 

сусретима, 

јубилејима, 

тематским 

недељама и 

слично у школи и 

онлајн 

библиотекар у сарадњи са 

родитељима, члановима Библиотечке 

секције и другим секцијама, другим 

библиотекарима и наставницима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Посета 

родитеља 

часовима у 

библиотеци или 

онлајн са 

евалуацијом 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Кутија предлога, 

сугестија, 

похвала, критика 

и питања, Гугл 

упитници – Гугл 

учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке, 

збирна табела 

СУУУ 
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Сарадња са 

родитељима/ 

старатељима – 

посматрање и 

евалуација 

ученичких 

активности у 

школској 

библиотеци  и 

онлајн 

библиотекар у сарадњи са 

наставницима, стручним 

сарадницима, родитељима и 

ученицима секција 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Посета 

родитеља 

часовима у 

библиотеци или 

онлајн са 

евалуацијом 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

сајт школе, 

друштвене 

мреже 

библиотеке 

Анкетирање 

родитеља: кућне 

библиотеке и 

навике у читању – 

Гугл упитници 

  

библиотекар у сарадњи са секцијом и 

родитељима 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Анкетирање новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Кутија предлога, 

сугестија, 

похвала, критика 

и питања, Гугл 

упитници, сајт 

школе 
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Посете Сајму 

књига у Београду 

и састанку 

поводом 

ликовних, 

литерарних и 

фото конкурса и 

Народној 

библиотеци и 

слично са 

ученицима 

секције – 

сагласност за 

објављивање 

фотографија у 

циљу промоције 

школе 

библиотекар у сарадњи са 

директором, ОС, секцијом, 

такмичарима, родитељима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

Обавештавање, 

давање 

сагласности 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Кутија предлога, 

сугестија, 

похвала, критика 

и питања, Гугл 

упитници – Гугл 

учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 

6. Рад са директором и стручним сарадницима 

Договор о раду и 

предстојећим 

активностима, 

као и текућим 

проблемима и 

извештај о 

реализацији 

планираних 

активности 

библиотекар у сарадњи са директором септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Анализа 

предстојећих 

активности 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 
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Информисање о 

програмским 

садржајима, 

актуелностима и 

о остварености  

циљева и задатака 

библиотеке 

библиотекар у сарадњи са директором септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Обавештавање о 

предстојећим 

догађајима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл диск, мејл 

Сарадња у вези са 

ДКР у 

библиотеци 

библиотекар у сарадњи са 

директором, ОС и ПП службом 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Извештавање, 

анализа  и 

договор око  

начина 

обављања ДКР у 

библиотеци 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

мејл, Гугл диск 

Сарадња са 

стручним већима 

и активима, ПП 

службом, 

рачуноводством, 

директором и 

помоћницима 

директора у вези 

са набавком и 

обезбеђивањем 

књижне грађе и 

литературе 

библиотекар у сарадњи са 

директором, стручним већима и 

активима, рачуноводством и 

помоћником директора 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Набавка и 

обнављање 

фонда – 

финансијско 

планирање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Записник са 

јавне набавке, 

Записник са 

седница 

Библиотечког 

одбора, мејлови 
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Сарадња са 

стручним већима 

и активима, ПП 

службом, 

рачуноводством,  

директором и 

помоћницима 

директора у вези 

са потребама 

библиотеке – 

списак заведен 

код референта 

школе 

библиотекар у сарадњи са 

директором, стручним већима и 

активима, рачуноводством и 

помоћником директора 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Финансијско 

планирање 

потреба 

библиотеке 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Вођење политике 

набавке уџбеника 

и литературе за 

редовне ученике, 

ванредне 

кандидате и 

запослене према 

договореним 

критеријумима и 

донетим 

плановима 

библиотекар у сарадњи са 

директором, стручним већима и 

активима, рачуноводством и 

помоћником директора 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Набавка и 

обнављање 

фонда 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

записници 

Библиотечког 

одбора и јавне 

набавке, мејлови 

Израда 

Финансијског 

плана за школску 

библиотеку 

  

библиотекар у сарадњи са директором 

и рачуноводством 

јун, јул 2022. Финансијско 

планирање 

потреба 

библиотеке 

јун, јул  2022. 

Сарадња са 

секретаром, 

директором и 

референтом 

школе око 

дуговања 

ванредних 

кандидата – 

потврде из 

библиотеке 

библиотекар у сарадњи са 

директором, секретаром и 

референтом 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Издавање 

потврда 

није било 

потребе 
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Анкетирање 

ненаставног 

кадра у вези са 

навикама у 

читању и кућним 

библиотекама – 

Гугл упитници 

библиотекар у сарадњи са 

директором, ВНК 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Анкетирање новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Кутија предлога, 

сугестија, 

похвала, критика 

и питања, Гугл 

упитници – сајт 

школе 

Посете Сајму 

књига у Београду 

и састанку 

поводом 

ликовних, 

литерарних и 

фото конкурса и 

Народној 

библиотеци и 

слично са 

ученицима 

секције, семинари 

и стручни 

скупови – 

договор око 

слободног дана, 

котизације и 

путних трошкова 

библиотекар у сарадњи са директором 

и рачуноводством 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Обавештавање и 

договор 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

Полугодишњи и 

годишњи 

извештај о раду – 

активности у 

библиотеци и 

реализација плана 

рада 

библиотекара 

библиотекар децембар 2021. 

август 2022. 

Извештавање и 

анализирање 

рада 

децембар 2021. 

август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл диск, 

ИРГПР 
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Учешће у раду 

стручних органа 

Школе – 

Одељењска већа – 

тромесечја и 

полугодиште, 

Наставничка већа 

и Педагошки 

колегијум 

библиотекар у сарадњи са стручним 

органима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Информисање 

ОВ , НВ, ПК 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Сарадња са  

Тимом  за 

промоцију и 

маркетинг школе 

– промоција 

школе у школској 

библиотеци, 

интернет 

презентације рада 

школске 

библиотеке преко 

друштвених 

мрежа 

библиотекар у сарадњи са тимовима септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Промоција 

школе у 

библиотеци 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

друштвене 

мреже 

библиотеке, сајт 

школе 

Рад у Стручном 

активу за 

развојно 

планирање у вези 

са активностима у 

школској 

библиотеци 

библиотекар у сарадњи са тимовима септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Евиденција 

еважних 

активности у 

библиотеци у 

табелу Развојног 

тима школе 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

збирна табела 

СУУУ 
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Координатор 

Тима за 

самовредновање, 

периодична 

сарадња са Тимом 

за каријерно 

вођење и 

саветовање, 

Тимом за 

развијање 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва, 

Тимом за 

праћење 

квалитета и 

развоја установе 

и Тимом за 

стручно 

усавршавање – 

извештаји, 

анкете, 

евалуације везане 

за 

библиотекарство 

библиотекар у сарадњи са тимовима септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Анкете и 

упитници везани 

за 

библиотекарство

, 

самовредновање 

библиотеке 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Кутија предлога, 

сугестија, 

похвала, критика 

и питања, Гугл 

упитници – Гугл 

учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке, сајт 

школе, 

друштвене 

мреже 

библиотеке 

Сарадња са 

стручним већима 

у вези са 

уџбеницима, 

литературом и 

лектиром за 

редовне ученике 

и списком питања 

за ванредне 

ученике 

библиотекар у сарадњи са стручним 

већима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Благовремено 

ажурирање 

промена 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

сајт школе, 

мејлови 

Сарадња са 

тимовима око 

Ноћи музеја у 

библиотеци – 

пројекције, 

изложбе и слично 

библиотекар у сарадњи са тимовима септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

Промоција 

школе у 

библиотеци кроз 

различите 

активности 

није реализовано 

због 

епидемиолошке 

ситуације 
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јун, август 2022. 

Извештаји о 

одржаним и 

предстојећим 

активностима у 

школској 

библиотеци, као и 

о стручним 

усавршавањима 

унутар и ван 

установе за прво 

полугодиште за 

Тим за стручно 

усавршавање 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Информисање септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

збирна табела 

СУУУ, збирна 

табела СУВУ, 

реализација 

личног плана 

СУ, Гугл диск 

Сарадња са 

Ученичким 

парламентом око 

чланарине у НБУ, 

око поклона 

старих уџбеника 

библиотеци и 

слично 

библиотекар у сарадњи са УП септембар  2021. 

мај, јун 2022. 

Сарадња са 

представницима 

Ученичког 

парламента 

септембар 2021. 

мај, јун 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Вајбер група УП, 

записник Тима за 

подршку УП 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима (Културна и јавна делатност) 
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Припремање и 

организовање 

разних културних 

активности  

Школе – 

књижевни 

сусрети „Месец 

дана књиге“, 

акција 

прикупљања 

књига, биљака и 

уџбеника, 

обележавање 

јубилеја и друго 

библиотекар у сарадњи са тимовима, 

секцијама, наставницима, стручним 

сардницима, другим библиотекама 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Јубилеји и 

темстски дани и 

недеље у 

библиотеци – 

онлајн и у 

школи 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 

Сарадња са 

Народном 

библиотеком и 

другим 

библиотекама на 

територији 

општине, округа, 

Републике Србије 

и међународна 

сарадња 

библиотекар у сарадњи са НБУ и 

школским библиотекама 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Анализа рада, 

размењивање 

идеја и 

искустава 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Вајбер, вебинари 

библиотекара 
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Информисање о 

програмским 

садржајима 

библиотеке у току 

недеље, месеца, 

школске године 

библиотекар у сарадњи са другим 

библиотекама 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Обавештавање септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 

Промоција школе 

у школској 

библиотеци и 

онлајн за ученике 

8. разреда 

основних школа 

из Ужица и 

Севојна 

библиотекар у сарадњи са ОШ и 

наставницима и директорима ОШ 

април, мај 2022. Промоција 

школе у 

библиотеци 

није реализовано 

због 

епидемиолошке 

ситуације и 

других 

активности у 

библиотеци у 

организацији 

управе школе 

Промоција, 

сарадња и 

организација 

заједничких 

активности: НБУ, 

издавачке куће, 

стручна већа, 

установе и 

домови 

културе,образова

ња, локалне 

заједнице и друге 

институције 

библиотекар у сарадњи са НБУ, 

издавачким кућама, установама 

културе, образовања и локалне 

заједнице 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Реализација 

заједничких 

активности 

није реализовано 

због 

епидемиолошке 

ситуације 
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Сарадња са 

Подружницом 

школских 

библиотекара 

златиборског 

округа и Активом 

школских 

библиотекара 

златиборског 

округа – 

састанци, 

примери добре 

праксе, 

заједничке 

активности 

библиотекар у сарадњи са осталим 

школским библиотекарима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Реализација 

заједничких 

активности, 

размењивање 

идеја и 

искустава 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

друштвене 

мреже, вебинари, 

састанци, 

семинар 

Сарадња са 

Народном 

библиотеком 

Ужице – стручна 

усавршавања, 

позив за групну 

чланарину у 

библиотеци, 

поклон књиге 

библиотекар у сарадњи са НБУ септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Реализација 

заједничких 

активности, 

размењивање 

идеја и 

искустава 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

списак и 

признаница 

обнове 

чланарине и 

учлањења нових, 

мејлови, 

семинари, 

вебинари 

Сарадња са РЦУ 

– стручно 

усавршавање 

библиотекар у сарадњи са РЦУ септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Анализа понуде 

семинара 

Није било 

понуде везане за 

стручне 

семинаре 



314 

 

 

Обезбеђивање 

књижне грађе за 

редовне ученике, 

ванредне 

кандидате и 

запослене у 

школи – размена 

идеја и искустава 

са ДШБС и БДС 

библиотекар у сарадњи са другим 

библиотекарима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Набавка и 

обнављање 

фонда 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

друштвене 

мреже, 

семинари, 

вебинари 

библиотекара, 

мејлови 

Организовање 

међубиблиотечке 

позајмице и 

сарадње и 

упућивање 

ученика који нису 

из Ужица ка НБУ 

уколико су књиге 

у школској 

библиотеци 

задужене 

библиотекар у сарадњи са 

директором, одељењским 

старешинама, наставницима Српског 

језика и књижевности, НБУ 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Упућивање 

ученика у друге 

библиотеке 

уколико је књига 

издата или је 

нема у 

библиотеци 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

учлањавање 

ученика у НБУ 

по повољнијим 

ценама 
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Учешће на 

литерарним, 

ликовним и фото 

конкурсима у 

организацији 

Друштва 

школских 

библиотекара 

Србије и 

Библиотекарског 

друштва Србије 

библиотекар у сарадњи са ученицима, 

наставницима, ОС, ДШБС и БДС 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Учешће на 

конкурсима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

послати радови, 

мејлови, Гугл 

учионице 

Посете Сајму 

књига у Београду 

и састанку 

поводом 

ликовних, 

литерарних и 

фото конкурса и 

Народној 

библиотеци и 

слично са 

ученицима 

секције, семинари 

и стручни 

скупови 

библиотекар у сарадњи са 

Библиоттечком секцијом, ДШБС, 

БДС, Народном библиотеком, 

Подружницом школских 

библиотекара златиборског округа, 

Активом школских библиотекара, 

Београдским сајмом 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Сарадња са 

друштвима, 

удружењима и 

библиотекама.. 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

мејлови, послати 

радови 

9. Вођење документације, припрема за рад (библиотечко-информацијска  делатност) и стручно усавршавање 
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Праћење и 

евиденција 

коришћења 

литературе у 

школској 

библиотеци и 

ажурирање 

спискова 

дуговања 

корисника 

библиотеке – 

редовних 

ученика, 

ванредних 

кандидата и 

запослених у 

школи ма 

дневном, 

месечном и 

годишњем нивоу 

– писани и 

електронски 

облик 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Евидентирање и 

ажурирање – 

статистички 

подаци 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Вођење 

документације о 

раду библиотеке 

и Библиотечке 

секције – анализа 

и вредновање 

рада 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Евалуација и 

самоевалуација 

рада 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Вођење 

библиотечког 

пословања – 

инвентарисање , 

сигнирање, 

ревизија и 

евиденција 

фонда, 

каталогизација, 

класификација, 

увођење података 

у табеле за 

електронску 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Библиотечко 

пословање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 
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евиденцију 

Уређивање фонда 

по УДК и 

естетско 

уређивање 

библиотеке, 

фонда и простора 

библиотекар у сарадњи са ученицима, 

секцијама, ученицима на ДКР 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Библиотечко 

пословање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Евиденција 

књижног фонда и 

часописа у 

електронском 

облику, подела 

фонда на 

наставнички и 

ученички, као и 

на фонд који се 

не износи из 

библиотеке 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Библиотечко 

пословање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 
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Информисање 

корисника 

школске 

библиотеке о 

новоиздатим 

књигама и 

стручним 

часописима 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Обавештавање 

корисника 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл учионице 

Припремање 

тематских 

изложби књижне 

и некњижне грађе 

у вези са 

појединим 

ауторима, 

акцијама и 

јубилејима 

библиотекар у сарадњи са ученицима, 

наставницима, ОС, другим 

библиотекарима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Анализа, 

сортирање и 

селекција 

материјала 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке, 

збирна табела 

СУУУ 

Праћење и 

евиденција 

коришћења књига 

из школске 

библиотеке - 

електронски 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Библиотечко 

пословање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 
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Вођење политике 

набавке књига 

према 

договореним 

критеријумима и 

донетим 

Финансијским 

плановима – 

праћење 

реализације 

библиотекар у сарадњи са 

директором, рачуноводством, 

тимовима, ОС и библиотекарима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Набавка фонда и 

анализа 

остварености 

финансијског 

плана 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

записници 

Библиотечког 

одбора и са јавне 

набавке, мејлови 

Евиденција 

корисника на 

дневном, 

месечном и 

годишњем нивоу 

по групама као и 

коришћења књига 

на дневном нивоу 

по УДК  

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Библиотечко 

пословање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Уредно вођење 

све прописане 

документације 

школске 

библиотеке 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Библиотечко 

пословање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 
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Евиденција 

одржаних часова, 

радионица, 

тематских дана, 

секција у 

библиотеци  и 

других 

активности на 

дневном, 

месечном и 

годишњем нивоу 

библиотекар у сарадњи са 

корисницима библиотеке 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Библиотечко 

пословање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

Евиденција 

сарадње са 

директором, 

помоћником 

директора, 

координаторима 

наставе, 

администратором

, референтом, 

рачуноводством, 

правником – 

секретаром, ПП 

службом, 

одељењским 

старешинама, 

ученицима, 

запосленима у 

школи, 

корисницима 

библиотеке, 

ванредним 

кандидатима и 

другим 

библиотекарима 

на дневном, 

месечном и 

годишњем нивоу 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Библиотечко 

пословање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 
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Евиденција 

формалног и 

неформалног, као 

и целоживотног 

учења унутар и 

ван установе на 

дневном, 

месечном и 

годишњем нивоу, 

ажурирање 

биографије, 

портфолиа и 

осталих табела 

СУ библиотекара 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Ажурирање 

евиденције СУ 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

реализација 

личног плана 

СУ, збирне 

табеле СУУУ и 

СУВУ 

Посећивање 

изложби, 

промоција, 

књижевних 

вечери, 

позоришних 

представа, 

биоскопских 

пројекција и 

осталих 

културних 

манифестација и 

учешће и 

дискусија на 

акредитованим 

семинарима 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Евидентирање и 

анализа 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa,  

евиденција о 

реализацији 

личног плана СУ 

Тематски часови, 

биоскопске 

пројекције, 

трибине, 

разговори, 

презентације и 

предавања на НВ 

или у библиотеци 

– стручно 

усавршавање, 

онлајн угледне 

активности  

библиотекар у сарадњи са 

директором, наставницима, стручним 

сарадницима, Тимом за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништва, Тимом за 

самовредновање и вредновање рада 

школе 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Евидентирање 

реализације 

СУУУ у збирној 

табели 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

збирна табела 

СУУУУ 
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Стручно 

усавршавање 

унутар и ван 

установе 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Ажурирање СУ септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

реализација 

личног плана СУ 

Позив, сарадње и 

извештај о 

учешћу на 

литерарним, 

ликовним и фото 

конкурсима 

библиотекар септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Обавештавање и 

извештавање 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

Гугл учионице 

Библиотечке 

секције, ДКР, 

Онлајн 

библиотеке 

Позив, сарадње и 

извештај за 

групну чланарину 

у НБУ – списак и 

извештај 

  

библиотекар у сарадњи са ОС, УП, 

запосленима 

септембар, 

октобар 2021. 

Извештавање  септембар, 

октобар 2021. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

признаница и 

списак обнове 

чланарине 
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Извештаји о 

посети Сајму 

књига, састанку 

поводом 

ликовних, 

литерарних и 

фото конкурса и 

Народној 

библиотеци и 

слично са 

ученицима 

секције 

библиотекар у сарадњи са 

Библиотечком секцијом 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

Извештавање о 

реализованим 

ваннаставним 

активностима 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021. 

јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун, август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa, 

мејлови, послати 

радови, Гугл 

упитници у Гугл 

учионицама 

Извештаји са 

стручних 

усавршавања за 

2021/ 2022. 

библиотекар децембар  2021. 

август 2022. 

  

Извештавање 

СУ 

децембар 2021. 

август 2022. 

  

Евиденција 

библиотекарa 

СТРУЧНИ САРАДНИК - БИБЛИОТЕКАР: ВЕСНА ТАДИЋ 

 

 

6.8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ  

2021/22. ГОДИНЕ  

 

 

 

Програмски 

садржаји/ 

активности 

Време реализације Начин 

реализације, 

докази 

Носиоци 

активности 
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Стручни и 

административно-

технички послови у 

вези са престанком и 

пријемом у радни 

однос (израда 

решења, уговора о 

раду, споразума о 

преузимању, пријаве, 

одјаве код надлежних 

фондова) 

Септембар и по 

потреби 

израда решења, 

уговора о раду, 

споразума о 

преузимању, 

пријаве, одјаве код 

надлежних фондова 

Секретар, шеф 

рачуноводства, 

директор 

Стручни и 

административно-

технички послови за 

спровођење конкурса  

Септембар и у току 

школске године 

Спровођење 

процедура и израда 

докумената 

Секретар, 

конкурсна 

комисија, 

директор 

Учешће у припреми 

седница Савета 

родитеља 

14.09.2021.године; 

09.11.2021.године; 

30.11.2021.године 

22.12.2021.године 

28.01.2022. године 

28.04.2022.године 

29.06.2022.године 

30.06.2022. године 

Израда дневног 

реда, слање позива 

за седницу, пружање 

правне помоћи 

Директор, 

секретар, 

преседник Савета 

родитељаИзрада 

докумената, 

спровођење 

процедуре 
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Учешће у припреми 

седница Школског 

одбора и 

присуствовање 

седницама 

14.09.2021. године; 

09.11.2021. године; 

30.11.2021. године; 

23.12.2021. године; 

30.12.2021. године 

28.01.2022. године 

07.02.2022.године 

31.03.2022.године 

28.04.2022.године 

30.06.2022.године 

  31.08.2022.године 

Израда дневног 

реда, слање позива 

за седницу, пружање 

правне помоћи 

Директор, 

секретар, 

председник ШО 

Израда одлука о 

избору кандидата по 

конкурсу 

Oктобар- новембар 

2021., март-април, 

јул, август 

2022.године 

Израда 

документације 

Секретар, 

конкурсна 

комисија, 

директор 

Израда уговора о 

раду по спроведеном 

конкурсу и пријава 

нових радника код 

надлежних фондова 

новембар, април, јул 

и током школске 

године 

Израда 

документације 

Секретар, 

директор 

Израда решења о 

распоређивању, 

решења о 40-часовној 

структури радног 

времена и другим 

промена статуса 

радника 

Септембар – током 

школске године 

Израда докумената Секретар, 

помоћник 

директора, 

директор 
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Стручни и 

административно-

технички послови у 

реализацији васпитно 

– дисциплинских 

поступака за ученике  

 током школске 

године 

Позиви, вођење 

записника, пружање 

правне помоћи 

Секретар, 

одељењске 

старешине, ПП 

служба, директор 

Израда 

документације за 

Управу за трезор  

Током школске 

године 

Израда докумената, 

слање 

Шеф 

рачуноводства, 

секретар 

Израда свих врста 

уговора 

Током школске 

године 

Израда 

документације 

Секретар, 

директор 

Израда 

докиментације за 

спровођење поступка 

јавне набавке 

По потреби током 

школске године 

Израда 

документације, 

слање позива за 

учешће 

Секретар, 

директор, шеф 

рачуноводства , 

комисија за јавне 

набавке 

Праћење законских и 

других прописа и 

указивање на обавезе 

које проистичу из 

њих 

Током школске 

године 

Читање, 

усавршавање 

Секретар 

Праћење примене 

Статута, колективног 

уговора и других 

општих аката и 

давање тумачења 

Током школске 

године 

читање, 

усавршавање 

вебинари 

Секретар 
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Израда нацрта 

општих аката Школе, 

праћење и 

спровођење поступка 

њиховог доношења, 

правностручна помоћ 

и обрада аката , од 

нацрта до 

објављивања 

коначних текстова 

Правилник о 

набавкама - 30.12. 

2021. 

Правила заштите од 

пожара ТШ  ”Радоје 

Љубичић”- 

28.04.2022. године 

Правилник о 

начину 

евидентирања, 

класификовања, 

архивирања и 

чувања архивске 

грађе и 

документарног 

материјала 

Техничке школе 

„Радоје Љубичић“ – 

28.04.2022. године 

Израда аката Секретар, 

директор, орган 

управљања 

Старање, 

евидентирање и 

чување аката Школе 

и аката примљених 

од других лица 

Током школске 

године 

Административни 

послови, 

архивирање 

Секретар 

Вођење и чување 

евиденције за 

раднике Школе 

Током школске 

године 

архивирање 

докумената 

Секретар 

Одлагање 

документације у 

архиву Школе 

Током школске 

године 

архивирање 

документације 

Секретар 

Издавање 

документације из 

архиве Школе 

По захтевима 

странака, током 

школске године 

административни 

послови 

Секретар 
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Издавање потврда 

запосленима о радно 

- правном статусу 

Током школске 

године по захтеву 

запослених 

Израда потврда Секретар 

Стручно 

усваршавање 

-Вебинар Правни 

четвртак- актуелна 

питања и новине у 

законодавству, 

02.12.2021. 

Вебинар-правни 

четвртак -актуелна 

питања у 

законодавству, 

03.03.2022.године 

Вебинар-правни 

четвртак -актуелна 

питања у 

законодавству, 

15.03.2022.године 

Рад у правној бази 

ИНФОЛЕКСА 

законодавству, 

22.03.2021.године 

Семинар у 

организацији МЦН-а- 

Београд -тема јавне 

набавке у просвети 

01.04.2022. године 

Учествовање, 

дискусија 

Секретар, 

директор, шеф 

рачуноводства 

 6.9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 

6.9.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  ЗА  

ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОД. 

 

 

од 01. септембра 2021. до 02. јула 2022. године 

Директор школе Данијела Ненадић 
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1.       РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Активности/садр

жај рада 

Време реализације Начин реализације Сарадници у 

реализацији 

1.2.1.       Развој културе учења 

·   Стварање 

услова за 

унапређење 

наставе и 

учења у 

складу са 

образовним и 

другим 

потребама 

ученика 

  

  

  

  

  

  

  

·   септембар, по потреби 

·   новембар 

·   мај 

  

  

·   Набављена је опрема 

и материјал за наставу 

(општеобразовних и 

стручних предмета) 

према потраживањима 

стручних већа, 

организација набавке 

књига за библиотеку, 

наставн средства та 

матурске и завршне 

испите 

·  Председници 

стручних већа, 

·  шеф 

рачуноводства 

·   септембар, у току 

школске године по 

потреби 

  

·   Организација 

комбинованог модела 

наставе, онлајн 

наставе за школу и за 

поједине групе 

одељења, повратак на 

први модел наставе, 

пружање стручних 

савета и помоћи 

ученицима и 

наставницима 

·  Помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 
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·   септембар 

  

·   Организација 

укључивања ученика 

првог разреда  и 

нових наставника на 

платформу Googl 

suitе, пружање 

подршке за онлајн 

наставу 

·  Одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадници, 

председници 

стручних већа, 

задужени 

координатори 
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· октобар – новембар 

  

  

  

  

· децембар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

· април - мај 

  

  

  

  

  

  

·   Организација 

реконструкције  и 

опремања кабинета 

за практичну 

наставу у подручју 

рада личне услуге 

·   Организација 

реконструкције 

кабинета за подручје 

рада геодезија и 

грађевинарство 

·   Организација 

кречења и уређења 

кабинета за 

практичну наставу у 

подручју рада 

текстилство и 

кожарство 

·   Организација 

реализације пројекта 

пријема и 

постављања 32 

рачунара и 2 

штампача у 

информатичке 

кабинете 

·   Организација 

кречења и опремања 

кабинета за 

геодетског 

техничара 

·  Стручно веће 

личних услуга, 

комисија за 

набавке, 

секретар, домар 

  

  

·  Стручно веће 

грађевинарства, 

комисија за 

набавке, 

секретар, домар 

  

·  Стручно веће 

текстилства, 

комисија за 

набавке, 

секретар, домар 

  

  

  

·  МПНТР 

  

  

  

  

  

  

  

·  Стручно веће 

геодезије и 

грађевинарства 
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·   децембар ·   Организација 

набавке 4 рачунара и 

делова за рачунаре 

·  Комисија, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

техничар 

одржавања 

информационих 

система и 

технологија 

·   новембар ·   Организација 

пријема голова за 

фискултурну салу - 

донација 

·  Помоћник 

директора, 

стручно веће 

физичког 

васпитања 

·   новембар, децембар 

  

  

  

·   мај - јун 

  

·   Сервисирање и 

поправка возила за 

практичну наставу у 

подручју рада 

саобраћај 

·   Уградња дуплих 

команди у возило за 

обуку ученика 

·  Комисија, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

организатор 

практичне 

наставе 

  

·  Инструктор за 

обуку вожње 

Зечевић 

Владимир 

·   Праћење 

савремених 

кретања у 

развоју 

образовања и 

васпитања и 

стално 

стручно 

усавршавање 

·   15-16.10.2021. 

·   02-03.12.2021. 

  

·   Учешће у 

регионалном 

пројекту „Ефикасно 

осигурање квалитета 

кроз успешно 

управљање 

променама – 

изградња капацитета 

за директора 

средњих стручних 

школа“ 

·  ОеАД 
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·   21.12.2021. ·   „Обука за запослене- 

породично насиље“, 

платформа Чувам те 

·   „Обука за запослене- 

Стратегије у раду са 

ученицима који 

показују проблеме у 

понашању“, 

платформа Чувам те 

·  МПНТР 

·   29.10.2021. ·   Присуство 

представљању 

студије паркирања у 

Градској кући у 

Ужицу – Модел 5 

·  Градска управа 

·   11.10.2021. ·   Учешће на 

информативној 

сесији о 

регионалном 

програму за размену 

средњих школа - 

Супершкола 

·  RYCO, GIZ 

·   12.10.2021. ·   Организација 

учешћа у трибини 

„Заштита животне 

средине-локалне 

заједнице 

предузимају мере 

·  помоћник 

директора, 

ученици 

·   9.12.2021. Београд ·   Учешће на 

консултативном 

састанку 

„Имплементација 

правилника о 

реализацији 

практичне наставе – 

школски модел 

стручног 

образовања“ 

·  ОеАД 
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·   Мотивисање и 

инспирисање 

запослених и 

ученика на 

критичко 

прихватање 

нових идеја и 

проширивање 

искустава 

  

· 22.10.2021. 

· 04. I 05.02.2022. 

· 13.-15.05.2022. 

  

  

·   Учешће у раду 

Надзорног одбора и 

Скупштине 

Удружења 

геодетских и 

грађевинских 

школа Србије 

(Власотинце) 

·   Крагујевац 

·   Нови Пазар 

·   Ирена Госпавић 

·  13.10.2021. онлајн 

  

  

  

  

  

·  24.11.2021. 

·  02.03.2022. 

  

  

  

·  5. i 6. 04.2022. 

  

  

·   Учешће у раду 

Извршног одбора и 

Скупштине 

Заједнице 

саобраћајних школа 

Србије (онлајн) 

·   Учешће у раду 

Извршног одбора и 

Скупштине 

Заједнице 

саобраћајних школа 

Србије (Београд) 

·   Ниш 

·   Александар 

Арсић, 

Јелена 

Мијаиловић 

  

  

  

  

·   Владимир 

Зечевић, 

Милош 

Милутиновић 
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· 15-16.12.2021. 

· 20. и 21.05.2022. 

  

·  Учешће у раду 

Скупштине 

Удружења 

текстилних и 

кожарских школа 

Србије (Нови Пазар) 

·  Рума 

· Жанка 

Станојевић 

· Миљка 

Милићевић 

  

  

· 12.01.2022. ·  Скупштина 

удружења личних 

услуга, Београд, 

(Зум апликација) 

· Љубица 

Богдановић 

· 13.12.2021. ·   Учешће на 

вебинару: Закон о 

заштити података о 

личности 

·   секретар 

· 25.02.2022. ·   Учешће на обуци за 

увођење ИСКРЕ 

·   Шеф 

рачуноводства 

·   15.12.2021. 

·   02.03.2022. онлајн 

·   31.03.2022. 

  

·  Учешће на 

припремном састанку 

за организацију 

пилотирања државне 

матуре планиране за 

април 2022. 

· МПНТР, СУ 

Ужице 

  

  

· октобар -децембар 
·   Организација израде 

елабората за увођење 

ППУ за образовни 

профил модни кројач 

·   Организација израде 

елабората за 

образовни профил 

геодетски техничар 

· Стручно веће 

текстилства и 

кожарства, 

секретар 

  

· Ирена Госпавић, 

Јелена 

Константиновић 
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·   новембар 

  

·   децембар 

  

·   април 

  

·  Учешће у 

организација 

семинара: 

· Настава 

оријентисана ка 

исходима учења 

· Управљање 

тимовима 

· Да нам 

антидискриминација 

буде инспирација 

·   Помоћник 

директора 

  

  

·    ЗУОВ 

  

  

·    ОКЦ 

·    ЦИП 

·  Стварање 

услова да 

ученици 

партиципирају 

у 

демократским 

процесима и 

доношењу 

одлука 

  

  

  

  

·   Подстицање 

атмосфере 

учења у којој 

ученици 

постављају 

сопствене 

циљеве учења 

и прате свој 

напредак 

· децембар 
·   Обележавање 

Међународног дана 

људских права – 

учешће на трибини 

на Учитељском 

факултету 

·    Помоћник 

директора, 

одељењске 

старешине, 

ученици 

· 15.10.2021. 
·   Пројекат  Владе 

Републике Србије - 

Дигитална 

експедиција, заштита 

од интернет насиља 

·   Гордана 

Милићевић, 

4с1 

· током школске године 
·   Размена искустава и 

ширење добре 

праксе у школи и 

заједници 

·   Наставници, 

стручни 

сарадници 

·  септембар 

  

·   Давање иницијативе 

за организацију 

часова где је ученик 

у улози наставника 

·   Тим за 

прилагођавање 

ученика и 

наставника 

школском 

животу 
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·  септембар, новембар 

  

·   Организовање 

укључивања ученика 

у ваннаставне 

активности, 

промоцију школе, 

учешће у 

активностима 

везаним за прославу 

Дана Школе и Дана 

Светог Саве 

·   Тим за 

промоцију 

школе, 

задужени 

наставници 

·   децембар 

  

  

  

  

  

·   мај - јун 

  

·   Хуманитарна акција 

ученичког 

парламента за 

социјално угрожене 

ученике- 

прикупљање 

средстава 

·   Организација 

активности ученика 

и наставника 

„Спортом против 

насиља“ 

·   Председник 

ТПУП 

Снежана 

Недељковић, 

председник 

ученичког 

парламента 

  

·   Подстицање 

сарадње и 

размене 

искустава и 

ширења добре 

праксе у 

школи и 

заједници 

  

  

·   октобар 

  

·   Унапређење сарадње 

и потписивање 

уговора са основним 

школама 

·   Помоћник 

директора, 

директори 

основних 

школа 

·   октобар, новембар, 

током школске године 

·   мај - јун 

·   Сарадња са Центром 

за социјални рад 

  

·   Сарадња са 

Школским 

диспанзером – 

радионице за ученике 

·    Стручни 

сарадници, 

родитељи 

ученика, 

одељењске 

старешине 
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·   14.09.2021. 

09.11.2021. 

22.11.2021. 

07.12.2021. 

25.01.2022. 

26.02.2022. 

27.04.2022. 

17.06.2022. 

30.06.2022. 

·   Подстицање 

ученичких идеја и 

иницијатива кроз рад 

Ученичког 

парламента 

  

  

·   Председник 

ТПУП 

Снежана 

Недељковић, 

председник 

ученичког 

парламента 

1.2.2.       Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 
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·   Обезбеђивање 

примене 

превентивних 

активности 

које се односе 

на безбедност 

и поштовање 

права ученика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   Обезбеђивање 

услова да 

школа буде 

безбедно 

окружење за 

све и да су 

ученици 

заштићени од 

· 14.09.2021. 

· 09.11.2021.онлајн 

· 30.11.2021.онлајн 

· 23.12.2021.онлајн 

· 28.01.2022. 

· 28.04.2022. 

· 30.06.2022. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   Родитељи, на Савету 

родитеља, упознати 

са Правилником о 

протоколу поступања 

у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање и са 

Упутством о 

поступању у случају 

сумње или сазнања о 

присуству и 

коришћењу дрога у 

образовно.васпитним 

установама 

·   Извршен је избор 

родитеља за савет 

родитеља и у 

стручне активе и 

тимове 

·   Разматрање 

извештаја о примени 

мера превенције 

насиља у школи 

·   Избор представника 

савета родитеља за 

Тим за прикупљање 

солидарне помоћи за 

социјално угрожене 

ученике 

·   Упознати су са 

мерама превенције за 

заштиту од КОВИД-

19 

·   Помоћник 

директора, 

секретар, савет 

родитеља 
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насиља, 

злостављања и 

дискриминаци

је 
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· септембар ·   Доношење плана 

појачаног дежурства 

запослених у циљу 

подизања 

епидемиолошке и 

друге безбедности 

ученика и запослених 

·   Помоћник 

директора, 

секретар 

· Септембар, октобар, 

новембар, децембар, 

· током школске године 

·   Упознавање 

родитеља са 

стручним упутством 

о моделу наставе 

Тима за праћење и 

координисање 

примене 

превентивних мера у 

раду школа 

·   МПНТР 

·   31.08.-08.9.2021. 

  

  

  

  

·   На родитељским 

састанцима, 

родитељи упознати 

са изводима из 

Закона о основама 

система образовања и 

васпитања који се 

односе на 

одговорности 

ученика и родитеља 

·   Упознати су са 

мерама превенције за 

заштиту од КОВИД-

19 

·   Одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадници, 

секретар 

·   током школске године, 

по потреби 

·   Разговори са 

ученицима који 

имају проблема са 

социјалном 

уклопљеношћу 

·   Педагог, 

психолог, 

родитељи 

ученика 
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·   септембар, октобар,  

током школске године 

на седмичном нивоу 

·   Обавештавање 

ученика и родитеља о 

мерама за заштиту 

здравља ученика и 

запослених у школи 

и о организовању 

наставе, сајт школе, 

огласна табла, мејл, 

вибер групе 

·   Стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

·   октобар, новембар 

  

·   Сарадња са Центром 

за социјални рад 

·   Центар за 

социјали рад, 

ПП служба, 

одељенске 

старешине 

·   децембар 

  

  

  

  

  

·   Упознавање свих 

запослених са 

Правилником о 

протоколу поступања 

у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање, као и 

са извештајем са 

састанка одржаног у 

општини на тему – 

Анализа стања 

ризика и планирање 

начина превентивних 

актвности у 

случајевима насиља 

·   Наставничко 

веће, педагог, 

психолог, Тим 

за заштиту 

ученика од 

дискриминациј

е, насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

одељеске 

старешине 

·   у току школске године ·   Сарадња са ПУ 

Ужице, Центром за 

социјални рад и 

Школском управом 

·   Помоћник 

директора, 

стручна служба, 

секретар 
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·   Стварање 

услова да 

школа буде 

здрава 

средина са 

високим 

хигијенским 

стандардима 

·  континуирано током 

школске године 

  

·   Организација 

појачаног одржавања 

хигијене школских 

просторија и 

школског дворишта у 

складу са упутством 

о мерама заштите 

ученика и запослених 

у школама- чишћење 

школе више пута 

дневно 

·   Помоћни 

радници, домар, 

ученици и 

наставници 

·  једном месечно током 

школске године 

·   Едукација ученика и 

запослених о 

начинима и значају 

превенције Ковида у 

школској средини. 

Едукативни 

материјали 

постављени на сајт 

школе, на видљива 

места у школи, 

часови ОЗ, физичког, 

биологије, хемије 

·   Задужено лице 

за сајт школе, 

помоћник 

директора, 

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

·  током школске године 

  

·   Спортски реквизити 

су у добром стању и 

редовно се проверава 

њихова исправност 

·   Домар, 

наставници 

физичког 

васпитања 

·   током школске године 

  

  

·   Редовно одржавање и 

сервисирање 

наставних средстава 

за реализацију 

практичне наставе 

(возног парка, 

машина, алата...)  

·   Домар, 

организатори и 

наставници 

практичне 

наставе 

1.2.3.       Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у 

школи 
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·   Коришћење 

стратешких 

докумената о 

развоју 

образовања и 

васпитања у 

Републици 

Србији 

  

  

·         24.11.2021. 

·         17.01.2022. 

·         03.02.2022. 

Састанак са 

представницим

а града – упис 

·         31.03.2022. 

онлајн састанак 

са ШУ , 

Пилотирање 

државне матуре 

  

·   Учешће директора на 

састанцима Актива 

директора 

· Директори свих 

средњих школа у 

граду 

·   септембар, током 

школске године 

  

  

  

  

·   март - јун 

·   Организовање 

предаје годишњих и 

месечних планова 

наставника 

електронским путем, 

слањем на гугл диск 

школе 

·   Организовање израде 

новог Школског 

програма 

·   Сви наставници 

  

  

  

  

  

·   Тим за израду и 

развој школског 

програма 
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·   Промовисање 

иновација и 

подстицање 

наставника и 

стручних 

сарадника да 

користе 

савремене 

методе и 

технике учења 

и примењују 

савремене 

технологије у 

образовно- 

васпитном 

процесу 

  

  

  

  

·   новембар 

  

  

·   децембар 

  

  

·   мај-јун 

·  Организовање 

семинара за 

наставнике: 

· Настава 

оријентисана ка 

исходима учења 

·   Управљање 

тимовима (20 

наставника) 

  

  

·   

Антидискриминаци

ја 

  

  

  

·   ЗУОВ, 

помоћник 

директора 

  

·   ОКЦ, помоћник 

директора 

  

·   Чланови Тима 

за заштиту 

ученика од 

дискриминације

, насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

директор   

  

·   децембар 

·  Организовање обуке 

за коришћење 

паметне табле 

·   Милош Масал, 

техничар 

одржавања 

информационих 

система и 

технологија 

·   Обезбеђивање 

услова и 

подршка 

наставницима 

да раде тако 

да подстичу 

ученике да 

развијају 

сопствене 

·   током школске године ·   Информисање 

наставника врши се 

електронским путем, 

сталном сарадњом 

управе школе, 

секретаријата школе 

и стручне службе 

·   Помоћник 

директора, 

ППслужба, 

администратор 

школског сајта 
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вештине 

учења 

·   Обезбеђивање 

услова да 

настава и 

ваннаставне 

активности 

подстичу 

креативност 

ученика, 

стицање 

функционални

х знања и 

развој 

њихових 

социјалних 

вештина и 

здравих 

стилова 

живота у 

сарадњи са 

стручним 

сарадницима и 

наставницима 

·   Септембар, током 

школске године по 

потреби 

·   Организовање он- 

лине наставе и 

коришћења гугл 

учионица као и 

гуглових алата у 

настави, 

·   Прослеђена упутства 

свим наставницима и 

пружена подршка у 

раду 

·   Управа школе, 

задужени 

наставници, 

стручна служба 

  

  

·   септембар ·   Организација и 

упућивање 

наставника на 

коришћење анкета за 

процену часа од 

стране ученика 

·   Наставничко 

веће, стручни 

сарадници 

·   током школске године ·   Због епидемиолошке 

ситуације ученицима 

посебно скренута 

пажња на здраве 

стилове живота и 

вршена едукација 

ученика на часовима 

·   Наставничко 

веће, стручни 

сарадници 
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·   новембар – јануар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   мај 

  

  

·   новембар - април 

  

  

·   Организовање 

креативних 

ваннаставних 

активности 

Драмска секција, 

учешће у изради 

Петље, активности 

секције за безбедност 

саобраћаја – „Не буди 

слон, вежи појас на 

задњем седишту!“ 

·    Организација 

хуманитарне акције 

на предлог 

Ученичког 

парламента за 

социјално угрожене 

·    Организовање 

активности „Ноћ 

музеја – отворена 

врата“ 

·    Организовање 

ваннаставне 

активности „Израда 

мостова од шпагета“ 

– такмичење 

Краљево 16. и 17. 4. 

2022. 

·   Руководиоци 

секција, 

Ученички 

парламент 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   Стручна већа 

  

  

·   Стручно веће 

геодезија и 

грађевинарства, 

организатор 

практичне 

наставе 
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·   Обезбеђивање 

и развијање 

самоевалуациј

е и 

систематичне  

самоевалуациј

е и евалуације 

рада 

наставника, 

стручних 

сарадника, 

наставног 

процеса и 

исхода учења 

· током школске године ·   Поред обавезне 

самоеваулације рада 

наставника, као и 

самовредновања, 

директор, помоћник 

директора, психолог 

и педагог су редовно 

посећивали часове, 

како би имали увид у 

начин рада и 

индикаторе добре 

праксе 

·   Помоћник 

директора, 

педагог и 

психолог 

1.2.4.       Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

·   Познавање 

законитости 

дечјег и 

адолесцентско

г развоја и 

стварање 

услова  за 

уважавање 

њихове 

различитости 

·   Стварање 

климе и услова 

за прихватање 

и уважавање 

специфичност

и и 

различитости 

ученика и 

промовисање 

толеранције 

·   05.10.2021. 

·   08.11.2021. 

·   30.12.2021. 

·   28.03.2022. 

·   04.04.2022. 

·   03.06.2022. 

·   24.06.2022. 

  

  

  

·   Одржавање 

одељењских већа 

одељења ученика 

лако ментално 

ометених 

· Стручни 

сарадници, тим 

за додатну 

подршку 

·   током школске године 

  

  

  

·   Праћење реализације 

програма додатне 

подршке у 

образовању 

  

  

  

· ПП служба, Тим 

за инклузију и 

Тим за додатну 

подршку, 

одељењске 

старешине, ОВ 
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·   Разумевање 

потреба 

различитих 

ученика 

(талентованих 

и надарених, 

оних са 

сметњама у 

развоју, 

инвалидитетом 

и ученика из 

осетљивих 

друштвених 

група) и 

омогућавање 

најбољих 

услова за 

учење и развој 

сваког ученика 

·   Обезбеђивање 

услова да код 

ученика са 

посебним 

образовним 

потребама те 

потребе буду 

препознате и 

на основу њих 

израђени 

индивидуални 

образовни 

планови 

·   октобар ·   Обезбеђивање 

донације за ученике 

1сц одељења 

· Социјални 

партнери из 

града, секретар 

школе 

·   Током школске године 

  

  

  

  

·   25.02.2022. 

  

  

  

·   Праћење израде 

индивидуалних 

образовних планова 

за ученике којима је 

потребна додатна 

подршка 

·   Обука за примену 

ИОП –а у 

ОШ“Миодраг В. 

Матић“ 

· ПП служба, Тим 

за инклузију и 

Тим за додатну 

подршку 

  

  

  

· ПП служба, 

просветни 

саветник, 

наставници 

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 
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·   Обезбеђивање 

праћења 

успешности 

ученика кроз 

анализу 

резултата на 

тестовима и 

увидом у 

школски 

успех, у складу 

са стандардима 

постигнућа 

ученика 

·   05.10.2021. ОВ 

  

  

  

·   Одржавање 

одељењских већа 

првих разреда 

·   Помоћник 

директора, 

педагог, 

психолог, 

организатори 

практичне 

наставе, 

одељењска већа 

  

  

·   Подстицање 

наставника да 

користе 

различите 

поступке 

вредновања и 

самовреднова

ња који су у 

функцији 

даљег учења 

ученика 

·   септембар ·   Организација и 

упућивање 

наставника у важност 

давања иницијалних 

тестова ученицима 

·   Наставничко 

веће 

·   Током школске године ·  Упућивање 

наставника на 

коришћење анкета за 

процену часа од 

стране ученика 

·   ПП служба, 

наставници 
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·   Обезбеђивање 

услова да се 

расположиви 

подаци о 

образовно-

васпитном 

процесу 

користе за 

праћење 

постигнућа и 

напредовања 

ученика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   Праћење 

·   08.11.2021. ОВ и НВ 

·   30.12.2020. ОВ и НВ 

·   26.01.2022.НВ 

·   28.03.2022. ОВ и НВ 

·   04.04.2022. ОВ и НВ 

·   19.04.2022. НВ 

·   28.04.2022. НВ 

·   03.06.2022. ОВ и НВ 

·   24.06.2022. ОВ и НВ 

  

  

  

  

  

·   На крају првог и 

другог 

класификационог 

периода одржана су 

одељењска већа свих 

одељења и 

наставничка већа на 

којима је извршена 

свеобухватна анализа 

успеха ученика, као и 

упоређивање успеха 

са успехом од 

прошле године 

·   Анализа васпитно-

образовно рада  као и 

мере за побољшање 

успеха доступни 

онлајн на огласној 

табли школе свим 

наставницима 

·   На НВ наставницима 

дате смернице за 

коришћење 

различитих 

поступака 

вредновања 

·   Помоћник 

директора, 

педагог, 

психолог, 

организатори 

практичне 

наставе, 

одељењска већа 

  

  

  

  

  

  

·   25.11.2021.НВ 

·   26.01.2022.НВ 

·   28.04.2022.НВ 

·   30.06.2022.НВ 

  

·   Донете су мере за 

побољшање успеха 

ученика 

·   Помоћник 

директора, 

педагог, 

психолог, 

организатори 

практичне 

наставе, 

одељењска већа 

·   Током школске године 

  

  

·   Ученици су 

обавештени о 

постигнутим 

резултата својих 

вршњака путем сајта 

школе  и друштвених 

мрежа 

·   Администратор 

друштвених 

мрежа, стручна 

већа 
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успешности 

ученика и 

промовисање 

њихових 

постигнућа 

·   Током школске године ·   Праћење 

електронског 

дневника 

  

·  У сарадњи са 

помоћником 

директора, 

координаторима 

е дневника и 

стручним 

сарадницима 

 

 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

2.1. Планирање рада установе 

Активности/ 

садржаји рада 

Време реализације Начин реализације Сарадници у 

реализацији 



353 

 

 

·   Организовање и 

оперативно 

спровођење 

доношења планова 

установе: 

организовање 

процеса 

планирања и 

додељивање 

задатака 

запосленима у том 

процесу, 

иницирање и 

надзирање израде 

планова, 

обезбеђивање 

поштовања рокова 

израде планова и 

непосредно 

руковођење том 

израдом 

·   Обезбеђивање 

информационе 

основе планирања: 

идентификација 

извора 

информација 

потребних за 

планирање и 

старање како би 

информације биле 

тачне и 

благовремене 

  

  

  

  

  

  

·   1-13.09.2021. 

·   01-10.09.2021.- 2. 

модел 

·   13.09.-01.10.2021.-

3.модел наставе 

·   04.10.2021.-   2. модел 

наставе 

·   11.10.2021.- 

1. модел наставе 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   Током другог 

·   Учествовање у 

изради Годишњег 

плана рада школе, 

плана рада 

директора, 

Оперативног 

плана, Школског 

одбора, 

Педагошког 

колегијума, 

Наставничког 

већа, Школског 

програма, Савета 

родитеља, Тима за 

професионални 

развој запослених, 

Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, 

финансијског 

плана... 

·   Израда акционог 

плана 

самовредновања, 

Развојног плана и 

распореда часова, 

план додатних и 

допунских облика 

активности, 

сарадња са 

родитељима и сл. 

·   Израда акционог 

плана за 

унапређење 

квалитета наставе 

·   Израда школског 

програма 

·   Израда школских 

аката и 

правилника у 

складу са новим 

ЗОСОВ - ом 

·   Тим за израду 

Годишњег 

плана рада 

школе, 

секретар, ПП 

служба, 

председници 

стручних већа, 

руководиоци 

секција, 

председници 

тимова и 

актива, лице 

задужено за 

израду 

распореда 
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  полугодишта 
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·   Упућивање 

планова установе 

органима који их 

доносе 

·  01-14.09.2021. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·  30.06.2022. 

  

  

  

  

·   Усклађивање 

Школског 

програма и 

Развојног плана са 

Законом о 

основама система 

образовања и 

васпитања за 

средње стручне 

школе 

·   Доношење 

Статута 

школедоношење 

Правила заштите 

од пожара у 

школи, доношење 

измена и допуна 

Пословника о 

раду школе, 

доношење 

Правилника о 

начину 

евидентирања, 

класификовања, 

архивирања и 

чувања архивске 

грађе и 

документованог 

материјала у 

школи, усвајање 

измена Годишњег 

плана рада школе 

·   Усвајање 

школског 

програма за 

период 2022/23. - 

2025/26.год. 

·   Усвајање 

Правилника о 

организацији и 

полагању испита у 

Техничкој 

школи“Радоје 

Љубичић“ 

·   Секретар, 

помоћник 

директора 
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·   13.09.2021. ПК, НВ 

·   14.9.2021. УП, СР, ШО 

  

  

  

  

  

·  Урађен и усвојен 

Годишњи план 

рада школе за 

2021/22. годину и 

Извештај 

годишњег плана 

рада за 2020/21. 

годину, у 

законски 

предвиђеном 

року. Планови 

који су запослени 

били дужни да 

одраде и предају 

ПП служби, на 

време су урађени 

и усвојени 

·   Секретар, 

Школски 

одбор, ПП 

служба, 

помоћник 

директора 

·   септембар 

·   01-10.09.2021.- 2. 

модел 

·   13.09.-01.10.2021.-

3.модел наставе 

·   04.10.2021.-   2. модел 

наставе 

·   11.10.2021.- 

1. модел наставе 

·   Планирање рада 

школе према 

стручном 

упутству о 

организацији 

наставе у 

средњим 

школама 

добијеном од 

МПНТР- 

комбиновани 

модел наставе – 

2.модел 

·   Израда 

оперативног 

плана рада за 

прелазак на 1. и 3. 

модел наставе 

·   Педагошки 

колегијум, Тим 

за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развоја 

установе, НВ 

·   септембар 

  

· Подела предмета 

на наставнике на 

основу предлога 

стручних већа 

·   Помоћник 

директора, 

секретар 
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·   септембар · Доношење решења 

и 40-часовне радне 

недеље на основу 

предлога 

запослених 

·   Помоћник 

директора, 

секретар 

·   септембар, током 

школске године 

  

·   Пружање 

потребних 

информација и 

помоћи 

запосленима при 

изради планова 

  

·   ПП служба, 

помоћник 

директора, 

организатори 

практичне 

наставе 

·   септембар ·   Доношење одлуке 

о координаторима 

тимова и актива 

за школску 

2021/22.годину 

·   Помоћник 

директора, 

секретар 

·   21.9.2021. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   Сви извештаји из 

претходне 

школске године 

као и планови за 

ову школску 

годину, по 

усвајању, у 

законском року су 

прослеђени 

надлежним 

органима 

(Градска управа 

за послове органа 

града, општу 

управу и 

друштвене 

делатности и 

Школској управи) 

·   Помоћник 

директора, 

секретар 
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·   септембар, октобар ·   ЦЕНУС урађен и 

одобрен од стране 

надлежног органа 

МПНТР 

·   Секретар, шеф 

рачуноводства, 

лице задужено 

са унос 

података у 

електронски 

информациони 

систем 

Александар 

Арсић 

·   септембар 

  

·   Планирање 

сопственог рада и 

стручног 

усавршавања 

·   Координатор 

Тима за 

професионални 

развој 

запослених 

·   септембар-новембар ·   Планирање 

усавршавања 

запослених  и 

иновација у 

образовном 

процесу 

(прослеђена 

упутства за 

различите моделе 

наставе, корисни 

линкови, 

коришћење гугл 

мита) 

·   ПП служба, 

шеф 

рачуноводства, 

Тим за 

професионални 

развој 

·   Септембар, током 

школске године 

·   Планирање 

набавке нових 

средстава и 

опреме 

·  Стручна већа и 

активи, тимови, 

шеф 

рачуноводства 

·   септембар, новембар 

  

·   Планирање 

иновација у 

васпитно-

образовном 

процесу 

(коришћење гугл 

·   Стручна већа, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 
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алата у настави) 

·   новембар, децембар ·   Планирање уписа 

за наредну 

школску годину 

·   Стручна већа, 

стручни 

сарадници, 

локална 

самоуправа, 

ПКУ, 

Национална 

служба за 

запошљавање 

·   Децембар, јун ·   Планирање 

годишњих одмора 

запослених 

·   Секретар, 

запослени 

·  новембар, децембар, 

фебруар 

·   Планирање и 

реализација 

састанака са 

социјалним 

партнерима 

·   Организатори 

практичне 

наставе, 

социјални 

партнери и 

ПКУ 

2.2. Организација установе 
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·   Креирање 

организационе 

структуре 

установе: 

систематизација и 

опис радних места, 

образовање 

стручних тела и 

тимова и 

организационе 

јединице 

  

  

  

  

  

  

  

·   Обезбеђивање 

услова 

да су сви запослени 

упознати 

саорганизационом 

структуром 

установе, посебно са 

·   Август - септембар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   Годишњим 

планом рада 

школе 

прецизирана су 

сва стручна тела, 

стручна већа, 

активи, тимови и 

састав истих 

·   Водило се рачуна 

да запослени 

буду равномерно 

оптерећени 

обавезама према 

проценту 

ангажовања у 

школи и да буду 

укључени у 

активности у 

складу са 

њиховим 

компетенцијама 

·   Помоћник 

директора, 

организатори 

практичне 

наставе, ПП 

служба 

·   септембар 

  

·   Сви запослени су 

упознати са 

организационом 

структуром 

установе са 

описом свог 

радног места 

·   Помоћник 

директора, 

секретар, ПП 

служба 
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описом свог радног 

места 

·   Старање да 

запослени буду 

равномерно 

оптерећени радним 

задацима који су 

им додељени 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   септембар 

·   током школске године 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   Организација рада 

школе у складу са 

стручним 

упутством за 

организацију 

наставе у 

средњим школама 

и упутством о 

мерама заштите 

здравља ученика 

и запослених 

·   Одређивање лица 

задуженог за 

праћење 

спровођења мера- 

Маријана Јоловић 

и Марина Веснић 

Јовичић заменик 

·   Помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници, 

секретар 

организатори 

практичнр 

наставе 

·   септембар ·   Доношење плана 

појачаног 

дежурства 

запослених у 

циљу подизања 

епидемиолошке и 

друге безбедности 

ученика и 

запослених 

·   Помоћник 

директора, 

секретар 
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·   Координирање 

радом стручних 

органа, тимова и 

организационих 

јединица и 

појединаца у 

установи 

·   Обезбеђивање 

ефикасне 

комуникације 

измеђустручних 

органа, тимова и 

организационих 

јединица и 

запослених 

·   30.08.2021. 

·   13.09.2021. 

  

  

·   На састанку 

Педагошког 

колегијума 

договорен је 

начин сарадње 

између стручних 

актива и тимова, а 

директор 

координира радом 

свих уз помоћ 

помоћника 

директора и 

стручних 

сарадника 

·   Помоћник 

директора, ПП 

служба 

·   седмично или по 

потреби током 

школске године 

  

·   Руковођење 

састанцима 

колегијума са 

помоћником 

директора, 

организаторима 

ПН, стручним 

сарадницима и 

рачуноводством 

·  Помоћник 

директора 

·   август, септембар 

  

·   Организовање 

израде распореда 

часова у текућој 

школској години 

·   Лице задужено 

за израду 

распореда, 

помоћник 

директора 

·   децембар-јануар 

  

  

  

·   мај, јун 

  

·   Организација 

прославе Дана 

Школе и Дана 

Светог Саве, 

школске славе 

·   Организовање 

активности 

„Отворена врата 

школе“ 

·   Организовање 

награђивања 

ученика и 

·   Стручна већа и 

активи, 

задужени 

наставници, 

помоћник 

директора 
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запослених 

·   04.10-26.10.2021. 

·   06.12-28.12.2021. 

·   01.04-21.04.2022. 

·   25.05-03.06.2022. 

·   Организација 

испита за 

ванредне ученике, 

преквалификације 

и 

доквалификације 

·   Лице задужено 

за 

преквалификац

ије и 

доквалификаци

је и ванредне 

испите, 

предметни 

наставници 

·   29.12.2021-28.01.2022. 

·   07.06-20.06.2022. 

·   Организовање 

матурских, 

завршних и 

специјалистичких 

испита за 

ванредне ученике 

  

  

·   Лице задужено 

за 

преквалификац

ије и 

доквалификаци

је и ванредне 

испите, 

предметни 

наставници 

2.3. Контрола рада установе 
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·  Примењивање 

различитих метода 

контроле рада 

установе, 

организационих 

јединица и 

запослених 

·  Организовање и 

оперативно 

спровођење 

контроле рада 

установе: 

организовање 

процеса праћења, 

извештавања и 

анализе резултата и 

додељивање 

задатака 

запосленима, 

иницирање и надзор 

процеса израде 

извештаја и анализа, 

обезбеђивање 

поштовања рокова у 

изради извештаја и 

анализа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   октобар, током 

школске године 

  

  

  

  

  

  

  

·   Од стране 

директора школе 

током школске 

године посећено 

је 30 

часова свих облика 

наставе; 

извршена је анализа 

часова и припреме 

за час са 

запосленима, дате 

препоруке за даљи 

рад, изречене 

примедбе и похвале 

·   Наставници 

чији су часови 

посећени 

·   13.09-01.10.2021. 

·   Током школске године 

  

·   Организовање  

процеса праћења 

коришћења гугл 

учионице, гугл 

мита од стране 

ученика и 

наставника са 

преласком на 

онлајн наставу 

·   Израда извештаја 

на седмичном 

нивоу 

·   Стручни 

сарадници 

·   октобар 

·   јануар 

·   март - јун 

  

  

  

·   Извршен је надзор 

прегледа 

електронског 

дневника 

образовно-

васпитног рада, 

матичних књига, 

књига дежурства 

као и свих 

извештаја са 

састанака 

стручних већа, 

актива и тимова 

·   ПП служба, 

помоћник 

директора 
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·  Предузимање 

корективних мера 

када остварени 

резултати установе, 

њених јединица и 

·   септембар 

·   децембар 

  

  

  

  

·   16.12.2021. 

·   31.12.2021. 

·   Обављени 

разговори са 

наставницима 

који се нису на 

одговарајући 

начин укључили у 

онлајн наставу 

·   Посећена четири 

часа од стране 

педагошког 

надзорника и 

спољног 

саветника, дати 

индивидидуални 

савети и 

појединачни 

извештаји 

·   Пружени стручни 

савети и помоћ 

·   Стручни 

сарадници, 

помоћник 

директора 
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појединачни 

резултати 

запослених 

одступају од 

планираних 

  

  

  

·  Непосредно 

праћење и 

анализирање заједно 

са запосленима 

остварених 

резултата установе, 

анализирање рада 

установе, и 

запослених 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·  НВ: 

 31.08.2021. 

03.09.2021. 

13.09.2021. 

08.10.2021. 

14.10.2021. 

08.11.2021. 

25.11.2021. 

21.12.2021. 

30.12.2021. 

26.01.2022. 

08.02.2022. 

09.03.2022. 

24.03.2022. Посебна 

седница НВ 

28.03.2022. 

04.04.2022. 

19.04.2022. 

21.04.2022. онлајн 

27.04.2022. онлајн 

17.05.2022. 

03.06.2022. 

16.06.2022. 

24.06.2022. 

30.06.2022. 

·   Руковођење 

седницама 

Наставничког 

већа и 

Педагошког 

колегијума 

·   Праћење и 

анализирање 

резултата рада 

установе и 

запослених 

заједно са 

запосленима 

  

  

  

  

·   Помоћник 

директора, НВ 
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·  ПК: 

 30.08.2021. 

13.09.2021. 

04.10.2021. 

08.10.2021. 

13.10.2021. 

23.11.2021. 

29.11.2021. 

21.12.2021. 

24.01.2022.онлајн 

25.01.2022. 

22.03.2022. 

28.04.2022. 

29.06.2022. 
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·  Упознавање органа 

управљања са 

извештајима и 

анализама резултата 

рада установе и 

предузетим 

корективним мерама 

·  ШО: 

14.09.2021. 

13.10.2021. онлајн 

09.11.2021. 

30.11.2021.онлајн 

23.12.2021. 

30.12.2021.онлајн 

28.01.2022. 

25.02.2022.онлајн 

31.03.2022. 

28.04.2022. 

30.06.2022. 

·   Информисање 

Школског одбора 

о свим 

дешавањима у 

школи 

извештавањем на 

састанцима ШО 

·   Усвајање планова 

и извештаја и 

предлога за 

несметано 

функционисање 

школе 

·   Секретар, шеф 

рачуноводства, 

ПП служба 

·   СР: 

14.09.2021. 

30.11.2021.онлајн 

23.12.2021.онлајн 

28.01.2022. 

18.04.2022. 

30.06.2022. 

·   Информисање 

Савета родитеља 

извештавањем на 

састанцима СР 

·   Секретар, ПП 

служба 
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·    Током школске 

године 

·   Учествовање у 

раду актива и 

тимова: Стручни 

актив за развојно 

планирање, Тим 

за обезбеђивање 

квалитета и 

развоја установе, 

Тим за израду и 

праћење 

реализације 

годишњег плана 

рада, Тима за 

промоцију и 

маркетинг школе, 

Тима за 

самовредновање и 

вредновање рада 

установе и Тима 

за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

·  Координатори 

тимова и актива 

на нивоу школе 
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·  27.08.2021. 

·  13.09.2021. 

·  24.11.2021. 

·  02.12.2021. 

·  17.01.2022. 

·  03.02.2022. Састанак са 

представницима града 

– упис 

·  17.03.2022. онлајн 

састанак са ШУ 

презентација резултата 

анализе стручно-

педагошког надзора за 

1.пол. 

·  31.03.2022. онлајн 

састанак са ШУ , 

Пилотирање државне 

матуре 

·  19.04.2022. 

Организација 

матурантског плеса, 

Општина 

·  12.05. 2022. План 

развоја Града, Општина 

·   Учествовање у 

раду Актива 

директора 

средњих школа у 

Ужицу 

·  Директори 

средњих школа 

2.4. Управљање информационим системом установе 

·   Обезбеђено је да 

сви запослени буду 

правовремено и 

тачно 

информисани о 

свим важним 

питањима живота 

и рада установе 

·   Обезбеђивање 

услова за развој и 

·   Континуирано, током 

школске године 

·   Организовање 

благовременог 

прослеђивања 

информација и 

упутстава 

Наставничком 

већу преко 

огласне табле 

школе, гугл диска 

и сајта школе 

·   Помоћник 

директора, 

секретар, 

организатори 

практичне 

наставе 
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функционисање 

информационог 

система за 

управљање (ИСУ): 

набавку потребне 

опреме и 

програма, 

организовање рада 

информационог 

система и његово 

коришћење у 

свакодневном раду 

установе у складу 

са законом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   До 13.09.2021. 

  

  

  

  

·   Током школске године 

·   Планирање и 

уношење података 

у јединствени 

информациони 

систем просвете 

·   Редовно 

ажурирање 

података у 

јединственом 

информационом 

систему просвете 

за наставно и 

ненаставно 

особље 

·   Лица задужена 

за унос 

података у 

информациони 

систем 

Александар 

Арсић, Јелена 

Константинови

ћ, 

секретар 

·   Септембар, по потреби 

у току године 

·   Организовање 

уписа ученика 

првог разреда у 

Јединствени 

информациони 

систем просвете – 

Е-УПИС 

·   Лице задужено 

за унос 

података у 

ЈИСП 

Александар 

Арсић, 

Радмила 

Петронијевић 

·   Септембар, током 

школске године 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   Све информације 

значајне за рад 

школе и 

запослених које се 

усменим, 

писменим или 

електронским 

путем проследе 

школи 

правовремено се 

прослеђују и 

запосленима на 

састанцима и 

седницама 

Наставничких 

већа, путем 

огласне табле или 

мејловима 

·   ПП служба, 

помоћник 

директора, 

организатори 

практичне 

наставе 
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·   Током школске године ·   Праћење 

функционисања 

електронске 

платформе за 

размену 

информација 

·   ПП служба, 

задужени 

наставник 

Александар 

Митрашиновић 

·   Обезбеђује обуку 

запослених за рад 

са савременом 

информационо-

комуникационом 

технологијом и 

подстиче их да је 

користе у раду 

установе и као 

подршку процесу 

учења/наставе 

·  Новембар 

  

  

  

  

·   Обука за 

коришћење 

паметне табле 

  

·   Милош Масал, 

техничар 

одржавања 

информациони

х система и 

технологија 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета установе 

·   Примењивање 

савремене методе 

управљања 

квалитетом; 

·   Обезбеђивање 

изградње система 

управљања 

·   Септембар, октобар 

  

  

  

·   Организација 

прикупљања 

података о упису 

матураната на 

високе школе и 

факултете     

·   Координатор 

Тима за 

каријерно 

вођење и 

саветовање  У 

сарадњи са ОС 

које су извеле 

завршне 

разреде 
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квалитетом у 

установи: израда 

процедуре 

управљања 

квалитетом и 

потребне 

документације, 

распоређивање 

задатака 

запосленима у 

процесу 

управљања 

квалитетом и 

старање да их они 

спроводе; 

·   Обезбеђивање 

ефикасног процеса 

самовредновања и 

коришћења тих 

резултата за 

унапређивање 

квалитета рада 

·   Септембар, током 

школске године 

  

  

  

  

  

  

·   Израда процедура 

управљања 

квалитетом, 

подела задужења, 

праћење процеса 

самовредновања, 

праћење рада 

тимова, у сарадњи 

са тимом за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

·   Помоћник 

директора, 

координатор 

тима за 

самовредновањ

е и 

обезбеђивање 

квалитета и 

развоја 

установе 

·   Септембар, током 

школске године 

·   Учешће у избору 

области и изради 

програма 

самовредновања 

рада школе 

·   У сарадњи са 

тимом за 

самовредновањ

е 
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установе 

·   Праћење и 

анализирање 

успешности 

ученика на 

завршним, 

односно 

матурским 

испитима ради 

планирања 

унапређивања рада 

школе-

2.полугодиште 

  

·   Новембар, децембар, 

·   јун 

  

  

·   Тим за 

самовредновање 

је током првог 

полугодишта 

организовао 

вредновање 

области квалитета 

установе: 

образовна 

постигнућа и 

индикатора који 

су претходне 

године најлошије 

оцењени 

·   Вредновање 

области настава и 

учење 

реализовано је у 

2. полугодишту 

·   Анализа резултата 

самовредновања и 

предложених мера 

за унапређење 

квалитета рада 

установе 

  

·   Тим за 

самовредновањ

е и вредновање 

рада школе, ПП 

служба 

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 
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·   Планирање 

људских ресурса у 

установи; 

·   Учествовање у 

поступку пријема 

запослених у 

радни однос; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   Септембар ·   На почетку 

школске године 

извршено је 

планирање 

људских ресурса 

·   Помоћник 

директора, 

секретар, 

председник 

синдиката, 

председници 

стручних већа 

·   Септембар, током 

школске године 

·   Спроведена 

сарадња са 

Заводом за 

запошљавање 

·   Секретар, 

помоћник 

директора 

·   Новембар ·   Донета је одлука о 

расписивању 

конкурса за 

наставнике 

математике 

именована 

комисија за 

спровођење 

процедуре, 

праћење 

процедуре 

·   Секретар, 

помоћник 

директора, 

председник 

синдиката 
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·   Попуњавање 

радних места 

запосленима са 

одговарајућим 

компетенцијама; 

  

  

  

  

  

  

·   Септембар ·   У овој школској 

години слободна 

радна места која 

нису попуњена са 

листе 

технолошких 

вишкова су до 01. 

септембра 

попуњена 

компетентним 

лицима на 

одређено време са 

којима је обављен 

разговор 

·   Секретар, 

помоћник 

директора 

·   Обезбеђивање 

услова за увођење 

приправника у 

посао и њихово 

прилагођавање. 

·   октобар 

  

  

·   Наставнику 

практичне наставе 

Рајаковић Душку 

именован ментор 

·   Наставничко 

веће 

·   Септембар, током 

школске године 

·   Одређени  

наставници за 

пружање подршке 

наставницима 

почетницима 

·  Тим за 

прилагођавање 

ученика и 

наставника 

школском 

животу, 

стручна већа 

·   Септембар, током 

школске године 

·   Организовање 

пружања 

педагошко-

инструктивне 

помоћи у 

припремању за 

наставу 

·   ПП служба 

3.2. Професионални развој запослених 



377 

 

 

·   Подстицање и 

иницирање 

процеса 

самовредновања 

рада и постављања 

циљева и 

подржавање 

континуираног 

професионалног 

развоја; 

  

  

  

  

  

  

  

  

·  Септембар, октобар 

  

·   Подстицање 

наставника за 

креирање 

професионалног 

портфолија 

·   Координатор 

тима за 

професионални 

развој 

запослених 

·   Септембар 

  

  

  

  

·   Подстицање 

наставника на 

почетку школске 

године да ураде 

лични план 

стручног 

усавршавања и 

представе га на 

стручним већима 

·   Педагог, 

психолог, Тим 

за 

професионални 

развој 

·   Септембар 

  

·   Организовање и 

учешће у изради 

годишњег плана 

стручног 

усавршавања на 

основу личних 

планова стручног 

усавршавања 

наставника 

·   Тим за 

професионални 

развој и 

стручно 

усавршавање 

запослених 
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·   Обезбеђивање 

услова да се 

запослени 

усавршавају у 

складу са 

годишњим планом 

стручног 

усавршавања, 

личним планом 

професионалног 

развоја и 

могућностима 

установе. 

·   Септембар, током 

школске године 

  

  

  

·   Обезбеђивање 

услова и 

организовање 

присуства 

семинарима, као и 

реализацији 

стручног 

усавршавања, 

наставника, 

стручних 

сарадника, шефа 

рачуноводства и 

секретара школе: 

Организована 3 

семинара за 

наставнике и 

стручне сараднике, 

1 семинар за 

наставнике 

информатике, 

присуство 

бесплатним 

вебинарима шефа 

рачуноводства, 

секретара, 

библиотекара, 

директора 

·   Извештај о 

реализацији је у 

извештају Тима за 

професионални 

развој запослених 

и извештају 

директора о 

стручном 

усавршавању 

·   Помоћник 

директора, 

секретар, шеф 

рачуноводстава 

  

  

  

  

  

3.3. Унапређивање међуљудских односа 
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·   Стварање и 

подржавање радне 

атмосфере коју 

карактерише 

толеранција, 

сарадња, 

посвећеност послу, 

охрабривање и 

подршка за 

остваривање 

највиших 

образовнo- 

васпитних 

стандарда; 

·   Развијање 

професионалне 

сарадње и тимског 

рада међу 

запосленима; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   Током школске године 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   30.06.2022. 

· На седницама 

Наставничког већа 

и Педагошког 

колегијума 

пружана је 

подршка 

запосленима у 

раду путем 

похвала и 

истицања 

позитивних 

дешавања и акција 

које се спроводе у 

школи 

· Награђивање 

запослених на 

свечаној седници 

Наставничког већа 

·      Наставничко 

веће, 

Педагошки 

колегијум 

·   Током школске године · Радно време су 

пратили и 

поштовали готово 

сви запослени, а у 

изузетним 

случајевима је 

дата усмена 

опомена да се тога 

придржавају 

·   Наставничко 

веће 

·   Током школске године · За ствари битне за 

школу и наставни 

процес, директор 

школе је у сваком 

тренутку доступан 

запосленима, 

ученицима и 

родитељима – 

више пута речено 

на седницама НВ 

·   Наставничко 

веће 
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·   Исказивање 

поверења у 

запослене и 

њихове 

могућности за 

остваривање 

квалитетног 

образовно-

васпитног рада и 

побољшања 

учинка; 

·   Комуницирање са 

запосленима јасно 

и конструктивно. 

·   Током школске године · Директор је водио 

конструктивне 

разговоре 

покушавајући да 

на најбољи могући 

начин разуме 

запосленог и 

износио своје 

мишљење у виду 

похвале или 

критике 

·   Наставници 

·   Током школске године ·   Директор настоји 

да створи 

атмосферу у којој 

ће се сваки 

запослени 

осећати 

поштованим и 

уваженим, 

настоји да им 

укаже поверење 

додељујући им 

важне задатке за 

које је ангажован 

већи број 

наставника који 

треба да 

заједнички 

реализују задатке, 

и да њихов рад у 

сваком тренутку 

истакне и 

похвали 

·   Помоћник 

директора, 

Наставничко 

веће 

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 
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·   Остваривање 

инструктивног 

увида и надзора 

образовно-

васпитног рада у 

складу са планом 

рада и потребама 

установе; 

  

·   Током школске 

године 

·   Остваривањем 

инструктивног 

увида и надзора 

образовно 

васпитног рада у 

складу са планом 

рада, 

мотивациони 

разговори са 

запосленима 

·   Помоћник 

директора, 

психолог, 

педагог, сви 

наставници 

·    Коришћење 

различитих 

начина за 

мотивисање 

запослених; 

  

·  Током школске године 

  

·   Похваљивање и 

награђивање 

квалитетног рада 

у складу са 

законом и 

Правилником, у 

складу са 

могућностима 

школе 

·   Помоћник 

директора, 

психолог, 

педагог, сви 

наставници 
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·   Током школске године, 

према Годишњем 

плану рада 

· После планираних 

посета часовима и 

угледним 

активностима 

током школске 

године, часови и 

активности су 

анализиране од 

стране наставника 

који је држао час 

или активност, 

директора школе 

који је пратио, 

износила су се 

конструктивна 

запажања и 

мишљења 

· Користила се свака 

прилика да се 

истакну прво оне 

добре стране часа 

и похвали 

наставник, а онда 

и да се да 

евентуална 

примедба и укаже 

на начин да се 

пропуст исправи 

(извештај о 

реализацији 

инструктивно-

педагошког 

надзора је у 

прилогу) 

·   У сарадњи са 

помоћником 

директора, 

педагогом,  

психологом и 

организаторима 

ПН истицањем 

на огласној 

табли 
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·   Током школске године ·   

Индивидуализациј

а руковођења кроз 

упознавање 

личности 

појединаца, 

препознавање 

криза и тешкоћа, 

индивидуални 

разговори са 

запосленима по 

потреби, пружање 

подршке и 

мотивисање 

запослених у 

сврху побољшања 

њихове 

ефикасности и 

креативности 

· У сарадњи са 

помоћником 

директора, 

педагогом и 

психологом, 

организаторима 

ПН 

·   Септембар, октобар,  

током школске године 

·   Подстицање 

наставника  на 

израду 

дидактичких 

средстава и 

наставних 

материјала на 

седници НВ 

·   У сарадњи са 

стручним 

већима и 

тимовима 

  

4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 
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·    Подстицање 

партнерства 

установе и 

родитеља/старате

ља и ангажовање 

на њиховом 

активном 

укључивању ради 

учења и развоја 

детета; 

  

·    Обезбеђивање 

редовног 

извештавања 

родитеља/старате

ља о свим 

аспектима свога 

рада, резултатима 

и напредовању 

њихове деце; 

·   Септембар, током 

школске године по 

потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   16.11.2021. 

·   03.12.2021. 

·   Помоћ 

родитељима и 

старатељима у 

сврху 

остваривања 

њихових 

школских права и 

пуног учешћа и 

саодговорности у 

образовно- 

васпитном 

процесу 

(индивидуални 

разговори са 

родитељима) 

·   Укључивање 

родитеља у живот 

и рад школе – 

родитељ Милена 

Вићевић у улози 

предавача, тема: 

Толеранција, 

одељења: 1с1, 1т1 

·   Педагог, 

психолог, 

одељењске 

старешине, 

родитељи 
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·    Стварање услова 

да савет родитеља 

ефикасно 

функционише и 

развија 

конструктивне 

односе са органом 

управљања и 

стручним 

органима 

установе. 

· СР: 14.09.2021. 

· 09.11.2021.онлајн 

· 30.11.2021.онлајн 

· 23.12.2021.онлајн 

· 28.01.2022. 

· 28.04.2022. 

· 30.06.2022. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   Припрема 

састанака Савета 

родитеља и 

учешће у раду 

·   Одржани су сви 

планирани 

састанаци Савета 

родитеља 

·   Настоји се да се 

створи таква 

атмосфера у 

школи да 

родитељи могу 

без устручавања 

да изнесу 

мишљење о раду 

школе, усменим 

путем или путем 

мејла, укажу на 

проблеме 

·   Подржавају се 

иницијативе 

родитеља за 

унапређење рада 

школе, родитељи 

су позвани да се 

укључе у школски 

живот 

·   Педагог , 

секретар, 

председник 

савета 

родитеља и 

чланови савета 

·   14.9.2021. 

·   30.06.2022. 

  

  

  

·   Подношење 

Извештаја о раду 

директора у 

претходној 

школској години 

·   Савет 

родитеља, 

педагог школе 

·   У току школске године 

на састанцима савета 

родитеља 

·   Директор редовно 

извештава Савет 

родитеља о свом 

раду 

·   Савет родитеља 
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· 14.9.2021. 

  

·   Изабрано 

руководство 

савета родитеља 

·   Изабран је 

представник за 

Општински Савет 

родитеља и његов 

заменик, као и 

тим који ће се 

бавити 

социјалним 

проблемима 

ученика и 

прикупљањем 

помоћи 

·   Секретар, 

председник 

савета 

родитеља 

  

·   30.11.2021. 

·   28.01.2022. 

·   28.04.2022. 

·   30.06.2022. 

  

  

·   Анализа успеха 

ученика после 

класификационих 

периода на Савету 

родитеља 

·   Педагог, 

психолог 

  

  

·   Током школске године ·   Битне 

информације 

родитељи могли 

су добити и преко 

сајта школе,  

вибер група 

одељења, као и 

преко огласне 

табле 

·   Администратор 

сајта, помоћник 

директора, 

организатор 

практичне 

наставе, 

одељењске 

старешине 
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·   Август, септембар, 

током године 

·   Едукација 

ученика и 

родитеља о 

начинима и 

значају 

превенције 

КОВИД-а у 

школској средини 

преко сајта школе, 

мејлом, преко 

огласне табле и на 

родитељским 

састанцима 

·   Одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадници 

·   Током школске године ·   Остварен је 

саветодавни рад 

са родитељима 

чија деца имају 

потешкоћа у 

социјалном 

уклапању, 

емотивних 

потешкоћа у 

складу са 

узрастом 

·   Психолог, 

педагог, 

одељењске 

старешине 
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·   Према календару 

родитељских 

састанака, састанака 

Савета родитеља и 

континуирано током 

школске године 

·   Организовање 

родитељских 

састанака у складу 

са препорукама и 

епидемиолошком 

ситуацијом, 

припрема 

информација за 

родитеље/старате

ље о моделима 

наставе, мерама 

превенције, 

извештавање о 

напредовању 

њихове деце, 

утврђивање 

процедура за 

благовремено 

достављање 

обавештења о 

изостајању 

ученика (сумња на 

Ковид, изолација) 

омогућавање 

приступа 

родитеља 

подацима у 

есДневнику и др. 

·   У сарадњи са 

ОС, стручним 

сарадницима и 

секретаром 

·  Септембар и 

континуирано током 

школске године 

·   Старање о 

информисању 

родитеља о 

члановима и раду 

Тима за ЗУДНЗЗ, 

терминима 

одељењских 

старешина за 

индивидуалне 

разговоре са  

родитељима  

·   У сарадњи са 

стручним 

сарадницима и 

секретаром, 

руководиоцем 

Тима за 

ЗУДНЗЗ 
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·  Континуирано током 

школске године, по 

потреби 

·   Након уочених 

проблема у 

комуникацији са 

родитељима 

пружена је помоћ 

запосленима у 

њиховом 

превазилажењу 

·   Педагог, 

психолог 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи 

·   Обезбеђивање 

правовремених 

информација 

органу управљања 

о новим захтевима 

и трендовима 

васпитно-

образовне 

политике и праксе; 

  

  

  

  

·   14.9.2021. и током 

школске године 

  

  

  

  

  

  

·   Школски одбор је 

усвојио Извештај 

о реализацији 

годишњег плана 

рада школе за 

2020/2021. год. и 

План рада школе 

за 2021/22. 

годину, као и сва 

остала касније 

донешена акта, и 

редовно је 

извештаван о 

остваривању свих 

активности 

·   секретар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   Обезбеђивање 

података који 

омогућују органу 

управљања оцену 

резултата 

постигнућа 

ученика и 

добробити деце; 

·   Обезбеђивање 

услова за израду 

· ШО: 

30.11.2021.онлајн 

28.01.2022. 

28.04.2022. 

30.06.2022. 

  

·   Чланови 

Школског одбора 

су имали увид и у 

постигнућа 

ученика на крају 

класификационих 

периода и мерама 

за побољшање 

квалитета рада 

·   Педагог, 

психолог 
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извештаја и 

планова; 

·   Омогућавање 

обављања послова 

предвиђених 

законом органу 

управљања, у  

складу са својим 

овлашћењима; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   До 13. 9. 2021. 

·   Јануар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·      Организовање 

израде 

Извештаја о 

реализацији 

годишњег плана 

рада школе за 

2020/2021. год. 

и Плана рада 

школе за 

2021/22. годину, 

допуне 

Школског 

програма и 

Извештаја о 

реализацији 

годишњег плана 

рада школе за 1. 

полугодиште 

школске 

2021/2022. 

·   У сарадњи са 

стручним 

органима и 

тимовима у 

школи 
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· ШО: 

14.09.2021. 

13.10.2021. онлајн 

09.11.2021. 

30.11.2021.онлајн 

23.12.2021. 

30.12.2021.онлајн 

28.01.2022. 

25.02.2022.онлајн 

31.03.2022. 

28.04.2022. 

30.06.2022. 

  

·   Организовање и 

учешће у раду 

седница 

Школског одбора 

и извештавање 

ШО о свим 

битним аспектима 

рада школе и 

развоја васпитно-

образовне 

политике и праксе 

·   Организовање 

подношења на 

усвајање аката и 

планова установе 

·   Организација 

укључивања 

чланова ШО у 

одговарајуће 

органе и тимове – 

Тим за заштиту 

ученика од  

дискриминације, 

насиља,злоставља

ња и 

занемаривања; 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развоја установе; 

Тим за каријерно 

вођење и 

саветовање; Тим 

за 

самовредновање и 

вредновање, 

Актив за развојно 

планирање 

·   У сарадњи са 

помоћником 

директора и 

Наставничким 

већем 
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·   Омогућавање рада 

репрезентативног 

синдиката у 

установи у складу 

са Посебним 

колективним 

уговором и 

законом. 

·  Током школске године 

  

  

  

  

  

  

  

·   Сарадња са 

Синдикатом у 

школи остварена 

је кроз усклађене 

одлуке везане за 

статус запослених 

на основу 

Правилника о 

финансирању 

установа 

·   Позивање 

председника 

синдиката на 

седнице органа 

управљања 

·   Председник 

синдиката 

·   Током школске године 

  

  

  

  

  

  

  

·   фебруар, март, април 

·   Председнику 

синдиката је 

омогућено да 

преко огласне 

табле обавештава 

запослене о 

најновијим 

информацијама из 

ове области. 

·   Председник 

синдиката је 

учествовао у 

активностима 

избора директора 

школе. 

·  Председник 

Уније 

синдиката 

просветник 

радника у 

школи Бранко 

Николић 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 
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·   Одржавање 

конструктивних 

односа са 

представницима 

државне управе и 

локалне 

самоуправе ради 

задовољења 

материјалних, 

финансијских и 

других потреба 

установе; 

· Током школске године ·   Подношење 

предлога 

финансијског 

плана, ребаланса 

буџета и 

извештаја на 

усвајање 

·   Шеф 

рачуноводства 

·   Успостављање и 

одржавање добрих 

веза са локалном 

заједницом како би 

јој омогућио да се 

укључи у рад 

установе и да је 

подржава; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30.12.2021. Састанак са 

привредницима 

града у циљу 

реализације добре 

сарадње 

Привредна 

комора Ужице и 

Градска управа 

  

  

  

  

·   26.10.2021. 

  

  

·   14.12.2021. 

  

  

·   31.12.2021. 

  

·   20.05.2022. 

  

·   Сарадња са 

општинском 

инспекцијом 

·   Редован 

инспекцијски 

надзор 

·   Контролни 

инспекцијски 

надзор 

·   Ванредан 

инспекцијски 

надзор 

·   Ванредан 

инспекцијски 

надзор 

·   Општински  

инспектор др. 

Миленија 

Марковић 
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·   Добро познавање 

расположивих 

ресурса, развијање 

односа са 

стратешким 

партнерима у 

заједници; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   На дневном и 

седмичном нивоу, 

током школске године 

·   16.12. 2021. 

  

·   Сарадња са 

Школском 

управом Ужице 

  

·   Стручно-

педагошки 

надзор 

просветног 

саветника 

·   ШУ Ужице 

  

  

  

·   Просветни 

саветник 

Драгица Јокић 

·  Током школске године ·   Остваривање 

сарадње са РПК 

Ужице због 

реализације учења 

кроз рад - дуалног 

образовања у 

подручју рада 

Геодезија и 

грађевинарство 

·   Организатори 

практичне 

наставе у 

подручју рада 

Геодезија и 

грађевинарство 

·   Септембар, 

Децембар, током 

школске године 

·   Сарадња са 

социјалним 

партнерима, 

склапање уговора 

о извођењу 

практичне 

наставе, 

планирање уписа, 

васпитна и 

стручна сарадња 

·   Помоћник 

директора, 

организатори 

практичне 

наставе, 

социјални 

партнери по 

подручјима 

рада 

·   29.10. 2021. 

·   Током школске године 

·   Сарадња са 

локалном 

самоуправом и 

представљање 

Студије 

паркирања у 

граду Ужицу – 

модел 5, бројање 

саобраћаја, 

безбедност 

саобраћаја у 

локалној 

·   Наставници 

саобраћајне 

групе предмета 
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заједници 

·   Током школске године ·   Сарадња са 

локалном 

самоуправом и 

добијање 

средстава за 

дезинфекцију 

школе 

·     Александар 

Арсић, 

Александар 

Митрашинови

ћ, Одељење за 

урбанизам, 

„Ужице 

развој“ 

·   Током школске године 

  

·   Успостављена 

сарадња са 

Центром за 

социјални рад, 

Центром за 

трансфузију крви  

и Домом здравља 

Ужице 

·   Педагог, 

психолог, 

Центар за 

социјални рад, 

Центар за 

трансфузију 

·   Септембар ·   Организација 

увођења Амрес 

мреже у сарадњи 

са Телекомом 

Србије 

·   Наставник 

информатике 

·   Током школске године ·   Сарадња са 

Удружењима 

особа са 

инвалидитетом на 

нивоу града 

·   Тим за додатну 

подршку, 

удружења 
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·   Континуирано током 

школске године 

·   Остваривање веза 

са основним и 

средњим 

школама, 

високошколским 

установама и 

спортским 

институцијама (ЈП 

„Велики парк“) 

· У сарадњи са 

помоћником 

директора 

·   Током школске године 

  

·   Сарадња са 

Националном 

службом за 

запошљавање 

ради добијања 

информација за 

пријем нових 

радника        

  

·    У сарадњи са 

помоћником 

директора, 

секретар 

  

·   Омогућавање да 

простор установе 

буде коришћен као 

ресурс за 

остваривање 

потреба локалне 

заједнице у складу 

са законском 

процедуром. 

·   Током школске године 

  

  

  

  

·   27-29.06.2022. 

·   Уступање велике 

фискултурне сале 

на коришћење 

локалној 

заједници- 

спортски клубови 

према плану 

Спортског савеза 

·   Уступање 

фискултурних 

сала и дела 

простора у школи 

ОШ“Душан 

Јерковић“ за 

полагање 

завршног испита 

·   Стручно веће 

физичког 

васпитања и 

секретар 

  

·   16.01.2021. 

·   03.04.2022. 

·   Уступање хола 

школе за 

одржавање 

Референдума и 

републичких 

избора 

·   Домар 
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4.4. Сарадња са широм заједницом 

·   Руковођење 

установом тако да 

буде отворена за 

партнерство са 

различитим 

институцијама 

образовања и 

васпитања и 

другим 

институцијама, на 

националном 

регионалном и 

међународном 

нивоу; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   НО: 22.10.2021. 

04-05.02.2022. 

Крагујевац 

13-15.05.2022. 

Нови Пазар 

·   Развијање 

сарадње са 

школама на 

националном 

нивоу: 

  

- Учешће у раду 

Удружења 

грађевинских и 

геодетских школа 

Србије и Надзорног 

одбора; 

  

·   организатори 

практичне 

наставе, 

председници 

стручних већа, 

чланови радних 

група по 

подручјима 

рада 

  

15-16. 12. 2021. Нови 

Пазар 

20-21.05.2022. Рума 

- Учешће у раду 

Удружења 

текстилних и 

кожарских школа 

Србије; 

·   организатори 

практичне 

наставе, 

председници 

стручних већа 

  

ИО: 

13.10.2021. онлајн 

24.11.2021. Београд 

02.03.2022. 

06-08.04.2022. Ниш 

- Учешће у раду 

Извршног одбора и 

Скупштине  

Заједнице 

саобраћајних школа 

Србије; 

·   организатори 

практичне 

наставе, 

председници 

стручних већа 
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·   Подстицање 

учешћа установе у 

националним, 

регионалним и 

међународним 

пројектима, 

стручним посетама 

и разменама 

мишљења и 

искустава. 

·   Октобар-децембар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   08.12.2021. 

·   16-17.04.2022. 

такмичење 

  

  

  

·   Организовање 

промоције 

вискошколских 

установа 

ученицима 

завршних разреда 

ради пружања 

подршке у 

каријерном 

вођењу и 

саветовању 

ученика: 

·   Факултет за 

машинство и 

грађевинарство у 

Краљеву 

Универзитета у 

Крагујевцу- 

посета школи - 

Мостови од 

шпагета 

·  Помоћник 

директора, 

организатори 

практичне 

наставе 

·   Током школске године ·  Директор редовно 

обавештава 

запослене о 

међународним 

пројектима и 

конкурсима, као и 

пројектима на 

нивоу Града, 

Општине, 

Министарства 

путем мејла, на 

седницама НВ и 

индивидуалним 

разговорима. 

·   Помоћник 

директора, 

организатори 

практичне 

наставе 
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·   Током школске године 

  

·   Иницирање и 

подршка Тиму за 

пројектно 

планирање у 

изради пројеката и 

њиховој 

реализацији 

(адаптација хола 

школе, подова у 

ученичком  делу, 

3д штампач) 

·   Тим за 

пројектно 

планирање, 

стручна већа 

саобраћаја и 

грађевине 

  

  

5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

·   Обезбеђивање 

израде и 

надзирање 

примене буџета 

установе у складу 

са расположивим и 

планираним 

ресурсима, у 

сарадњи са шефом 

рачуноводства; 

·   Планирање 

финансијских 

токова: прихода и 

расхода, прилива и 

одлива 

финансијских 

средстава; 

  

  

·   Управљање 

финансијским 

·   25.02.2022. 

  

  

  

  

·   31.03.2022. 

·   Финансијски план 

и План набавке за 

претходну годину 

реализован у 

потпуности 

·   Измене 

финансијског 

плана 

·   Шеф 

рачуноводства 

јул - септембар ·   Активно учешће у 

изради 

Финансијског 

плана за 

календарску 2022. 

годину и 

пројектовани план 

за 2023. и 2024., 

водећи рачуна о 

приливу и одливу 

финансијских 

средстава 

·   Шеф 

рачуноводства 



400 

 

 

токовима, 

издавање 

благовремених и 

тачних налога за 

плаћања и наплате. 

·   Током школске године 

  

  

·   Издавање налога 

за спровођење 

набавки 

предвиђених 

Планом набавки, 

као и адекватних 

налога за плаћање 

и наплате 

·   Секретар, шеф 

рачуноводства 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

·   Планирање развоја 

материјалних 

ресурса у складу са 

оценом постојећег 

стања и 

могућностима 

прибављања тих 

ресурса; 

·   Предузимање мера 

за благовремено и 

ефикасно 

одржавање 

материјалних 

ресурса установе, 

тако да се 

образовно-

васпитни процес 

одвија несметано; 

·   Распоређивање  

материјалних 

ресурса на начин 

који обезбеђује 

оптимално 

извођење 

образовно-

васпитног процеса; 

·   Сарађивање са 

локалном 

самоуправом ради 

обезбеђења 

·   Током школске године ·   Сопствене 

приходе школа 

рацонално троши 

на набавку учила 

и опреме за 

осавремењивање 

наставе, стручно 

усавршавање, као 

и за естетско 

уређење школе 

како би 

ученицима 

боравак у школи 

био пријатнији 

·   Шеф 

рачуноводства, 

помоћник 

директора, 

организатори 

практичне 

наставе 

·   Током школске године ·   Сарадња са 

локалном 

самоуправом ради 

обезбеђења 

материјалних 

ресурса. 

·   Из градског 

буџета школа 

добија средства за 

одржавање, 

превоз 

запослених, 

текуће трошкове 

(струја, вода, 

грејање, фасада 

школе...). 

·   Шеф 

рачуноводства 
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материјалних 

ресурса; 

  

·   Надзирање 

процеса 

планирања и 

поступака јавних 

набавки које 

спроводи установа 

и обезбеђивање 

њихове 

ефикасности и 

законитости; 

·   Обезбеђивање 

ефикасности 

извођења радова 

које установа 

самостално 

финансира. 

·   Септембар-новембар, 

·   март-јун 

·   Организација 

адаптације 

кабинета за 

практичну 

наставу у 

подручју рада 

личне услуге, 

текстилство и 

кожарство и 

кабинета за 

подручје рада 

геодезија и 

грађевинарство –

део сопствених 

средства, део из 

буџета 

·   Секретар шеф 

рачуноводства, 

домар 

·   Током школске године ·   Организовање 

редовних текућих 

одржавања и 

санације кварова 

(мокри чворови, 

пумпна станица за 

грејање, школска 

возила за обуку),  

кречење 

учионица. 

·   Домар, шеф 

рачуноводства, 

помоћник 

директора, 

организатори 

практичне 

наставе 

·   Током школске године 

  

·   Благовремено и 

ефикасно 

планирање и 

извођење набавки, 

праћење 

реализације и  

одржавање 

материјалних 

ресурса. 

·   Домар, стручна 

већа, шеф 

рачуноводства 

·   Током школске године ·   Именовање 

комисија за јавне 

набавке и набавке 

изузете од 

примене Закона о 

јавним набавкама 

· секретар 
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·   Септембар ·   Спровођење 

набавке 

осигурања за 

ученике 

· Секретар, 

комисија за 

набавку 

·   Током школске године ·   Праћење извођења 

радова у школи          

  

·   Домар, 

техничар за 

одржавање 

·  Октобар - децембар ·   Организовање 

годишњег пописа 

школе            

  

·   Шеф 

рачуноводства, 

секретар, 

комисије 

5.3. Управљање административним процесима 

·   Обезбеђивање 

покривености рада 

установе 

потребном 

документацијом и 

процедурама; 

  

·   Старање о 

поштовању и 

примени 

процедура рада 

установе и вођењу 

прописане 

документације; 

  

·   Обезбеђивање 

ажурности и 

тачности 

административне 

документације и 

њено 

·   Септембар, током 

школске године 

  

·   Обезбеђена је 

покривеност рада 

установе 

потребном 

документацијом 

·   Секретар, шеф 

рачуноводства, 

референт за 

финансијско-

рачуноводствен

е послове 
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систематично 

архивирање, у 

складу са законом; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   Септембар, април, мај 

  

·   Организовање 

набавке нових 

докумената и 

образаца 

·   Секретар 

школе, 

помоћник 

директора, 

·    шеф 

рачуноводства 

·   Током школске године 

  

·   Поштује се и 

процедура рада уз 

појачан надзор 

вођења правне 

документације, а 

води се и 

прописана остала 

документација са 

обезбеђеном 

тачности 

административне 

документације и 

архивирање 

података у складу 

са законом. 

· Именовање 

задужених лица и 

праћења уноса 

података у ЈИСП 

· Обезбеђена 

просторија у којој 

се врши 

архивирање. 

·   Секретар, шеф 

рачуноводства 

·   Током школске године ·   Редовно праћење 

и преглед 

есДневника 

·   Педагошко-

психолошка 

служба, 

помоћник 

директора, 

одељењске 

старешине 
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·   Припремање 

извештаја који 

обухватају све 

аспекте живота 

установе и 

презентовање 

надлежним 

органима установе 

и шире заједнице. 

·   Током школске године 

  

·   Свакодневна 

срадња и радни 

састанци са 

рачуноводством и 

секретаром 

школе, планирање 

активности у 

оквиру ФТ, 

ребаланса и 

извештаја 

Контрола 

пословања и стања  

у финансијама, 

рачуни, праћење 

финансијских 

прописа буџетских 

закона, програмско 

буџетирање... 

·   Шеф 

рачуноводста, 

референт за 

финансијско-

рачуноводствен

е послове, 

помоћник 

директора, Тим 

за ФУК 

·   Септембар, током 

школске године 

  

  

  

  

  

·   Праћење уноса 

података у 

јединствени 

информациони 

систем просвете, 

Достављање 

података ШУ о 

технолошким 

вишковима; 

·   Праћење уноса 

података при 

електронском 

упису ученика 

првих разреда 

·   Праћење уноса и 

ажурирање 

података у оквиру 

ЈИСП-а          

  

·   Секретар, 

помоћник 

директора, 

организатор 

практичне 

наставе, 

одговорно лице 

за унос 

података у 

ЈИСП 

„Доситеј“- 

Александар 

Арсић, 

педагошко-

психолошка 

служба, 

Лице задужено за 

рад на 

информационом 

систему -

Александар 

Арсић, Радмила 

Петронијевић, 

Јелена 
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Константиновић 

·   10. 10. 2021. 

  

  

  

·   До 10.01.2022. 

  

  

  

  

  

·   До 28.02.2022. 

· Достављање 

кварталних 

финансијских 

извештаја МПНТР 

· Достављање 

финансијског 

извештаја о 

извршењу буџета 

за  2021. годину 

· Праћење 

ребаланса буџета, 

израде завршног  

рачуна и усвајање 

на ШО 

·   Шеф 

рачуноводства, 

секретар, 

помоћник 

директора 



406 

 

 

·   Јануар, јун 

  

  

  

  

  

  

·   Израда 

периодичних 

анализа и 

извештаја о 

успеху ученика и 

остварењу плана 

и програма рада 

школе за 

школску годину 

·   Израда 

периодичних 

анализа и 

извештаја о 

успеху ученика и 

остварењу плана 

и програма рада 

школе за 

школску 

2021/2022.  

  

·   У сарадњи са 

стручним 

службама и 

органима кроз 

анализу успеха 

ученика и 

анализу 

реализације 

ГПР 

·   Септембар, јануар, јун ·   Подношење 

извештаја о 

сопственом раду 

Школском 

одбору 

·   Након 

разматрања на 

НВ и СР 

извештавање 

Школског одбора 

·   Координатори 

тимова, шеф 

рачуноводства, 

секретар 

·  Септембар 

·  Јануар 

·  Јун 

·   Извештавање 

Школског 

одбора, Савета 

родитеља и 

Ученичког 

парламента о 

реализацији  

програма заштите 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

·   У сарадњи са 

тимом за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 
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занемаривања 

·   Септембар 

·   Јануар 

·   Извештавање 

Школског одбора 

о реализацији 

плана стручног 

усавршавањ  

·   У сарадњи са 

тимовима и 

стручним 

органима 

·   Септембар 

·   Јануар 

·   Извештавање 

Школског одбора 

о резултатима 

самовредновања 

· У сарадњи са 

тимовима и 

стручним 

органима 

·   Септембар 

·   Јануар 

·   Извештавање о 

реализацији 

развојног плана 

школе у оквиру 

Годишњег 

извештаја о раду 

школе 

· У сарадњи са 

активом за 

развојно 

планирање 

  

·  Децембар – фебруар  ·   Израда извештаја 

о финансијском 

пословању   

·   У сарадњи са 

финансијском 

службом 

  

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 
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6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

·   Праћење измена 

релевантних 

закона и 

подзаконских 

аката у области 

образовања, 

радних односа, 

финансија и 

управног 

поступка; 

·   Разумевање 

импликације 

законских захтева 

на начин 

управљања и 

руковођења 

установом; 

·   Коришћење 

стратешких 

докумената који се 

односе на 

образовање и 

правце развоја 

образовања у 

Републици Србији. 

·   Током школске године 

и као вид стручног 

усавршавања 

  

  

  

· Континуирано 

праћење измена 

закона и прописа 

кроз електронске и 

штампане 

материјале, 

конференције, 

саветовања, 

семинаре и обуке, 

сарадња са 

стучном службом 

·   Организатори 

обука, шеф 

рачуноводства, 

помоћник 

директора, 

секретар, ППС 

·   Током школске године 

  

  

· Усавршавање из 

свих области 

делокруга свог 

рада како би 

руковођење 

школом било што 

ефикасније 

·   Организатори 

обука 

·   Март, април 
· Учешће у 

реализацији 

пројекта Државне 

матуре 

·   Организатори 

обуке, МПНТР, 

наставници, 

ученици 

6.2. Израда општих аката и документације установе 

·   Иницирање и 

планирање 

припреме општих 

аката и 

документације; 

·   Обезбеђивање 

услова да општи 

акти и 

документација 

установе буду 

законити, потпуни 

и јасни онима 

·   На крају испитних 

рокова за редовне и 

ванредне ученике, по 

потреби у току 

школске године 

·   Организовање 

прегледа, 

потписивања и 

овере докумената 

за редовне 

ученике и лица на 

преквалификацији 

и 

доквалификацији 

и на захтев 

уверења и 

дупликата 

·   Секретар 

школе, 

помоћник 

директора, 

одељенске 

старешине, 

лице задужено 

за 

преквалификац

ије и 

доквалификациј

е 
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којима су 

намењени; 

·   Обезбеђивање 

услова да општи 

акти и 

документација 

установе буду 

доступни онима 

којима су 

намењени и 

другим 

заинтересованим 

лицима, у складу 

са законом. 

·   У току школске године 

  

·   Праћење закона и 

прописа и 

информисање 

запослених о 

предстојећим 

променама у 

законским актима 

  

·   Секретар 

школе, шеф 

рачуноводства, 

помоћник 

директора 

  

·   09. 11. 2021. ·   Учествовање у 

изради новог 

Правилника о 

организацији и 

спровођењу 

пописа имовине и 

обавеза и 

усклађивања 

стварног стања са 

књиговодственим; 

·   Секретар 

школе, шеф 

рачуноводства 

·   09. 12. 2021. ·   Доношење 

Одлуке о 

именовању лица 

за обављање 

послова 

координације у 

вези са 

доношењем, 

спровођењем и 

извештавањем о 

спровођењу 

Плана 

интегритета; 

·   Секретар школе 

·   23. 12. 2021. ·   Учествовање у 

изради Програма 

оспособљавања 

запослених 

Техничке школе 

„Радоје Љубичић“ 

из области 

безбедности на 

раду 

·   Секретар 

школе, шеф 

рачуноводства 
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·   28.04.2022. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·   30.06.2022. 

·   Организација 

израде Статута 

ТШРЉ 

·   Организација 

израде Правила 

заштите од 

пожара у ТШРЉ 

·   Организација 

израде 

Правилника о 

начину 

евидентирања, 

класификовања, 

архивирања и 

чувања архивске 

грађе у ТШРЉ 

·   Учествовање у 

изради школског 

програма за 

период од 4 

године од 

септембра 2023. 

·   Организација 

израде 

Правилника о 

организацији 

полагања испита у 

ТШ“Радоје 

Љубичић“ 

·   Чланови тима, 

НВ 

·   Током школске године 

  

·   Обезбеђивање 

доступности 

општих аката 

запосленима у 

канцеларији 

секретара, као и 

на сајту школе 

·   Секретар 

школе, 

администратор 

сајта 

6.3. Примена општих аката и документације установе 
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·   Обезбеђивање 

поштовања 

прописа, општих 

аката установе и 

вођење 

установљене 

документације; 

  

  

  

  

  

  

·   Током школске године ·   Активно 

учествовање у 

обезбеђивању 

поштовања 

прописа и 

активном вођењу 

документације 

·   Помоћник 

директора, 

секретар школе 

  

·   26.10.2021. 

  

  

·   14.12.2021. 

  

  

·   31.12.2021. 

  

  

·   13. и 16.05.2022. 

  

  

·   Редован 

инспекцијски 

надзор 

·   Контролни 

инспекцијски 

надзор 

·   Ванредан 

инспекцијски 

надзор 

·   Ванредан 

инспекцијски 

надзор 

Општински 

инспектор 

др. Миленија 

Марковић 

·   Израда планова за 

унапређивање рада 

и извештаја који 

показују како су 

спроведене 

тражене мере 

након извршеног 

инспекцијског и 

стручно-

педагошког 

надзора. 

·По завршеном надзору 
·  Учешће у изради 

плана за 

унапређивање 

рада и извештаја 

по завршеном 

инспекцијском 

надзору са којима 

су упознати ПК, 

НВ, СР и ШО 

·   Секретар, 

помоћник 

директора 

др Миленија 

Марковић 

  

 

 

Нови директор Иван Стакић ступио на функцију директора 03.07.2022. године 
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Реализација педагошко-инструктивног рада директора за школску 2021/2022. 

 

 

 

ВРСТА НАСТАВЕ 

(редовна, допунска, 

додатна, секције, 

припремна) 

НАСТАВНИК, ПРЕДМЕТ, ОДЕЉЕЊЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(непосредно/онлајн) 

Предметна 

настава 

Милан Спасојевић, 

Регулисање саобраћаја, 4с2, 

4.час 

7.10.2021. непосредно 

Предметна 

настава 

Ана Анђић, Енглески језик, 

2г1, 3.час 

13.10.2021. непосредно 

Предметна 

настава 

Ана Ђуричић, Биологија, 1г1, 

5.час 

13.10.2021. непосредно 

Предметна 

настава 

Славка Цвијовић, Историја 

архитектуре, 3г1, 5.час 

14.10.2021. непосредно 

Практична 

настава 

Миљка Милићевић, 

Практична настава, 3т1, 6. час 

27.10.2021. непосредно 
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Предметна 

настава 

Весна Спаловић, Српски језик 

и књижевност, 3с2, 5.час 

04.11.2021. непосредно 

Предметна 

настава 

Катарина Церовац, Прва 

помоћ, 1ф1, 2. час 

25.11.2021. непосредно 

Предметна 

настава 

Марија Дамљановић 

Петровић, Српски језик и 

књижевност, 1сц, 5. час 

26.11.2021. непосредно 

Предметна 

настава 

Антонина Златић, 

Конструкција одеће, 3т1, 5. 

час 

10.12.2021. непосредно 

Практична 

настава 

Стефан Максимовић, 

Практична настава, 1с1, 3. час 

– час за лиценцу 

13.12.2021. непосредно 

Настава у 

блоку 

Ирена Госпавић, 

Макетарство, 3г1, 4. час 

24.12.2021. непосредно 

Секција Слађана Јањић, Новинарска 

секција, предчас 

27.12.2021. непосредно 

Додатна 

настава 

Љиљана Марић, Технологија 

материјала, 1с1, 8. час 

11.02.2022. непосредно 

Практична 

настава 

Милан Лучић, Практична 

настава, 1с2, 3.час 

23.02.2022. непосредно 

Предметна 

настава 

Даница Станић, Математика, 

1сц, 4.час 

28.02.2022. непосредно 
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Предметна 

настава 

Данијела Жунић, Социологија 

са правима грађана, 2г3, 4.час 

16.03.2022. непосредно 

Практична 

настава 

Биљана Урошевић, Практична 

настава са технологијом рада, 

1ф1, 5.час 

16.03.2022. непосредно 

Практична 

настава 

Миљка Милићевић, 

Практична настава, 3т1, 4.час 

30.03.2022. непосредно 

Практична 

настава 

Марина Ђурић, Практична 

настава, 3сц, 4.час 

13.04.2022. непосредно 

Практична 

настава 

Алекса Ненадић, Практична 

настава, 2с2, 2.час 

21.04.2022. непосредно 

Практична 

настава 

Жанка Станојевић, Практична 

настава, 1сц, 5.час 

11.05.2022. непосредно 

Практична 

настава 

Маријана Гојгић, Практична 

настава, 1с4, 5.час 

18.05.2022. непосредно 

Час 

одељењског 

старешине 

Анела Милетић, ЧОС, 1ф1, 

5.час 

24.05.2022. непосредно 

Допунска 

настава 

Марија Дамљановић 

Петровић, Српски језик и 

књижевност, 2с4, 8. час 

30.05.2022. непосредно 

Допунска 

настава 

Љиљана Милић, 2с4, 7.час 31.05.2022. непосредно 



415 

 

 

Допунска 

настава 

Љиљана Милић, 2с4, 7.час 01.06.2022. непосредно 

Допунска 

настава 

Љиљана Марић, 2с4, 7.час 02.06.2022. непосредно 

Припремна 

настава 

Милан Спасојевић, 

припремна настава за 

матурски испит, 4с1 

07.06.2022. непосредно 

Допунска 

настава 

Љиљана Марић, 2с4, 7.час 08.06.2022. непосредно 

Матурски 

испит 

Славка Цвијовић, Весна 

Ристић, Матурски испит – Б 

компетенција, 4г1 

13.06.2022. непосредно 

Свој рад у току школске 2021/2022. године директор Данијела Ненадић је организовала и 

ускладила са тренутном епидемиолошком ситуацијом и Стручним упутством за организовање и 

остваривање образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022. години, као и 

препорукама МПНТР и Кризног штаба за превенцију и заштиту здравља ученика и запослених од 

КОВИД-19 и Одлукама Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду 

школа које се односе на утврђени модел наставе школе. Проценом остварености стандарда 

компетенција директора школе може се доћи до закључка да су у свих шест области и стандарди у 

већој мери остварени. 

 

6.9.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ  

 

Извештај о реализацији Плана рада помоћника директора Гордане Милићевић за школску 

2021/22. годину 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ   

РЕАЛИЗАЦИЈА 
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септембар Израда ГПР Тим за израду и 

праћење 

реализације ГПР 

Учешће у изради 

Годишњег плана рада 

Школе за текућу школску 

годину 

септембар 2021. 

Сарадња са 

тимом и праћење 

упутстава 

МПНТР 

помоћник 

директора, ПП 

служба, директор, 

секретар, 

организатори 

практичне наставе 

Организација наставе за 

школску 2021/22. годину 

у складу са 

епидемиолошком 

ситуацијом 

август/септембар 

2021, током 

полугодишта 

Израда 40-то 

часовне радне 

недеље 

помоћник 

директора, 

секретар 

Учешће у у изради 40-то 

часовне радне недеље 

наставника и стучних 

сарадника 

септембар 2021., 

по потреби 

Састанци помоћник 

директора, ПП 

служба 

Детаљније упознавање 

наставника са наставним 

плановима и програмима 

за прве разреде и 

корекцијама за остале 

разреде 

август/септембар 

2021. 

по потреби 

Обука нових 

наставника 

помоћник 

директора, ПП 

служба, Тим за 

прилагођавање 

ученика и 

наставника 

школском животу 

Увођење наставника 

почетника у педагошки 

рад путем разговора, 

упознавања са 

одговарајућим плановима 

и програмима, помоћ у 

планирању рада, писању 

припреме за час, избор и 

употребу литературе, 

упознавање са законским 

прописима, пратећим 

документима и 

нормативним актима 

по потреби 

током 

полугодишта 

Седнице ОВ помоћник 

директора 

чланови ОВ, ПП 

Присуство седницама 

одељенских већа 

први и други 

класификациони 

период, по 

потреби 
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служба 

Састанци са 

наставницима 

помоћник 

директора 

Практична помоћ 

наставницима у 

планирању и 

програмирању наставе и 

ваннаставних активности 

септембар 2021., 

по потреби 

Састанци са 

задуженим 

насатвнивима-

координатором за 

ванредне ученике 

помоћник 

директора, лице 

задужено за 

ванредне ученике 

Координирање послова за 

упоређивање планова и 

програма и издавање 

решења ванредним 

ученицима 

октобар 2021., 

по потреби 

Сарадња са 

предузећима 

помоћник 

директора, 

Организатори 

практичне наставе 

Сарадња са предузећима , 

организација реализације 

практичне наставе 

задатака 

септембар 2021., 

по потреби 

Седнице ОВ и НВ помоћник 

директора 

Организација допунске и 

додатне наставе 

септембар 2021., 

по потреби 

октобар Седнице 

стручних већа 

помоћник 

директора 

Пружање помоћи 

наставницима у раду 

секција и клубова 

септембар 2021., 

по потреби 

Седнице НВ помоћник 

директора, Тим за 

израду и праћење 

реалузације ГПР 

Праћење извршавања 

програма за школску 

2021/2022. годину 

током 

полугодишта 

Сарадња са 

родитељима у 

ученицима 

помоћник 

директора 

Остали послови (сарадња 

са родитељима, 

ученицима и сл.)  

септембар 2021., 

по потреби 
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У сарадњи са 

задуженим 

запосленима 

помоћник 

директора, лице 

задужено за 

ванредне ученике 

Организовање испита за 

ванредне испите 

октобар, 

децембар 

новембар План посете 

часовима 

помоћник 

директора 

Посета часовима редовне 

наставе у циљу праћења 

примена савремених 

дидактичко-методичких 

принципа у организацији 

часа (субјективизација 

наставе) 

новемба, по 

потреби 

Преглед 

дневника, 

матичних књига 

помоћник 

директора, ПП 

служба 

Преглед педагошке 

документације (дневника, 

уписница) 

септембар, 

новембар, 

децембар 

Седнице ОВ помоћник 

директора, ПП 

служба 

Праћење рада на 

седницама одељенских 

већа 

по потреби 

Сарадња са ПП 

службом 

помоћник 

директора, ПП 

служба, ОВ 

Учешће у изради анализе 

образовно – васпитних 

резултата на крају првог 

класификационог периода 

новембар, јануар 

децембар Састанци са 

секретаром 

помоћник 

директора, 

секретар 

Праћење спровођења 

одлука и закључака 

стручних органа 

током првог 

полугодишта 

Састанци 

стручних већа 

помоћник 

директора 

Праћење остваривања 

наставе и ваннаставних 

активности 

током месеца по 

потреби 

Састанци ОЦ помоћник 

директора, ПП 

служба , чланови 

ОВ 

Учествовање у раду 

одељенских већа 

по потреби 

током месеца 
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Сарадња са 

секретаром школе 

помоћник 

директора, 

секретар 

Праћење подзаконских 

аката у вези са 

васпитањем и 

образовањем 

током месеца 

ПК, НВ, стручна 

већа 

помоћник 

директора 

Припреме у вези са 

обележавањем Дана 

Светог Саве и Дана 

Школе 

децембар 2021. 

јануар преглед дневника 

и матичних књига 

помоћник 

директора, ПП 

служба 

Преглед педагошке 

документације 

друга недеља 

јануара 

Сарадња са 

задуженим 

запосленима 

помоћник 

директора, лице 

задужено за 

ванредне ученике 

Организовање испита за 

ванредне ученике 

током месеца 

Сарадња са 

фирмама, 

наставницима 

практичне 

наставе, 

организаторима 

практичне 

наставе 

помоћник 

директора 

Праћење организовања и 

спровођења 

професионалне праксе за 

ученике  

по потреби 

током месеца 

Стручна већа, 

секције 

помоћник 

директора 

Учешће у организацији 

прославе  Дана Светог 

Саве и Дана Школе 

друга половина 

месеца 

фебруар Сарадња са ПП 

службом 

помоћник 

директора, ПП 

служба 

Учешће у изради анализе 

рада и успеха ученика у 

првом полугодишту  

континуирано 

током месеца 
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Седнице ПК и НВ помоћник 

директора, ПП 

служба, Тим за 

самовредновање и 

вредновање рада 

школе 

Предлагање мера за 

побољшање рада и успеха 

По плану рада 

НВ и ПК 

План посете 

часовима 

помоћник 

директора 

Праћење рада наставника 

(кроз посете часовима и 

разговор са 

наставницима) 

крајем јануара 

Сарадња са 

стручним већима 

помоћник 

директора, 

руководиоци 

секција 

У сарадњи са 

руководиоцима секција 

обезбеђивање адекватних 

услова за припреме 

ученика за такмичење 

континуирано 

током месеца 

март План посете 

часовима 

помоћник 

директора 

Праћење рада наставника 

(кроз посете часовима 

свих обилка наставе, 

разговоре са 

наставницима и сл. 

крајем фебруара 

сарадња са 

секретаром школе 

помоћник 

директора 

Праћење спровођења 

закључака и одлука 

стручних органа 

континуирано 

током месеца 

Обука за 

пилотирање 

пробне државне 

матуре 

помоћник 

директора 

Присуство свим обукама 

које је организовано за 

реализацију пробне 

државне матуре 

по потреби, 

током месеца 

Седнице ОВ помоћник 

директора, ПП 

служба, чланови 

ОВ 

Учествовање у раду 

одељенских већа 

По потреби, 

током месеца 
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април Сарадња са 

задуженим 

запосленима 

помоћник 

директора, лице 

задужено за 

ванредне ученике 

Организовање испита за 

ванредне ученике 

континуирано 

током месеца 

Сарадња са ПП 

службом 

помоћник 

директора, ПП 

служба 

Учешће у изради анализе 

образовно – васпитних 

резултата на крају трећег 

класификационог периода 

континуирано 

током месеца 

Састанци управе 

школе 

помоћник 

директора 

Израда детаљног плана 

свих активности до краја 

школске године 

континуирано 

током месеца 

Обука за 

пилотирање 

пробне државне 

матуре 

помоћник 

директора 

Присуство свим обукама 

које је организовано за 

реализацију пробне 

државне матуре 

по потреби, 

током месеца 

Организација 

пилотирања 

државне матуре 

помоћник 

директора 

Пријављивање 

наставника, родитеља и 

ученика обукама за 

пилотираље државне 

матуре 

Организација обука за 

наставнике, родитеље и 

ученике 

Припрема материјала, 

опреме, средстава и др. 

потребних за реализацију 

пилотирања државне 

матуре 

  

Током месеца 

Организација 

пилотирања 

државне матуре 

помоћник 

директора 

Организација полагања 

пилотирања државне 

матуре 

6. и 7. април 
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Састанци са 

организаторима 

практичне 

наставе 

помоћник 

директора, 

организатори 

практичне наставе 

Сарадња са предузећима , 

организација и анализа 

реализације практичне 

наставе задатака 

по плану 

 рада 

организатора1пр

актичне насатаве 

мај Састанци са 

стручним већема 

помоћник 

директора, лице 

задужено за 

ванредне ученике 

Припрема предлога 

комисија за разредне, 

матурске  и завршне 

испите  

по потреби, 

током месеца 

Сарадња са 

координаторима 

секција 

помоћник 

директора, ПП 

служба 

Сумирање резултата рада 

у ваннаставним 

активностима 

континуирано 

Састанци НВ, 

ПК, стручних 

већа 

помоћник 

директора 

Праћење реализације 

свих облика образовно-

васпитног рада 

по потреби, 

током месеца 

Сарадња са 

Тимом за 

маркетинг 

помоћник 

директора, Тим за 

маркетинг 

Презентација школе 

ученицима осмих разреда 

По плану Тима 

       јун састанци са 

стручним већима, 

разредним 

старешинама 

помоћник 

директора 

Организација и праћење 

рада на испитима 

по потреби 

током месеца 

Састанци НВ, 

ПК, Ученичког 

парламента 

помоћник 

директора, 

Чланови ОВ 

У сарадњи са одељенским 

старешинама, утврђује 

испуњеност услова за 

добијање посебних 

диплома за изузетан 

успех појединих ученика 

континуирано 

током месеца 

Преглед 

дневника, 

матичних књига, 

сведочанстава, 

помоћник 

директора 

Преглед школске 

документације 

задња седмица 

јуна м 
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диплома 

Тим за маркетинг, 

Стручна већа 

помоћник 

директора 

Припрема за упис 

ученика (предлагање 

комисија, упознавање за 

техником уписа, 

информисање родитеља и 

ученика о струкама, 

профилима и сл.) 

по потреби 

током месеца 

Састанци са 

стручним већима 

помоћник 

директора, 

директор, 

организатори 

практичне наставе 

Припрема предлога 

поделе предмета на 

наставнике за наредну 

школску  годину у 

сарадњи са стручним 

активима 

по потреби 

током месеца 

Сарадња са 

задуженим 

запосленим 

помоћник 

директора 

Организовање испита за 

ванредне ученике 

по потреби 

током месеца 

Током године Организација 

рада школе 

Помоћник 

директора 

Припрема срдница НВ 

Припрема седница ПК 

Упознавање нових 

наставника са 

организацијом рада 

школе 

Обука нових наставника  

(Едневник, гугл 

учионица, гугл диск и др.) 

Организација наставе 

Сарадња са свим 

запосленим 

Континуирано 

током године 

 



424 

 

 

Реализација педагошко-инструктивног рада помоћника директора Гордане Милићевић за 

школску 2021/2022. годину  

  

ВРСТА 

НАСТАВЕ 

ПОДРУЧЈЕ РАДА АКТИВНОСТ НАСТАВНИК И ОДЕЉЕЊЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

редовна Посета часу блок наставе Александар Арсић, 3с5 28.09.2021. 

редовна Посета часу општеобразовних предмета Радмила Петронијевић, 

1с2 

19.10.2021. 

ЧОС Посета часу одељењског старешине Анела Милетић, 2ф1 26.10.2021. 

редовна Посета часу теоријске наставе у 

саобраћају 

Алекса Ненадић, 1с4 16.11.2021. 

редовна Посета часу стручних предмета у 

текстилству 

Жанка Станојевић, 3т1 25.11.2021. 

редовна Посета часу практичне наставе у 

грађевинарству 

Марина Ђурић, 3сц 23.12.2021. 

редовна Посета часу практичне наставе у 

текстилству 

Маја Романдић, 2с1 14.12.2021. 

редовна Посета часу практичне наставе у личним 

услугама 

Јасмина Богдановић, 2ф1 07.12.2021. 

редовна Посета часу теоријске наставе у геодезији 

и грађевинарству 

Јелена Константиновић, 

2г1 

28.02.2022. 

редовна Посета часу допунске наставе Дејан Тановић, 1ф1 23.03.2022. 
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редовна Посета часу практичне наставе у 

саобраћају 

Борис Ресимић, 3с4 24.03.2022. 

редовна Посета часу практичне наставе у 

саобраћају 

Милош Милутиновић, 

4с2 

09.04.2022. 

редовна Посета часу теоријске наставе у 

саобраћају 

Владимир Јовановић, 3с4 19.04.2022. 

редовна Посета часу практичне наставе у личним 

услгама 

Биљана Урошевић, 2ф1 26.05.2022. 

Матурски 

испит 

Посета матурском испиту 4г1 10.06.2022. 

завршни 

испит 

Посета завршном испиту 3с4 08.06.2022. 

припремна Посета часу припремне наставе Марија Дамљановић 

Петровић, 4с1 

03.06.2022. 

6.9.3.Извештај о реализацији плана рада организатора практичне наставе за 

школску 2021/2022. године  

  

АКТИВНОСТ 

(САДРЖАЈ-ТЕМА) 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО 

Учешће у изради Годишњег плана 

рада за школску 2021/2022.годину 

Директор, помоћник 

директора, стручна већа, 

педагошки колегијум 

01-15.09.2021. 
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Учешће у изради Извештаја о раду 

школе за школску 2020/2021. год. 

Директор, помоћник 

директора, стручна већа, 

педагошки колегијум 

01-15.09.2021. 

Припреме за организацију практичне 

наставе у условима пандемије 

COVID – 19 и спровођење свих 

предвиђених мера предострожности 

Директор, помоћник 

директора, 

ПП служба, 

организатори практичне 

наставе 

01-15.09.2021. 

континуирано током 

школске године 

Планирање реализације часова 

практичне наставе, вежби и блок 

наставе 

Организатори практичне 

наставе, стручна већа, 

наставници практичне 

наставе 

01-15.09.2021. 

Састанци са наставницима, договор 

о реализацији практичне наставе 

  

Организатори практичне 

наставе, Тим за праћење 

реализације практичне 

наставе, наставници 

практичне наставе 

16.09.2021. 20.10.2021. 

током школске године 

Сагледавање  потребних  средстава 

за рад и опреме за постојеће 

кабинете и прибављање истих, у 

складу са финансијским 

могућностима 

Директор, организатори 

практичне наставе, 

наставници практичне 

наставе 

01-15.09.2021. 

  

Сагледавање потребног  алата и 

прибора за практичну наставу и 

прибављање истих, у складу са 

финансијским 

Директор, организатори 

практичне наставе, 

наставници практичне 

наставе 

01-15.09.2021. 

  

Сарадња са Привредном комором 

Ужице 

Директор, организатор 

практичне наставе у 

подручју рада геодезија и 

грађевинарство 

септембар 
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Сарадња са Факултетом за 

машинство и грађевинарство - 

“Колико је јак твој мост?” - 

припремне активности и такмичење 

Директор, организатор 

практичне наставе у 

подручју рада геодезија и 

грађевинарство, 

руководилац  стручног већа 

грађевинарство 

септембар, децембар, 

март, април 

Припрема и закључивање уговора са 

фирмама код којих  ученици 

обављају практичну наставу 

Директор, организатори 

практичне наставе, 

наставници практичне  

наставе 

октобар, 

током школске године 

Планирање реализације и израда  

распореда блок наставе и распореда 

коришћења кабинета  за практичну 

наставу која се реализује у школи 

Организатори практичне 

наставе, наставници 

практичне  наставе, стручна 

већа 

континуирано током 

школске године 

Упознавање родитеља ученика 

другог и трећег разреда образовних 

профила у подручју рада саобраћај 

са реализацијом практичне наставе у 

блоку – обука вожње 

Организатор практичне 

наставе у подручју рада 

саобраћај 

септембар, октобар 

Припремне радње око организовања 

блок наставе из прве помоћи 

Организатор практичне 

наставе у подручју рада 

саобраћај 

реализована почетком 

октобра 

Припрема упитника за анкетирање 

ученика о квалитету практичне 

наставе 

Организатори практичне 

наставе, наставници 

практичне наставе 

фебруар 

Припремне радње око организовања 

посете ученика Националној 

возачкој академији у оквиру акције 

обуке „Младих возача“ 

Организатор практичне 

наставе у подручју рада 

саобраћај, стручно веће 

саобраћаја 

Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације 
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Анализа реализације практичне 

наставе 

Организатори практичне 

наставе, Тим за праћење 

реализације практичне 

наставе, наставници 

практичне наставе 

21.12.2021. 

Припремне радње везане за 

организовање прославе Дана Светог 

Саве и Дана школе 

Помоћник директора, 

организатори практичне 

наставе 

јануар 

Израда полугодишњег извештаја о 

реализацији програма рада 

Организатора практичне наставе 

Организатори практичне 

наставе 

јануар 

Анкетирање ученика о квалитету 

практичне наставе 

Организатори практичне 

наставе 

23.03.2022. 

Анализа резултата упитника, 

извештавање и предлози мера ради 

отклањања  уочених недостатака 

Организатори практичне 

наставе, наставници 

практичне наставе 

март, април 

Припремне радње око организовања 

посете ученика Сајму 

грађевинарства у Београду 

Организатор практичне 

наставе у подручју рада 

геодезија и грађевинарство, 

стручно веће грађевинарсва 

март, 

28.04.2022. 

Праћење одвијања вежби,  

практичне наставе и практичне 

наставе у блоку, организовање 

извођења наставе у школским 

кабинетима према плану и програму 

Организатори практичне 

наставе, наставници 

практичне  наставе 

током школске године 

Израда плана набавке и 

организовање набавке средстава 

потребних за обављање вежби, 

практичне и блок  наставе 

Организатори практичне 

наставе, наставници 

практичне  наставе 

током школске године 
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Помоћ наставницима у припреми 

наставних часова и обезбеђивању 

услова рада 

Организатори практичне 

наставе 

континуирано током 

школске године 

Организација полагање теоријског 

дела возачког испита 

Организатор практичне 

наставе у подручју рада 

саобраћај 

Током школске године 

(два пута месечно) 

Праћење и обезбеђење исправности 

школских машина и возног парка 

Организатор практичне 

наставе у подручју рада 

саобраћај 

током школске године 

Праћење реализације практичне 

наставе у школским радионицама 

Организатори практичне 

наставе 

током школске године 

Учешће у активностима у вези 

анализе реализације Годишњег 

плана рада 

Директор, стручна већа,

 колегијум 

током школске године 

Учешће у сређивању школских 

радионица и текућем  одржавању 

Стручно веће наставника 

практичне наставе 

током школске године 

Учешће у реализацији пројеката у  

школи 

Директор, школски тимови, 

организатор практичне 

наставе 

новембар 

(обележавање дана 

сећања на жртве 

саобраћајних незгода), 

децембар (Милан 

Митић - радионица 

посвећена безбедности 

саобраћаја децембар 

2021.) 

Организатори практичне 

наставе, наставници у 

подручју рада саобраћај, 

Секција за безбедност 

саобраћаја 

Акција „Не буди слон, 

вежи појас на задњем 

седишту! април, мај 

2022. Бајина Башта, 

Пожега, Ариље. 
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Учешће у раду стручних органа Директор, школски тимови, 

стручна већа 

током школске године 

Стручно усавршавање Стручна већа, ПП служба током школске године 

Праћење и проучавање законских 

прописа из области организације 

рада на практичној настави 

Организатори практичне 

наставе, секретар, директор, 

помоћник директора 

током школске године 

Обезбеђивање замене наставника по   

потреби 

Помоћник директора, 

наставници 

током школске године 

Израда распореда припремне наставе 

за полагање матурских и завршних 

испита 

Организатори практичне 

наставе 

април, март 

Остали послови по налогу директора Организатори практичне 

наставе 

током школске године 

ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ:   

Александар Арсић – у подручју рада саобраћај 

Јелена Константиновић – у подручју рада геодезија и грађевинарство 

  

6.10. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022. ГОДИНУ 

6.10.1. САСТАВ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ OВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧ 

Милица Чоланић Скупштина Града Ужица 

Александра Гардић Скупштина Града Ужица 
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                           Драган Новаковић Скупштина Града Ужица 

Данијела Дрндаревић Савет родитеља 

Душко Маџаревић Савет родитеља 

Сандра Челиковић Савет родитеља 

Влатко Павловић  Наставничко веће 

Иван Стакић Наставничко веће 

Новка Копривица Наставничко веће 

Лука Тешић Представник ученика Школе 

Николина Ђукановић Представник ученика Школе 

 

Мандат члановима Школског одбора је од  новембра 2020.године. 

Председник Школског одбора је Новка Копривица 

 

6.10.2. РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ  

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ, 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

САРАДНИЦИ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈА 

септембар Извештај директора о 

самовредновању за 

школску 2020/2021. 

годину 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, чланови 

Школског одбора 

14.9.2021. 

Извештај директора о 

заштити ученика од 

насиља, злостављања и 

занемирања за школску 

2020/2021. годину 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, чланови 

Школског одбора 

14.9.2021. 

Извештај о стручном 

усавршавању наставника 

и стручних сарадника за 

школску 2020/2021. 

годину 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, чланови 

Школског одбора 

14.9.2021. 
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Избор представника 

Школског одбора у Тим 

за самовредновање и 

вредновање рада школе, 

Стручни актив за 

развојно планирање, Тим 

за обезбеђивање 

квалитета и развоја 

установе, Тим за 

каријерно вођење и Тим 

за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања, Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Предлагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Чланови Школског 

одбора 

14.9.2021. 

Усвајање извештаја о 

реализацији Годишњег 

плана рада за школску 

2020/2021.годину 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, чланови 

Школског одбора 

14.9.2021. 

Доношење Годишњег 

плана рада Школе за 

школску 2021/2022. 

годину  

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор,  чланови 

ШО 

14.8.2021. 

Усвајање извештаја о 

реализацији развојног 

плана 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, чланови 

Школског одбора 

14.9.2021. 

План стручног 

усавршавања запослених 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор,  чланови 

ШО 

14.9.2021. 

Извештај о раду 

директора школе 

Излагање Директор,  чланови 

ШО 

14.9.2021. 

Именовање чланова 

стручног актива за 

развојно планирање 

Излагање, 

дискурсија, 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

14.9.2021. 

Усвајање извештаја о 

матурским и завршним 

испитима за школску 

2020/2021. годину 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

  

Директор, чланови 

ШО 

14.9.2021. 
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Давање сагласности на 

измене и допуне 

Правилника о 

организацији и 

систематизацији послова 

у Школи 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

14.9.2021. 

Усвајање измена и 

допуна школског 

програма 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

14.9.2021. 

Раѕматрање услова за рад 

и предлагње мера ѕа 

унапређење квалитета 

рада  школе ѕа 21/22. 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

14.9.2021. 

Разматрањ предлога УП и 

Савета родитеља и 

доношење одлуке о 

прикупљању и намени 

коришћења срестава 

прикупљених од 

родитеља за 21-22- 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

14.9.2021. 

Усвајање Акционог плана 

стручног актива за 

развојно планирање 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

14.9.2021. 

октобар/ 

новембар 

Разматрање извештаја о 

успеху ученика на првом 

класификационом 

периоду и предлагање 

мера за побољшање 

успеха и услова рада 

Излагање, 

дискусија, 

анализа, 

предлагање 

ПП служба, 

директор, чланови 

ШО 

30.11.2020. 

Давање сагласноси на 

услове и план коришћења 

фискултурних сала 

Излагање, 

дискусија, 

анализа, 

предлагање 

Директор, чланови 

ШО 

30.11.2021. 

Доношење одлуке о 

годишњем попису 

потраживања и обавеза за 

2021. годину, као и 

попису новчаних 

средстава и ситног 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, Школски 

одбор 

9.11.2021. 
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инвентара 

Информисање о 

редовном инспекцијском 

надзору обавељном 

26.10.2021. 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

9.11.2021. 

Утврђивање висине 

школарине за ванредне 

ученике  

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

9.11.2021. 

Усвајање ребаланса 

буџета 

Излагање, 

дискусија, 

анализа, 

предлагање 

Директор, чланови 

ШО 

13.10.2021. 

Доношење допуна ГПР Излагање, 

дискусија, 

анализа, 

предлагање 

Директор, чланови 

ШО 

9.11.2021. 

Доношење одлуке о  

попису 

Излагање, 

дискусија, 

анализа, 

предлагање 

Директор, чланови 

ШО 

9.11.2021. 

Давање сагласности на 

закључење уговора о 

коришжењу дела 

школског дворишта ради 

постављања киоска 

Излагање, 

дискусија, 

анализа, 

предлагање 

Директор, чланови 

ШО 

9..11.20201 

децембар Предлог плана уписа у 

први разред за школску 

2022/2023. годину 

Излагање, 

анализа, 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

23.12.2021. 

Давање сагласности на 

увођење нових 

образовних профила и 

Излагање, 

анализа, 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

23.12.2021. 
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програма ППУ 

Доношење финансијског 

плана  школе за 2022. 

годину 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

Директор, шеф 

рачуноводства, 

чланови ШО 

23.12.2021. 

Усвајање плана јавних 

набавки и финансијског 

плана школе 

Излагање, 

дискусија, 

анализа, 

одлучивање 

Директор, шеф 

рачуноводства, 

чланови ШО 

30.12.2021. 

. 

Доношење програмаиз 

области безбедности ин 

здравља на раду 

Излагање, 

дискусија, 

анализа, 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

23.12.2021. 

Измена годишњег плана 

рада школе 

Излагање, 

дискусија, 

анализа, 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

23.12.2021. 

28.4.2022. 

  

  

јануар 

  

  

  

  

Усвајање Извештаја о 

попису за 2021.годину 

Излагање, 

анализа, 

одлучивање 

  

Анела Милетић   

Председник 

пописне комисије 

чланови ШО 

28.01.2022. 

Анализа успеха ученика 

на другом 

класификационом 

периоду и предлагање 

мера за побољшање 

успеха 

Излагање, 

дискусија, 

одлучивање 

ПП служба 

директор чланови 

ШО 

28.01.2022. 
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Анализа реализације 

Годишњег плана и 

програма и усвајање 

Извештаја о остваривању 

Годишњег плана рада за 

прво полугодиште 

школске 2021/2022. 

Анализа 

дискусија 

одлучивање 

Председник ШО 

чланови ШО 

28.01.2022. 

Усвајање извештаја о 

раду директора школе 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Директор чланови 

ШО 

28.01.2022. 

30.6.2022. 

Усвајање извештаја о 

стручном усавршавању 

запослених 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Директор чланови 

ШО 

28.01.2022. 

Разматрање извештаја о 

заштити ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Директор чланови 

ШО 

28.01.2022. 

Разматрање Извештаја о 

самовредновању 

квалитета рада школе 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Директор чланови 

ШО 

28.01.2022. 

Усвајање Извештаја о 

реализацији Развојног 

плана за прво 

полугодиште 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Директор  

Руководилац 

Актива за развој 

школе 

28.01.2022. 

Доношење одлуке о 

расписивању конкурса за  

избор директора школе и 

именовање комисије за 

избор 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Директор чланови 

ШО 

28.01.2021. 

Упознавање са 

извештајем просветног 

саветника 

Излагање, 

дискусија, 

анализа,  

Директор, чланови 

ШО 

28.1.2021. 

Усвајање предлога 

измене финансијског 

Излагање, 

дискусија, 

Директор, чланови 

ШО 

7.2.2022. 
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плана анализа, 

одлучивање 

31.3.2022. 

  

  

фебруар 

Усвајање Финансијског 

извештаја за 2021. годину 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Шеф рачуноводства 25.02.2022. 

март сачињавање листе 

кандидата за избор 

директора, гласање и 

доношење одлуке о 

предлогу кандидата 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

31.3.2022. 

 

  

април 

  

  

  

  

  

  

Разматрање извештаја о 

успеху ученика на крају 

трећег класификационог 

периода са предлагањем 

мера за побољшање 

успеха и реализацији 

наставе на даљину. 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

ПП служба 

директор чланови 

ШО 

28.04.2022. 

Извештавање о пруженој 

стручној помоћи након 

педагошко-

инструктивног надзора 

дискусија Директор, чланови 

ШО 

28.4.2022. 

Доношење статута школе Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

28.4.2022. 

Доношење измена и 

допуна Пословника о 

раду школског одбора 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

28.4.202.. 

Доношњењ Правилника о 

чувању архивске грађе 

Излагање  

дискусија 

анализа 

Директор, чланови 

ШО 

28.4.2022. 
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одлучивање 

Доношење правилника о 

заштити од пожара  

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Директор, чланови 

ШО 

28.4.2022. 

  

јун 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Именовање чланова 

Комисије за бодовање 

запослених за чијим 

радом је у потпуности 

или делимично престала 

потреба 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Бранко Николић 30.6.2022. 

Разматрање и усвајање 

анализе успеха на крају 

дрогог полугодишта 

2021/22. 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

ПП служба чланови 

ШО 

30.6.2022. 

Разматрање и усвајање 

извештаја о матурским и 

завршним испитима у 

јунском року школске 

2021/22. 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Стручни сарадник 30.6.2022. 

Разматрање и усвајање 

Финансијског плана 

после усвојеног 

ребаланса буџета Града 

Ужица. 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Шеф рачуноводства 

Чланови ШО 

20.6.2022. 

 Разматрање допуне 

Школског програма од 

22/23-25/26. 

Излагање  

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Директор, Чланови 

ШО 

30.6.2022. 

 Разматрање предлога 

библиотечког одбора 

Излагање, 

дискусија, 

анализа,  

Директор, Чланови 

ШО 

30.6.2022. 
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 Усвајање Правилника о 

полагању испита 

Излагање, 

дискусија, 

анализа, 

одлучивање 

Директор, Чланови 

ШО 

30.6.2022. 

  

  

август 

Усвајање предлога 

Финансијског плана за 

2023.годину  

Излагање 

дискусија 

анализа 

одлучивање 

Шеф рачуноводства 

чланови ШО 

31.8.2022. 

 Разматрање ребаланса 

буџета 

разматрање и 

усвајање 

директор, шеф 

рачуноводства, 

секретар, чланови 

ШО 

31.8.2022.. 

  разматрање и 

усвајање 

Директор, секретар, 

чланови шлолског 

одбора 

31.08.2021. 

 

 

6.11. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022. ГОДИНИ  

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈА 

септембар 

 

Конституисање Савета 

родитеља, избор 

председника, заменика и 

записничара 

Предлог, 

разговор, 

доношење 

одлуке 

Родитељи, 

директор, 

секретар, 

родитељи 

14.9.2021. 

Разматрање предлога 

Извештаја о остваривању 

Годишњег плана рада за 

школску 20120/2021. 

годину 

Разговор, 

доношење 

одлуке 

директор, 

родитељи, ПП 

служба 

14.9.2021. 
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Разматрање предлога 

Годишњег плана рада 

школе,  за 2021/2022. 

годину 

Разговор, 

доношење 

одлуке 

Родитељи, 

директор 

14.9.2021. 

рзматрање услова за рад и 

предлог мера за 

унапређење рада школе 

Предлог, 

дискусија, 

одлучивање 

Родитељи, 

директор 

14.9.2021. 

разматра ње о 

препорукама Института за 

безбедност и заштиту 

ученика у школи 

Предлог, 

дискусија, 

одлучивање 

Родитељи, 

директор 

14.9.2021. 

Извештај о остварености 

развојног плана 

Разговор, 

доношење 

одлуке 

Родитељи, 

директор,ПП 

служба 

14.9.2021. 

Разматрање извештаја о 

завршним и матурским 

испитима 

Предлог, 

дискусија, 

одлучивање 

Родитељи, 

директор 

14.9.2021. 

Учествовање у избору 

уџбеника 

Предлог, 

дискусија, 

одлучивање 

Родитељи, 

директор 

14.9.2021. 

Избор представника у 

Стручни актив за Развојно 

планирање, Тим за 

заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања, Тим за 

обезбеђивање квалитета и 

развоја установе, Тим за 

самовредновање и 

вредновање школе и Тим 

за каријерно вођење и 

саветовање 

Предлог, 

дискусија, 

одлучивање 

Родитељи, 

директор 

14.9.2021. 

Извештај директора о раду  дискусија Родитељи, 

директор 

14.9.2021. 
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предлог о прекупљању 

средстава од родитељских 

донација и подела тих 

средстава 

Одлучивање Родитељи, 

директор 

14.9.2021. 

Избор представника у 

локални савет родитеља 

Одлучивање Родитељи, 

директор 

14.9.2021. 

Извештај о 

самовредновању квалитета 

рада школе, о заштити 

ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

дискусија  Родитељи, 

директор,  

14.9.2021. 

  

октобар/ 

новембар 

Рзматрање предлога 

савета родитеља за 

унапређење рада школе 

Предлог, 

дискусија, 

одлучивање 

родитељи 9.11.2021. 

разматрање извештаја о 

примени мера превенције 

насиља и раду тима  

дискусија Родитељи, 

директор 

9.11.2021. 

разматрање допуна ГПР Предлог, 

дискусија, 

одлучивање 

родитељи 9.11.2021. 

23.12.2021. 

Разматрање и праћење 

услова за рад школе, 

услове за учење, 

безбедност и заштиту 

ученика, разматрање 

успеха и владања ученика 

дискусија директор,   

 ПП 

служба, 

родитељи, 

30.11.2021. 

  

  

јануар 

Разматрање Извештаја о 

успеху ученика на крају 

другог класификационог 

периода и предлагање 

Излагање, 

анализа, 

разговор, 

доношење 

закључака 

ПП служба, 

директор, 

родитељи 

28.01.2022. 
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Анализа реализације 

Годишњег плана и 

програма и разматрање 

извештаја о остваривању 

Годишњег плана рада за 

прво полугодиште 

школске 2021/2022. године 

Излагање, 

анализа, 

разговор, 

доношење 

закључака 

директор,   

 ПП 

служба, 

родитељи 

28.01.2022. 

Разматрање Извештаја о 

заштити ученика од 

дискриминације, 

насиља,злостављања и 

занемаривања 

Презентација, 

анализа, 

разговор 

директор,       ПП 

служба, 

родитељи 

28.01.2022. 

Разматрање Извештаја 

директора школе 

Презентација, 

анализа, 

разговор 

 Директор 

родитељи 

28.01.2022. 

30.6.2022. 

Разматрање Извештаја о 

самовредновању квалитета 

рада школе 

Презентација, 

анализа, 

разговор 

директор, ПП 

служба, 

родитељи 

28.01.2022. 

Разматрање Извештаја о 

реализацији Развојног 

плана рада за прво 

полугодиште школске 

2021/2022. 

Презентација, 

анализа, 

разговор 

директор,       ПП 

служба, 

родитељи 

28.01.2022. 

  

април 

Разматрање Извештаја о 

успеху ученика на крају 

трећег класификационог 

периода 

Презентација, 

анализа, 

разговор 

директор,      ПП 

служба, 

родитељи 

28.04.2022. 

Осврт на  досадашњи рад 

Савета родитеља и 

предлози за унапређивање 

рада у наредном периоду 

  

Анализа 

Дискусија 

Разговор 

директор,       ПП 

служба, 

родитељи, 

28.4.2022. 
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Разматрање измена ГПР Презентација Директор 

ППслужба 

28.4.2022. 

 давање сагласности на 

програм и организовање 

екскурзије за ученике 3. и 

4. разреда 

Анализа 

Дискусија 

Разговор 

 

 28.4.2022. 

јун Разматрање Извештаја  о 

успеху ученика на 

завршном и матурском 

испиту 

 Анализа 

Дискусија 

Разговор 

директор,    

ПП служба, 

родитељи, 

30.06.2022. 

Разматрање анализе 

успеха ученика за школску 

2021/2022. годину 

  

Анализа 

Дискусија 

Разговор 

директор,       ПП 

служба, 

родитељи, 

30.06.2022. 

Разматрање Правилника о 

организацији и полагању 

испита 

Анализа 

Дискусија 

Разговор 

 

директор , 

родитељи 

30.6.2022. 

Разматрање предлога 

новог школског програма 

од 22/23. до 25/26. године) 

 

Анализа 

Дискусија 

Разговор 

директор,       ПП 

служба, 

родитељи, 

30.06.2022. 

 

 

7. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНДИВИДУАЛНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

НАСТАВНИКА 

  

Индивидуални планови и програми наставника налазе се у електронској верзији на 

интернет платформи школе. 



444 

 

 

 

7.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЕКЦИЈА 

 

Укључивање ученика у рад појединих секција, према личним интересовањима и 

склоностима, треба да допринесе развоју личности на сазнајном, образовном, креативном, 

друштвеном и личном плану. Због епидемиолошке ситуације у држави и комбинованог начина 

рада наше школе број секција је умањен. У школској 2021/22. реализоване су следеће секције 

Напомена: Реализација броја часова секција се налази у поглављу бр. 5. 

 

НАЗИВ 

СЕКЦИЈЕ 

НАСТАВНИК РУКОВОДИЛАЦ 

Клуб- УНЕСКО Душица Стаменић 

Еколошка 

секција 

Ана Ђуричић 

Путовање кроз 

свемир 

Анела Милетић 

Новинарска 

секција 

Слађана Јањић 

Секција опште 

културе 

Бранко Николић 

Секција за 

енглески језик 

Светлана Василијевић 

Атлетика Верина Папић 

 

  

Фудбалска секција Велимир Даниловић 
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Рукометна секција Велимир Даниловић 

Кошаркашка секција Зоран Божовић 

Секција за безбедност саобраћаја Маја Романдић 

Стефан Максимовић 

Фризерска секција 
Јасмина Богдановић 

 Биљана Урошевић 

Модна секција Жанка Станојевић 

Библиотечка секција Весна Тадић 

Ликовна секција Биљана Милојевић 

 

 

7.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У 

2021/22. 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

САДРЖАЈА 

РЕАЛИЗАЦИЈ

А 

упознавање ученика са правилима кућног 

реда, правима и обавезама, плановима 

образовних профила, као и васпитно-

дисциплинским мерама 

септембар помоћник 

директора 

реализовано 

припрема седнице одељенског већа септембар ПП служба реализовано 

Упознавање ученика са мерама превенције 

током епидемије  Covid 19 и препорукама 

за безбедан боравак у школи 

једном месечно ПП служба, 

помоћник 

директора 

реализовано 
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родитељски састанак  (упознавање 

родитеља са васпитно – образовим радом 

школе, мерама превенције и понашања 

ученика за време наставе, договор о 

начинима сарадње) 

септембар ПП служба, 

помоћник 

директора 

реализовано 

рад на педагошкој документацији, 

прикупљање података о ученицима 

септембар / реализовано 

избор представника за Ученички 

парламент 

септембар Тим за УП реализовано 

сарадња са ПП службом септембар ПП служба реализовано 

разговор са ученицима на одговарајуће 

развојне теме  - Моје место и улога у овом 

одељењу; Рационална организација 

слободног времена 

септембар ПП служба реализовано 

радна дисциплина и понашање ученика октобар / реализовано 

разговор са ученицима на одговарајуће 

развојне теме – Одговорност и значај 

одељењске заједнице; Однос према 

школској имовини 

октобар ПП служба реализовано 

Разговор о поштовању  прописаних  мера 

превенције током епидемије  Covid19 и 

препорукама за безбедан боравак у школи 

октобар помоћник 

директора,ПП 

служба  

реализовано 

припрема података за први 

класификациони период 

новембар / реализовано 

припрема седнице одељенског већа новембар / реализовано 

I класификациони период и вођење 

седнице одељењских већа 

новембар чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано 

анализа успеха  у првом класификационом 

периоду (индивидуаллно, на нивоу 

одељења и на нивоу Школе) и предлози 

мера 

новембар ПП служба реализовано 
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рад на педагошкој документацији новембар / реализовано 

родитељски састанак – упознавање 

родитеља са резултатима успеха и 

изостанцима у првом класификационом 

периоду и укључивање родитеља у 

предвиђени програма сарадње са школом 

новембар управа Школе, 

ПП служба 

реализовано 

разговор са ученицима на одговарајуће 

развојне теме – Шта значи културно се 

понашати; Како користити уџбенике и 

додатну стручну литературу 

новембар ПП служба реализовано 

Разговор о поштовању  прописаних  мера 

превенције током епидемије  Covid19 и 

препорукама за безбедан боравак у школи 

новембар помоћник 

директора,ПП 

служба  

реализовано 

Упознавање ученика са програмом 

Превенције насилништва и радом Тима за 

текућу школску годину 

новембар Тим за заштиту 

од насилништва 

реализовано 

интензивирање рада са ученикцима који 

показују слаб успех и неоправдано 

изостају 

децембар ПП служба, ОВ реализовано 

разговор са ученицима на одговарајуће 

развојне теме – Болести зависности; 

СИДА,“Еколошко понашање” 

децембар ПП служба реализовано 

праћење реализације додатне, допунске 

наставе и секција 

децембар / реализовано 

рад на педагошкој документацији децембар / реализовано 

Разговор о поштовању  прописаних  мера 

превенције током епидемије  Covid19 и 

препорукама за безбедан боравак у школи 

децембар помоћник 

директора,ПП 

служба  

реализовано 

2. класификациони период (припрема 

података и вођење седнице одељењског 

већа) 

јануар чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано у 

децембру, због 

промене 

календара рада 
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разговор са ученицима на одговарајуће 

теме (увођење садржаја обуке у школски 

систем Р Србије) - 

1.Служба осматрања и обавештавања; 

Облици неоружаног отпора; Бојни отрови, 

биолошка и запаљива средства; Цивилна 

заштита; 

2.Тактичко-технички зборови 

децембар Чланови ОВ, ПП 

служба,представ

ници 

Министарства 

одбране, 

припремљен 

материјал за 

ученике 

реализовано, у 

другом 

полугодишту 

интензивирање рада са ученицима који 

показују слаб успех и неоправдано 

изостају 

децембар ПП служба, ОВ реализовано 

праћење реализације додатне, допунске 

наставе и секција 

децембар / реализовано 

рад на педагошкој документацији децембар / реализовано 

2. класификациони период (припрема 

података и вођење седнице одељењског 

већа) 

јануар чланови ОВ, ПП 

служба 

реализован у 

децембру, због 

промене 

календара 

Припрема за прославу Дана Светог Саве децембар, јануар Наставничко 

веће 

реализовано, 

онлајн 

родитељски састанак – припрема и 

реализација 

фебруар / реализовано, 

онлајн 

учешће у обележавању Дана Светог Саве јануар Наставничко 

веће 

реализовано, 

онлајн 

анализа успеха  у другом 

класификационом периоду 

(индивидуаллно, на нивоу одељења и на 

нивоу Школе) и предлози мера 

фебруар ПП служба реализовано, 

онлајн 

информисање од стране ученика о раду 

Ученичког парламента 

фебруар Ученици – 

представници у 

УП 

реализовано, 

онлајн 

организовање друштвено – корисног рада 

– уређење кабинета 

фабруар / реализовано у 

априлу, кроз 
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акцију уређења 

спљашњег 

школског 

простора,заједн

о са 

родитељима 

припрема и организација за добровољно 

давање крви (3. и 4. разред) 

март помоћник 

директора 

реализовано у 

просторијама 

Црвеног крста,у 

новембру,  због 

епидемиолошке 

ситуације 

припрема података за 3. класификациони 

период 

април / реализовано 

седнице одељенског већа – 3. 

класификациони период 

април Чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано 

анализа успеха  у трећем 

класификационом периоду 

(индивидуаллно, на нивоу одељења и на 

нивоу Школе) и предлози мера 

април ПП служба реализовано 

родитељски састанак – упознавање са 

успехом ученика на 3. класификационом 

периоду 

април / реализовано,  

разговори на теме везане за 

професионалну оријентацију и 

усмеравање 

април / реализовано 

интензивнија сарадња са родитељима мај / реализовано,  

организовање припремне наставе и 

разредних испита 

мај Управа Школе реализовано 

припрема седнице одељењског већа мај ОВ реализовано 

рад на педагошкој документацији јун / реализовано 

анлиза часова од. старешине – предлози и 

сугестије 

јун / реализовано 
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припрема података за седницу 

одељењских већа и вођење седнице – 

друго полугодиште 

јун ОВ реализовано 

разговор са ученицима о њиховим 

плановима, жељама и могућностима у 

наредном периоду 

јун / реализовано 

анализа успеха  на крају другог 

полугодишта (индивидуаллно, на нивоу 

одељења и на нивоу Школе) и предлози 

мера 

јун / реализовано 

организација и реализација разредних , 

поправних испита, завршних и матурских 

испита 

јун Управа Школе реализовано 

подела сведочанстава и диплома јун / реализовано 

сређивање педагошке документације август / реализовано 

организовање поправних, завршних и 

матурских испита 

август / реализовано 

 

 

7.2.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА УЧЕНИКА СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ   

 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

САРАДНИЦИ У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

упознавање ученика са правилима 

кућног реда, правима и обавезама 

септембар помоћник 

директора 

реализовано 

припрема седнице одељенског већа пре сваког 

класификацион

ог периода 

ПП служба реализовано 
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родитељски састанак  (упознавање 

родитеља са васпитно – образовим 

радом школе, о начинима превенције  

Ковида 19,договор о начинима сарадње) 

септембар ПП служба, 

помоћник 

директора 

реализовано 

рад на педагошкој документацији, 

прикупљање података о ученицима 

септембар / реализовано 

Формирање платформе за учење, 

односно  Вибер група са ученицима и 

родитељима 

 септембар са координаторима 

за наставу на 

даљину  

реализовано 

сарадња са ПП службом редовно ПП служба реализовано,евиден

ција у ес дневнику 

разговор са ученицима на одговарајуће 

развојне теме  - Моје место и улога у 

овом одељењу; организација слободног 

времена 

септембар ПП служба реализовано 

разговор са ученицима на одговарајуће 

развојне теме – Одговорност и значај 

одељењске заједнице; Однос према 

школској имовини 

октобар ПП служба реализовано 

припрема података за први 

класификациони период 

октобар / реализовано 

припрема седнице одељенског већа октобар / реализовано 

I класификациони период и вођење 

седнице одељењских већа 

новембар чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано 

Разговор о поштовању  прописаних  

мера превенције током епидемије  

Covid19 и препорукама за безбедан 

боравак у школи 

једном 

месечно, та 

ученике који су 

долазило у 

школу по 

комбинованом 

моделу 

помоћник 

директора,ПП 

служба  

реализовано 

анализа успеха  у првом 

класификационом периоду 

(индивидуаллно, на нивоу одељења и на 

новембар ПП служба реализовано 
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нивоу Школе) и предлози мера 

рад на педагошкој документацији редовно / реализовано 

Родитељски састанак Разговор о 

поштовању  прописаних  мера 

превенције током епидемије  Covid19  

од стране ученика и препорукама за 

безбедан боравак у школи 

новембар помоћник 

директора,ПП 

служба  

реализовано, путем 

Вибер групе 

разговор са ученицима на одговарајуће 

развојне теме – Шта значи културно се 

понашати; 

новембар ПП служба реализовано 

интензивирање рада са ученикцима који 

показују слаб успех  или поремећаје у 

понашању 

децембар ПП служба, ОВ реализовано 

разговор са ученицима на одговарајуће 

развојне теме –Еколошко понашање 

децембар ПП служба реализовано 

рад на педагошкој документацији децембар / реализовано 

2. класификациони период (припрема 

података и вођење седнице одељењског 

већа) 

јануар чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано у 

децембру,због 

промене календара 

рада 

разговор са ученицима на одговарајуће 

развојне теме –Слободно 

време,Спречавање насиља 

март чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано 

3. класификациони период и вођење 

седнице одељењских већа 

април чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано 

4. класификациони период и вођење 

седнице одељењских већа 

мај,јун чланови ОВ, ПП 

служба 

реализовано 

 

7.2.3.  РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
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АКТИВНОСТ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

МЕСТО 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНО

СТИ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

А И 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Лична карта школе и 

Правила о кућном реду, 

изгледуи понашању 

ученика 

Представљање ученика 

Правилник о васпитно- 

дисциплинским мерама, 

задаци одељењске 

заједнице... 

септембар учионица 

Писани 

материјал, 

Правилници...

 

разговор 

 

Одељењски 

старешина 

 

Ученици 

 

реализовано,  У ЕС 

ДНЕВНИКУ, У 

ЧАСОВИМА 

ОДЕЉЕЊСКЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

Израда плана и програма 

рада ОЗ на часовима ОС уз 

претходно упознавање 

ученика са деловима 

Годишњег 

плана рада школе 

Избор председника 

одељењске заједнице, 

чланова ученичког 

парламента 

септембар учионица 

Писани 

извештаји 

разговор, 

тимски рад 

 

Тимски рад 

Разговор 

 

Ученици 

Одељењски 

старешина 

 

реализовано 

Анкетирање ученика ради 

формирања ученичког  

досијеа 

септембар учионица 

Тимски  рад 

са ПП 

службом 

 

ПП служба реализовано 

Како да се припремимо за  

екскурзију 
септембар учионица 

разговор, 

тимски рад 

 

одељењски 

старешина,уч

еници од 2-

4.разреда 

није реализована 

екскурзија, због 

неповољне 

епидемиолошке 

ситуације 

Упознавање ученика са 

техником успешног учења 

и правилним коришћењем 

уџбеника и додатне 

стручне литертуре 

октобар учионица 

Инструкција 

 

ПП службе, 

договор 

 

Тимски рад 

 

ПП служба 

библиотекар 
реализовано 
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Планирање успеха 

ученика, појединачно 
октобар 

учионица 

 

разговор, 

тимски рад, 

инструкција 

ПП 

службе 

ПП служба 

Одељењски 

старешина 

Ученици 

реализовано 

Разговор о поштовању  

прописаних  мера 

превенције током 

епидемије  Covid19 и 

препорукама за безбедан 

боравак у школи 

сваког 

месеца 

учионица 

или он лајн 

платформа 

Писани 

материјал, 

Правилници...

 

разговор 

 

Одељењски 

старешина,уч

еници,ПП 

служба 

реализовано 

Организовање 

хуманитарне акције 

добровољног давања крви 

4.  р 

октобар и 

март 

Сала за 

физичко 

васпитање 

Обавештење 

разговор 

Одељењски 

старешина 

 

реализовано, у 

просторијама 

Црвеног крста, 

5.новембра 2020. 

Разговор: колико познајемо 

град у коме живимо? 

1. р 

октобар учионица 
, разговор, 

тимски рад, 

Одељењски 

старешина 

 

реализовано, а у 

децембру 

разматрани 

резултати Анкете 

Тима за 

прилагођавање 

Анализа реализованих 

екскурзија, 4.р. 
октобар учионица 

Разговор 

извештаји 

Ученици 

Одељењски 

старешина 

није реализовано 

Анализа успешности 

одељења и ученика 

појединачно после седнице 

одељењског већа на 

крајукласификационих 

периода 

новембар, 

јануар, 

март,јун 

учионица 

Писани 

извештаји 

разговор 

Одељењски 

старешина 

 

реализовано 

Тешкоће у раду појединих 

ученика и проблеми у 

настави,посебно праћење 

наставе на даљину 

после 

сваког 

класификац

ионог 

периода 

учионица 

Разговор у 

сарадњи са 

ПП службом 

Одељењски 

старешина 

ПП служба 

реализовано 

Насиље у школи, кући, у 

друштву, Другарство 
децембар Учионица разговор 

Одељењски 

старешина 

 

реализовано, 

урађена онлајн 

анкета за ученике о 

насиљу међу 

ученицима, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља у сарадњи 

са ПП службом у 



455 

 

 

сарад 

Разговор о посећеној 

позоришној или 

биоскопској 

представи, галерији или 

музеју (култура 

образовање, наука, спорт ) 

децембар учионица дијалог 

Ученици 

 

Одељењски 

старешина 

није 

реализовано,због 

епидемиолошке 

ситуације 

Како обележавамо значајне 

личне и породичне датуме, 

мале пажње за најдраже, 

честитке коме и како... 

децембар 
гугл 

учионица 
Дијалог 

Ученици 

 

Одељењски 

старешина 

реализовано 

 

7.3. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА  

 

Екскурзије ученика  у школској 2021/ 2022. године нису реализоване због  препорука 

МПНТР и неповољне епидемиолошке ситуације. 

 

8. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 

8.1.  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

 

АКТИВНОСТ 
НОСИЛАЦ 

ПОСЛА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

Иновативни облици рада  кроз огледне 

и угледне часове  

тим за развојно 

планирање 

кроз часове хемије, ученици 

самостално примењивали огледе 

Упознавање наставника са начинима 

евалуације постигнућа ученика 

педагошко - 

психолошка 

служба 

реализовано у децембру, кроз 

судестије  педагога Како учети 

ученике да критички размишљају 

Припрему, разраду и реализацију часа 

применом нових наставних облика рада 

из појединих предмета 

педагошко - 

психолошка 

служба 

реализовано кроз појединачне 

консултације са заинтересованим 

наставницима 

Оријентацију на индивидуализацију 

наставе 

педагошко - 

психолошка 

служба 

реализовано кроз појединачне 

консултације са заинтересованим 

наставницима 

Оријентацију на већу очигледност 

наставе 

педагошко - 

психолошка 

служба 

реализовано кроз појединачне 

консултације са заинтересованим 

наставницима 
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Даље побољшање образовно-васпитног 

рада на релацији наставник ученик на 

основу сарадничких и хуманих односа у 

раду 

педагошко - 

психолошка 

служба 

реализовано кроз појединачне 

консултације са заинтересованим 

наставницима, 

 

8.2. ПРОГРАМИ ЛИЧНОГ, СОЦИЈАЛНОГ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА 

8.2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ НАРКОМАНИЈЕ, АЛКОХОЛИЗМА И 

МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ  

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ, 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

РЕАЛИЗАЦИЈ

А 

Прво 

тромесечје 

Разговори – колико су 

млади упућени у вези са 

болестима зависности 

На часовим 

одељењског 

старешине, у 

појединим 

одељењима 

ПП служба, 

одељењске 

старешине, 

руководиоци 

секција 

реализовано, 

према плану ОС и 

Одељ.заједнице 

Током 

године, по 

потреби 

Посебни родитељски 

састанци 

Разговор о сазнањима о 

евентуалном коришћењу 

психоактивних супстанци 

Родитељски 

састанци 

Одељењске 

старешине, ППС, 

стручњаци из 

других 

институција, 

представници 

МУП-а 

реализовано, 

према плану ОС и 

Одељ.заједнице 

Током целе 

године 

Радионице и предавања на 

тему болести зависности, 

алкохолизма и 

малолетничке 

делинквенције - за родитеље 

У одељењима где 

се процени 

постојање 

повећаног ризика 

или родитељи 

изразе жељу за 

оваквим 

активностима; 

Савет родитеља 

Психолог, 

педагог, 

стручњаци из 

других 

институција, 

представници 

МУП-а, директор 

школе 

није реализовано  

Током целе 

године, прво 

тромесечје у 

већини 

одељења 

Разговори/предавања на 

часовима одељењског 

старешине 

У свим одељењима 

Одељењске 

старешине уз 

консултацију са 

ПП службом 

реалитовано, 

према плану ОС и 

Одељ.заједниц 

Током целе 

године 

Предавања/посете Центра за 

социјални рад, МУП-а 
Кроз предавања 

ПП служба, 

институције 
није реализовано  
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8.2.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ   

         Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља 

и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и 

здравља на раду. Те активности су следеће: 

● Периодични прегледи и испитивање опреме за рад  

 Средства и опрема за рад, електричне инсталације, грејање и друге инсталације одржавају 

се редовно и правилно у исправном стању, у складу са техничким прописима и одређеним 

стандардима, на начин који обезбеђује одговарајућу сигурност запослених. 

Периодичне прегледе и провере исправности врше лица са одговарајућим лиценцама 

 

● Испитивање услова радне средине 

У радним и помоћним просторијама у којима се при раду евентуално користе штетне или 

опасне материје, ради спречавања повређивања, као и утврђивања да ли радна средина одговара 

условима за продуктиван рад и здравље врши се испитивање: 

− микро климе (температура, брзина струјања ваздуха и релативна влажност ваздуха) 

− хемијске штетности (гасови, паре, дим, прашина) 

− физичке штетности (бука, вибрација и штетна зрачења) 

− осветљеност 

− материје чија су својства опасна по живот и здравље запослених 

  

● Израда акта о процени ризика  

         Процена ризика се заснива на систематском евидентирању и процењивању могућих врста 

опасности и штетности на радном месту и радној околини, на анализирању организације рада и 

радног процеса, средстава рада, сировина и материјала у радном процесу, средстава и опреме за 

личну заштиту и других елемената који могу да изазову ризик од повреда на раду, оштећење 

здравља или обољење. 

         Процена ризика између осталог обухвата: 

− опис технолошког и радног процеса 

− опис средстава за рад 

− опис средстава и опреме за личну заштиту 

− снимање организације рада 

− препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној 

околини 

− процена ризика у односу на опасности и штетности 

− утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика 

 

● Оспособљавање запослених и ученика  

         Послодавац је дужан да изврши теоријско и практично оспособљавање запослених за 

безбедан и здрав рад при заснивању радног односа, премештању на друге послове, приликом 

увођења нове технологије, односно нових средстава за рад, као и код промене процеса рад. 
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         Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и здрав рад обавља 

се на радном месту. 

         Одељенски старешина и наставници који с ученицима обрађују одговарајуће програмске 

садржаје обавезни су да ученике упознају са опасностима с којима се могу суочити за време 

остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа, као и с 

начином понашања којим се те опасности избегавају или отклањају.  

 

● Сарадња са државним органима и органима града Ужица 

  

Ради спровођења мера безбедности и здравља, Школа сарађује са државним органима и 

органима локалне самоуправе, као и другим субјектима с којима је таква сарадња потребна, а 

посебно са: 

− Министарством просвете 

− Министарством унутрашњих послова 

− Органима града Ужица 

− Центром за социјални рад у Ужицу и другим градовима и општинама из којих 

ученици долазе 

− Дом здравља Ужице 

− друге школе. 

  

8.2.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ И 

СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ – СЕКЦИЈА   2021/2022.  

   

Наставник Опис активности Одељења Датум реализације 

активности 

Гордана Милићевић 
 проширивање компетенција 

ученика 
4с2 октобар 2021. 

Слађана Јањић 
Израда материјала за нови број 

школског часописа; Сарадња са 

локалним медијима - израда 

новинског чланка “Медијска 

писменост” 

IIГ1, IVС1 новембар и децембар 

2021, јануар 2022. 
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Анела Милетић 

Душица Стаменић 

Пројекат “ У потрази за благом” 

радионице 

                    РЦ Ужице 

1Т1, 2Г1 7. март 2022. 

  Ана Павић 
Израда паноа “Химна Светом 

Сави” 
IT1 јануар 2022. 

Анела Милетић 

Ана Ђуричић 

“Еколошке визије и 

експерименти”- Природно-

математички факултет, 

Крагујевац 

РЦУ Ужице 

1с1,1с2 28.март 2022. 

Ана Ђуричић Обележавање Светског дана 

биодиверзитета 

(презентације у холу школе) 

Еколошка 

секција 

24.мај 2022. 

(12-13 часова) 

Ана Ђуричић Отворена врата: 

Изложбена поставка - Птице 

     (хол школе) 

Еколошка 

секција 

25.мај 2022. 
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Ана Ђуричић 

Снежана Недељковић 

Влатко Павловић 

Бранко Николић 

Тематски дан: 

“Живот у клисури Ђетиње, од 

неолита до данас” 

Акција (ученици и професори, 

шетња до Стапарске Бање и 

Неолитског насеља и предавања 

на терену: Биодиверзитет клисуре 

Ђетиње, Ана Ђуричић;  Неолит, 

Снежана Недељковић;                  

 Железница-Ћиром кроз 

клисуру, Бранко Николић ) 

  

Еколошка 

секција, 

Секција 

опште 

културе, 

Интернет 

клуб 

4.јун 2022. 

Ана Ђуричић Посета Удружењу инвалида - Чеп 

за хендикеп 

Еколошка 

секција 

22.јун 2022. 

Секција за безбедност 

саобраћаја 

Трибина посвећена безбедности 

саобраћаја - посета Милана 

Митића 

      Децембар 2022. 

Секција за безбедност 

саобраћаја 

Кампања о безбедности 

саобраћаја 

Акција " Не буди слон, вежи појас 

на задњем седишту" 

  Децембар 2022. 

Секција за безбедност 

саобраћаја 

Обележавање Савиндана - 

презентација о безбедности 

саобраћаја 

    Јануар 2022. 
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Секција за безбедност 

саобраћаја 

   Пројекат за безбедност 

саобраћаја- писање извештаја за 

територију града Ужица у склопу 

са Академијом струковних 

студија Шумадија одсек 

Крагујевац 

       Фебруар 2022. 

Секција за безбедност 

саобраћаја 

Пажљивкова смотра 2022" Време 

: петак 25.03. 2022. у 11ч Место: 

амфитеатар Учитељског 

Факултета Ужице Организатор : 

Агенција за безбедност саобраћаја 

у сарадњи са Саветом за 

безбедност саобраћаја и нашом 

школом 

      Март 2022. 

Секција за безбедност 

саобраћаја 

Припрема за Кампању о 

безбедности саобраћаја 

Акција " Не буди слон, вежи појас 

на задњем седишту" 

Акција ће се одржати у Пожези 

12.05.2022. 

  Мај 2022. 

Секција за безбедност 

саобраћаја 

Припрема за Кампању о 

безбедности саобраћаја 

Акција " Не буди слон, вежи појас 

на задњем седишту" 

Акција ће се одржати у Бајиној 

Башти 

  Мај 2022. 

Секција за безбедност 

саобраћаја 

Саобраћајна акција " НА 

МАТУРУ БЕЗ АУТОМОБИЛА " 

одржана 23.05. на тргу у Ужицу 

  Мај 2022. 
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Јелена 

Константиновић, Тим 

за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања, 

Ученички парламент 

“Спортом против насиља” - 

турнир у фудбалу и кошарци - 

хуманитарна акција 

1г1, 2г1, 2г3, 

3г1, 4г1, 1с1, 

1с2, 2с1, 2с2, 

2с4, 2с5, 3с1, 

3с5, 4с1, 4с2 

мај-јун 

Ирена Госпавић, 

Јелена 

Константиновић 

“Колико је јак твој мост?” - 

припремне активности и 

такмичење у организацији 

Факултета за машинство и 

грађевинарство, Краљево 

3г1 и 4г1 септембар, децембар, 

март, април 

секција Занимљива 

наука 

експерименти из физике и хемије 1г1 25. мај 

Историјска секција *Присуство помену и сећању на 

херојство мајора Косте 

Тодоровића 

*Трибина  ,, Знаменити Срби 

муслиманске вероисповести” 

Салих Селимовић, на 

Учитељском факултету 

*,,Нит ка очувању Србије” 

представљање руског превода 

Законоправила Св Саве у 

московском препису из 

1787.године 

1с1, 1с2, 2с2 19.мај 2022. 

24.05.2022. 

22.06.2022. 

Модна секција( Жанка 

Станојевић, Миљка 

Милићевић и 

Антонина Златић) 

Модна ревија ученичких радова, 

као и радова са републичког 

такмичења 

1Т1, 3т1 30.05.2022. 
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Весна Тадић 

Емилија Николић 

Антонина Златић 

Марина Ђурић 

Други књижевно-ликовни 

конкурс ”Дај ми реч да је 

насликам“, ОШ ”Свети Сава“ 

Шабац, Библиотека шабачка 

СЦ одељења 

из грађевине 

и 

текстилства 

4. 4. 2022. 

Фризерска секција 

(Биљана 

Урошевић,Јасмина 

Богдановић) 

-Израда ревијалних фризура 

поводом Савиндана 

-Израда фризура апаратима 

поводом Дана отворених врата 

-Израра различитих фризура за 

презентацију школе-тик ток 

3ф1 

  

1ф1 

  

1ф1,3ф1 

  

-јануар 2021. 

  

  

-мај2021. 

  

-толом другог 

полугодишта 

 

Добровољно давалаштво крви 
Завршни 

разреди 
Октобар, април 

16.3.2022.у 

просторијама Црвеног 

крста 

Посете изложбама у Градској 

галерији 

Током 

школске 

године 

Наставници ликовног 

   11.4.радионица 

стрипа А. Зографа, Ана 

Павић(Графичка с.) и 

Биљана 

Милојевић(ликовна.с) 

ГКЦ, 1т1, 2г1,4г1 

 

 Представљање фестивала науке у 

онлајн окружењу ( 1-30. 

новембра) 

13. новембар  Представљање 

фестивала, 

упознавање колектива 

са онлајн понудом 

фестивала, подела 

електронских адреса 

седница НВ ( угледна 

активност) 

реализовано, Анела 

Милетић 

Посете сајмовима (грађевине, Током Руководиоци секција сајам 
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аутомобила, књига,  технике, 

намештаја) 

школске 

године 

грађевинарстава,мај 

Обележавање државних 

празника(изложбе,трибине, 

предавања): 

-Дан примирја у Првом светском 

рату 

-Дан сећања на српске жртве у 

Другом. светском рату 

-11.новембар 

 

-21.октобар 

Историјска секција 

 

Одељенске старешине 

реализовано поделом 

материјала ученицима  

преко гугл учионица 

Обележавање светских дана у 

школи  

Током 

школске 

године 

Управа школе и 

наставници 

 

Обележавање рођења 

Вука Стефановића 

Караџића , 

6.11.Међународни дан 

људских права ,10.12. -

материјал прослеђен 

ученицима на гугл 

учионицу,уПоводом  

обележавања Дана 

планете – 22.априла, у 

школи смо реализовали  

тематске дане -Зелени 

задатак, од 20.до 

29.априла,обележавање 

стабала у градујун 

2021. 

литерарна и рецитаторска секција током године руководиоци секција 
1.          март, Смотра 

рецитатора. 4 ученика, 

Марија Д.П. 

2.       

28.3.2022.литерарни 

конкурс „Зоран 

Теодосић“ 

 

Тематска угледна активност(у 

оквиру обележавања Дана 

планете на идеју Тима за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништво) 

 

 

током године 

руководиоци секција 

- подела задатака 

одељењским 

старешинама 

- решавање задатака 

на     ЧОС/ЧОЗ 

-поставка изложбе у 

1.     .јун.2022. Тематски 

дан-Живот у клисури 

Ђетиње од неолита до 

данас (еколошка 

секција, Секција опште 

културе, Информатички 

клуб) 
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холу школе 

-дистрибуција 

ученичких 

презентација 

одељењским 

старешинама  

  

Учешће у хуманитарним 

акцијама 

током године  
јануар, УП и савет 

родитеља 

1.     Јун Хуманитарна 

акција, ликовна секција 

 

 

8.2.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ СПОРТА  

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар 

Није реализовано 

због 

епидемиолошке 

ситуације и  

препорукама 

МПНТР 

Турнир у стоном тенису у мушкој и 

женској конкуренцији 

Припрема школских екипа за градска 

такмичења по програму ОСИУРС-а у 

организацији Спортског савеза Ужица 

Секција 

Слободни 

термини у сали 

Стручно веће 

Руководилац секције 

 

Октобар 

Није реализовано 

због 

епидемиолошке 

ситуације 

Школски турнир у кошарци за дечаке 

и девојчице 

Припрема школских екипа за градска 

такмичења по програму ОСИУРС-а у 

организацији Спортског савеза Ужица 

Градско такмичење у кошарци 

Секција 

Слободни 

термини у сали 

Стручно веће 

Руководилац секције 

Спортски савез 

Ужица 

новембар, 

децембар 

Није реализовано 

због 

епидемиолошке 

ситуације 

Припрема школских екипа за градска 

такмичења по програму ОСИУРС-а у 

организацији Спортског савеза Ужица 

Секција 

Слободни 

термини у сали 

Стручно веће 

Руководилац секције 
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Јануар 

 Није реализовано 

због 

епидемиолошке 

ситуације 

Школски Светосавски турнир у малом 

фудбалу за дечаке 

Припрема школских екипа за градска 

такмичења по програму ОСИУРС-а у 

организацији Спортског савеза Ужица 

Секција 

Слободни 

термини у сали 

Стручно веће 

Руководилац секције 

 

8.2.5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ 

СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, 

САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА  

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ

, САДРЖАЈИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈА 

Према плану 

Тима за развој 

међупредметних 

компетенција  и 

предузетништва 

Упознавање ученика, 

наставника и родитеља 

са активностима и 

циљевима Тима 

Наставничко 

веће, Савет 

родитеља, 

Ученички 

парламент, ЧОС 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција  и 

предузетништва 

 

реализовано 

Према плану ОС 

и ОЗ, током 

године 

Предавања и дискусије 

на тему комуникације, 

решавања проблема 

Час одељењског 

старешине, час 

одељењске 

заједнице 

одељењске 

старешине, ПП 

служба 

реализовано 

По потреби, 

током године 

Разговори појединих 

ученика са члановима 

Тима за борбу против 

насиља 

Индивидуални 

разговори 

Тим за борбу 

против насиља 
реализовано 

У плану 

психолога/педаго

га 

Предвања  педагаога и 

психолога у одељењима 

где се укаже потреба, на 

теме решавања 

проблема, 

комуникације, тимског 

рада 

Излагање ПП служба реализовано 

У плану 

психолога 

Радионице о тимском 

раду -  за ученике 
Радионице Психолог 

реаализовано, 

израда 

презентације 

“Социјално 

насиље” 
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У плану стручних 

сарадника 

Радионице о 

комуникацији, тимском 

раду – за наставнике 

Радионице, на 

састанцима 

тимова, 

стручних већа 

Психолог, 

педагог 

презентација 

“Инклузија у 

школи” 

У плану УП 

Вршњачка едукација – 

превенција насиља, 

комуникација 

Вршњачки 

едукатори УП 

Ученички 

парламент 

реализовано, 

ученица 

4.разреда  

По потреби, 

током године 

Индивидуални 

разговори ученика и 

наставника који имају 

тешкоће у комуникацији 

са психологом или 

педагогом 

ПП служба, 

индивидулани 

разговори 

ПП служба 

реализовано,ев

иденција у 

личној 

документацији 

ПП службе 

Према акционом 

плану Тима 

Активности Тима за 

прилагођавање ученика 

и наставника школском 

животу 

У акционом 

плану Тима 

Тим за 

прилагођавање 

ученика и 

наставника 

школском 

животу 

Анкетирање 

ученика и 

анализа 

података на 

Наставничком 

већу, децембар 

Према акционом 

плану Тима 

Активности Тима за 

каријерно вођење 

У акционом 

плану Тима 

Тим за каријерно 

вођење 

реализовано 

кроз 

анкетирање 

ученика 

завршних 

разреда, 

новембар 

Према Годишњем 

плану школе 
Промоција школе 

Активности дате 

у годишњем 

плану школе 

Стручна већа, 

Стручни актив 

за развојно 

планирање, УП 

реализовано у 

другом 

полугодишту 

У акционом 

плану Тима за 

практичну 

наставу 

Сарадња са социјалним 

партнерима, предавања 

социјалних партнера на 

теме самоиницијативе и 

предузетичног духа 

У акционом 

плану Тима за 

практичну 

наставу, као и 

програму 

сарадње са 

родитељима 

Тим за 

практичну 

наставу 

није 

реализовано 

 

8.2.6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА УНАПРЕЂИВАЊА ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И 

ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА  
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Већина задатака који доприносе развоју психолошког и физичког здравља ученика су 

обухваћени програмима наставних предмета као и у оквиру програма ваннаставних активности 

– акције и предавања у оквиру одељенске заједнице, на појединим родитељским састанцима, 

кроз рад секција и друго. 

 

САДРЖАЈ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

ЗАДУЖЕНЕ 

ОСОБЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

Приликом обраде појединих наставних 

јединица у редовној настави наставници 

ће обратити пажњу на остваривање 

здравстевно – васпитне фунције свог 

рада. У припремама за час ће нагласити  

могућност реализације задатака из ове 

области 

Током школске 

године 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

реализовано кроз 

часове 

одељењских 

старешина 

У унапређењу животне средине и 

хигијенско – естетског очувања школе. 

Стално инфирмисање ученика о мерама 

превенције и заштите од  

COVID 19 

током школске 

године,а 

посебно у 

септембру и 

октобру 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине,одељењ

ска заједница 

реализовано, 

континуирано 

У оквиру наставе физичког васпитања 

редовно ће се радити на превентивно – 

компензацијском вежбању ради 

спречавања и отклањања телесних 

деформитета и лоших последица 

вишечасовног седења..Предметни 

наставници ће пратити индивидуални 

развитак сваког ученика. 

Током школске 

године 

Наставници 

физичког 

васпитања 

реализовано на 

часовима 

физичког 

васпитања 

Индивидуални саветодавни рад са 

ученицима и родитељима и повезивање 

ученика са специјализованом 

здравственом службом по потреби. 

Током школске 

године 

ППС у сарадњи са 

одељењским 

старешинама. 

реализовано 

Организација акција добровољног 

давања крви 

Током школске 

године 
ППС 

реализовано 

16.03.2022 у 

просторијама 

Црвеног крста 

Начини коришћења слободног времена 

у циљу пропагирања здравих стилова 

живота. 

децембар 
одељењска 

заједница 
реализовано 
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8.2.7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВАСПИТНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА  

 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИ

ЈА 

РАЗВИЈАЊЕ 

СПОСОБНОСТИ И 

ИНТЕРЕСОВАЊА 

УЧЕНИКА У 

РАЗЛИЧИТИМ 

ОБЛАСТИМА 

 

Факултатативна настава, 

Редовна настава 

Додатна настава 

Рад секција 

друштвено-користан рад 

културна и јавна делатност 

одељењске заједнице 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадници 

Руководиоци 

секције 

 

Да, редовно,кроз програм 

практичне наставе и 

секција.Такође кроз активности 

Тима за каријерно вођење 

ученика.Евиденција је у 

непосредним припремама 

наставника и дневницима 

осталих облика о-в.рада и 

извештајима тимова. 

ИЗГРАЂИВАЊЕ 

СТВАРАЛАЧКОГ 

ОДНОСА ПРЕМА 

РАДУ, 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

И ДУХОВНИМ 

ДОБРИМА 

 

Редовна настава 

Факултатативна настава, 

Додатна настава 

Рад секција 

друштвено-користан рад 

културна и јавна делатност 

одељењске заједнице 

наставници 

одељењске 

старешине 

руководиоци 

секција 

 

Да, кроз садржаје свих 

наставних предмета, као и кроз 

рад секција,  кроз одељењску 

заједницу-теме предложене у 

програму рада одељењских 

старешина, панои.   

ОСПОСОБЉАВАЊ

Е ЗА 

УКЉУЧИВАЊЕ У 

АКТИВАН 

ДРУШТВЕНИ 

ЖИВОТ 

 

Факултативна настава 

Редовна настава 

Рад секција 

друштвено- користан рад 

културна и јавна делатност 

одељењске заједнице 

наставници 

одељењске 

старешине 

руководиоци 

секција 

 

континуирано 

реализовано,записници у ес 

дневнику 

ОСПОСОБЉАВАЊ

Е ЗА ПРИМЕНУ 

СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА 

И ВЕШТИНА 

Практична настава 

Редовна настава 

 

наставници 

 

Да, редовно, на свим часовима –

евиденција у оперативним 

плановима наставника 

OСПОСОБЉАВАЊ

Е ЗА ПРАВИЛНО 

КОРИШЋЕЊЕСЛОБ

ОДНОГ ВРЕМЕНА 

културна и јавна 

делатност, одељењске 

заједнице, секције, 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадници 

Руководиоци 

Да, редовно, кроз разговоре на 

часовима одељењских 

старешина-по програму рада 

који постоји у ГПР школе 
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секција 

СТИЦАЊЕ И 

РАЗВИЈАЊЕ 

СВЕСТИ О 

ПОТРЕБИ 

ЧУВАЊАЗДРАВЉА 

И 

ЗАШТИТИПРИРОД

Е И 

ЧОВЕКОВЕСРЕДИ

НЕ 

друштвено- користан рад 

одељењске заједнице, 

секције 

наставници 

одељењске 

старешине 

стручни 

сарадници 

руководиоци 

секција 

Да, редовно кроз све садржаје 

свих наставних предмета, 

еколошке секције. Евиденција у 

ес Дневницима 

РАЗВИЈАЊЕ 

ХУМАНОСТИ, 

ИСТИНОЉУБИВОС

ТИ И ДРУГИХ 

ЕТИЧКИХ 

СВОЈСТАВА 

Одељењске заједнице, 

Редовни часови 

наставници 

одељењске 

старешине 

Да, редовно кроз све часове, 

нарочито одељењског 

старешине у складу са 

програмом рада ОС, 

укључивање ученика у разне 

хуманитарне акције-

добровољно давање крви 

(16.3.2022.) активностима 

Ученичког 

парламента,хуманитарене 

акције УП. Савета родитеља и 

ликовне секције 

ВАСПИТАЊЕ ЗА 

ХУМАНЕ И 

КУЛТУРНЕ 

ОДНОСЕ МЕЂУ 

ЉУДИМА, БЕЗ 

ОБЗИРА НА ПОЛ, 

РАСУ, 

ВЕРУ,НАЦИОНАЛ

НОСТ, УВЕРЕЊЕ 

Одељењске заједнице, 

Редовни часови 

наставници 

одељењске 

старешине 

Да, редовно кроз све часове, 

нарочито одељењског 

старешине у складу са 

програмом рада ОС,као и кроз 

радионице из Грађанског 

васпитања-област не 

дискриминација, конфликти, 

асертивно понашање,  и кроз 

садржај програма верске 

наставе 

 

НЕГОВАЊЕ И 

РАЗВИЈАЊЕПОТРЕ

БЕ ЗА КУЛТУРОМ 

И ОЧУВАЊЕ И 

НЕГОВАЊЕ 

КУЛТУРНОГ 

НАСЛЕЂА 

друштвено- користан рад 

одељењске заједнице, 

секције 

наставници 

одељењске 

старешине 

руководиоцисе

кција 

Да, редовно, кроз разговоре на 

часовима одељењских 

старешина-по програму рада 

који постоји у ГПР школе . 

 

8.2.8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
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Месец 

  

Активност 

  

Начин реализације 

  

Носиоци 

реализације 

  

Реализовано 

  

Септемб

ар 

  

Екологија 

вируса 

  

Лична 

хигијена и 

хигијена 

школе 

  

 Селекција 

отпада у 

школи 

  

  

 

 

 

-део часова одељењских  

заједница, биологије и других 

предмета посвећен актуелној 

ситуацији са вирусом короне 

  

 -упутства и обавештења 

ученицима и колективу  у 

складу са упутствима 

Криизног штаба у вези 

епидемиолошке ситуације у 

земљи 

  

-Обавештавање ученика о 

обавези да одлажу отпад у 

школи на за то предвиђен 

начин./на почетку ш. г./кроз 

рад одељењских заједница. 

  

-одлагање отпада у школски 

контејнер 

  

-Колектив 

школе 

  

-професори 

  

-ученици 

  

-помоћни 

радници 

реализовано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализовано 
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Октобар 
  

Обележавање 

Светског дана 

здраве 

исхране 

16.10. 

Обележавање 

Светског дана 

пешачења 

 

 

 

 

 

 

Рад секција 

Манифестација - Ноћ 

истраживача 

 

 

-руководиоци 

секција 

-ученици 

  

није било 

организованог 

обележавања 

због 

епидемиолошке 

ситуациј 

Манифестација 

Ноћ 

истраживача, 

онлајн 

  

Новемба

р 

  

Популаризац

ија принципа 

одрживог 

развоја и 

очувања 

животне 

средине 

  

-корелација међу предметима 

  

-Сарадња са Тимом за 

међупредметне компетенције 

- Сарадња са новинарском 

секцијом 

  

-ученици 

 -професори 

-Секције 

 

 

. 

Упознавање са 

онлајн 

фестивалом 

науке, Анела 

Милетић на 

седници 

Н.В.13.11.углед

на активност 

Тим за 

међупредметне 

компетенције, 

идеја о биљкама 

за учионице 

25.11.посета 

Удружењу 

инвалида у 

акцији Чеп за 

хендикеп, 

Еколошка 

секција. 
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Децемба

р 

  

Заштита 

ваздуха од 

загађивања у 

нашем граду 

  

Израда паноа са подацима  

Завода за јавно здравље о 

квалитету ваздуха 

  

-редовни 

часови, 

одељењске 

заједнице  

  

-еколошка 

секција, 

  

-новинарска 

секција... 

Није реализовно 

због 

епидемиолошке 

ситуације 

  

Јануар 

  

Међупредмет

на корелација 

Зелени задатак на сваком часу -Активности 

Стручог већаа 

Природне 

науке, у оквиру 

недеље 

обележавања Св 

Саве и Дана 

школе 

            

Реализовано у 

априлу у оквиру 

Тематске 

недеље и 

активности 

Тима за развој 

међупредметних

корелацијаи 

предузетништво 

Фебруар 

- 
 

 

Енергетска 

ефикасност 

  

Обележавање Светског дана 

енергетске ефикасности 

  

-сви професори 

код којих 

постоји ова 

корелација и 

њихови 

ученици 

Реализовано 

кроз израду 

ученичкихпрезе

нтација у оквиру 

редовне наставе 

на 

часовимаЕколог

ије и заштите 

животне 

средине 

Март Обележавање 

Светског дана 

вода 

Св дана шума 

  

-сарадња са 

ученицима,родитељима,члано

вима колектива... 

  

-ученици и 

колектив школе 

 Реализовано 

кроз наставу 

Екологије 
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Април 

  

Дан планете 

  

-акција  

 

 

  

-ученици и 

колектив школе 

-ученички 

парламент 

-секције 

Реализовано 

кроз -Тематску 

недељу -Зелени 

задатак на 

сваком часу од 

23.-29.априла 

-Изложба у холу 

школе 

Мај Сарадња са 

друштвеном 

заједницом 

Ноћ музеја 
  

-директор 

школе 

-ученици и 

колектив 

школе/секције,

Ученички 

парламент/ 

-Еко секција 

-школски сајт 

Није реализовно 

због 

епидемиолошке 

ситуације 

Сарадња са 

друштвеном 

заједницом 

реализована 

кроз припреме 

за 

Пројекат 

Обележавања 

стабала у граду 

  

Јун 

  

Обележавање 

Светског дана 

заштите 

животне 

средине 

  

-презентација часописа, 

приручника, чланака на тему  

заштите животне средине 

-час биологије у природи 

  

-наградни излет 

  

Одлазак у Удружење инвалида 

са прикупљеним чеповима 

 

 

Стручно веће 

природних 

наука 

Еколошка 

секција 

Реализовано 

кроз: 

 -акцију  

Чишћења 

школске 

околине 5.јуна у 

којој су 

учествовали 

ученици, 

колектив и 

родитељи 

-Обележавање 

стабала у граду 

- Чеп за 

хендикеп 
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У току 

школске 

године 

Развојне теме 

из области 

заштите 

животне 

средине 

 
  

-

ученици,колект

ив школе 

-чланови 

секција, 

Реализовано 

У току школске 

године (пре 

свега тема 

Енергетска 

ефикасност) 

  

8.2.9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА  

ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ЗА  ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ 

 

Ове мере су  интегрални део мера предвиђених програмом и акционим планом Стручног 

тима за инклузивно образовање и начињене су на основу конкретних потреба ученика школа које 

су разматране на састанцима СТИО, али и општих методичких упутстава за поштовање принципа 

инклузивног образовања. 

Мере су груписане у три основне области, које се примењују по потреби и у зависности од 

конкретног случаја и предлога Тима за додатну подршку, или предлога наставника о поступцима 

индивидуализације: 

Организовање учионице – oдносe се на физичко окружење за учење. 

Наставне стратегије - oдносе сe на наставне методе и праксе примењене у учионици. 

Технике оцењивања - односе се на провере знања и оцењивање исхода и процеса учења. 

Организовање учионице:  

● Организовање учионице тако да се дете лакше креће и обавња своје задатке (за ученике 

са физичким и моторичким сметњама), 

● Организовање лакшег приступа табли (за ученике са физичким и моторичким 

сметњама), 

● Фиксне учионице на 1. спрату школе (за ученике са физичким и моторичким 

сметњама), 

● Обезбедити ученику неометан и директан поглед на лице и уста наставника (за децу са 

оштећењима слуха), 

● Елиминисати ометајуће звуке у позадини (за децу са оштећењима слуха), 

● Дозволити ученику да промени место седења да би могао боље да чује (за децу са 

оштећењима слуха). 

● Мера која се односи на прилагођавање команди за управљање моторним возилом - са 

ножних на ручне - за ученике са инвалидитетом 

Наставне стратегије: 
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● Усвајање правила понашања заједно са ученицима – окачити правила понашања у 

учионицама (за ученика са ADHD), 

● Честа промена наставних техника: презентације, задаци у пару, кооперативне групе, 

експерименти, визуелна средства… 

● Замолити другог ученика да помогне око бележака и других потреба (за ученике са 

физичким и моторичким сметњама), 

● Прилагодити или модификовати задатке (за ученике са физичким и моторичким 

сметњама), 

● Дати ученику више времена за за одговарање и друге активности (за ученике са 

физичким и моторичким сметњама), 

● Набавка и коришћење што више визуелних средстава (за децу са оштећењима слуха), 

● Видљива, јасно организована табла (за децу са оштећењима слуха), 

● Коришћење јасног језика (за децу са оштећењима слуха), 

● Награђивање више него кажњавање (за децу са поремећајима у понашању), 

● Једноставна и јасна упутства, најбоље доштампана (за децу са поремећајима у 

понашању), 

● Активности у малим групама (за децу са поремећајима у понашању), 

● Прилагођавање задатака могућностима ради повећања самопоуздања ученика (за децу 

са поремећајима у понашању). 

Оцењивање : 

● Дозволити више времена ученику да заврши активности (за ученике са физичким и 

моторичким сметњама, за децу са оштећењима слуха), 

● Обезбедити посебно место за тестирање, ако је потребно (за ученике са физичким и 

моторичким сметњама), 

● Обезбедити визуелна помагала за давање одговора у писаној форми (за децу са 

оштећењима слуха), 

● Допуњавање усмених или знаковних објашњења писаним материјалом (за децу са 

оштећењима слуха), 

● Користити онај вид проверавња који ученику омогућује да постигне најбољи успех – 

писмено, усмено, квизови, дискусије… (за децу са поремећајима у понашању), 

● Често давање повратне информације о постигнућима ученика (за децу са поремећајима 

у понашању). 

Такође, предвиђене су и компензаторни програми за ученике из посебних група код којих 

се покаже потреба за компензовањем ефеката неповољне социјалне, материјалне, стамбене 

ситуације, или са специфичним недостацима везаним за претходно школовање: 

 

● додатни часови (по потреби) за децу ромске националности која показују тешкоће у 

учењу или спорије напредовање 

● обезбеђивање литературе и прибора деци која долазе из материјално угрожених група 

путем ученичке размене и укључивања ученичког парламента 

● планирње секција, односно сегмената већ постојећих секција у које ће равноправно 

моћи да се укључе и ученици са тешкоћама у учењу, физичким и моторичким 

тешкоћама, тешкоћама у интелектуалном развоју 
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Реализација свих предложених облика активности је забележена у евиденцији Стручног 

тима за инклузивно образовање, Тима за додатну подршку ученицима, персоналним досијеима 

ученика, евиденцији педагошко-психолошке службе, као и евиденцији Тима за прилагођавање 

ученика и наставника школском животу. 

 

 

 

9.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

9.1. ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОНАЛОМ РАЗВОЈУ НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И 

НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА за 2021/22. 

  

Тим за професионални развој запослених одржао je 6 састанка. 

Разматрана су следећа питања: 

ü  Законска регулатива, 

ü  Начини праћења и координација рада 

ü  лични планови наставника, 

ü  реализација угледних и огледних часова и активности. 

  

·         Договорено је да се праћење реализације стручног усавршавања настави  кроз електронске 

табеле које су доступне свим запосленим на Гугл диску 

·         Сваки наставник је одговоран за личну евиденцију професионалног развоја 

·         Реализоване су следеће активности: 

У оквиру установе 

·         Предавања на Наставничком већу: 

o   Инклузија у школи (психолог) - новембар 

o   Технике успешног учења (педагог) – новембар 
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o   Улога родитеља у превенцији и интервенцији у случајевима насиља (педагог) – 

децембар 

o   Превенција и решавање дисциплинских проблема у настави (педагог)-фебруар 

o   “Социјално насиље” (психолог)-мај 

·         Представљање Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника (Наставничко веће) – децембар 

·         Излагања на стручним већима, презентовање стручне литературе 

·         Угледни часови и угледне активности 

·         Активности у оквиру обележавање Дана Светог Саве и Дана школе 

·         Активности у оквиру Дана отворених врата - промоције школе 

·         Обуке за запослене на е-порталу Чувам те 

-          Породично насиље 

-          Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању 

-          Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима 

-          „Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља“ 

·         Обука за употребу CASIO калкулатора 

·         Обука   и тестирање запослених из области безбедности и здравља на раду 

·         Обука Удружење наставника Опстанак 

·         Формативно оцењивање - примери из праксе за основне и средње школе 

·         Обука Школског тима за спровођење пилотирања државне матуре 

·         Информатичка подршка запосленима за коришћење платформи за рад на даљину 

·         Обележавање значајних датума (Европског дана језика, Дана града Ужица, Дана победе у 

Првом светском рату, Међународног дан толеранције, Светског дана биодиверзитета) 

·         Тематски дан: “ Живот у клисури Ђетиње од неолита до данас” 

·         "SELFIE 2021-2022, session 3"-попуњавање упитника -наставници и руководство школе 

·         Сарадња са социјалним партнерима 
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·         Писање чланака за школски часопис „Петља“- децембар 

Ван установе:  

Обуке 

·         Програм обуке за оснаживање запослених за развијање одговорног односа према здрављу, 

очувању здравља и безбедности ученика (педагог) 

·         Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (27 

наставника) 

·         Програм за самовредновање (1 наставник) 

·         Онлајн обука школских администратора свих основних и средњих школа за рад у систему за 

управљање учењем Мудл (1 наставник) 

·         У сусрет државној матури- Обука за CASIO калкулатор (1 наставник) 

·         Информативна сесија о регионалном програму за размену средњих школа - (директор) 

·         Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености (1 наставник, 

библиотекар) 

·         Етика и интегритет( психолог) 

·         Дигитална учионица ( 1 наставник) 

·         Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са 

механизмима заштите од дискриминације (1 наставник) 

·         Управљање тимовима (електронски) (21 наставник) 

·         Вођење библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и 

међународним ISO стандардима за библиотечку статистику - техничка обука за коришћење нове 

on - line апликације МБС ( библиотекар) 

·         Активно учење 1 и 2 (1 наставник) 

·         Настава модерне историје југоисточне Европе (2 наставника) 

·         Регионални пројекат „Ефикасно осигурање квалитета кроз успешно управљање променама – 

изградња капацитета за директора средњих стручних школа“(директор) 

·         Републички зимски семинар за наставнике српског језика (1 наставник) 

·         Оцењивање у функцији развоја и учења (1 наставник) 
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·         Да нам антидискриминација буде инспирација (директор,педагог,психолог, Иван 

Стакић,Александар Митрашиновић) 

Стручни скупови 

 ·         Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе, ( библиотекар) 

·         Педагошка документација - свеска праћења развоја и напредовања ученика, ( библиотекар) 

·         Професионална заједница учења као механизам креирања Мреже подршке међу 

запосленима у васпитно-образовним и образовно- васпитним установама( библиотекар) 

·         Закон о заштити података личности-вебинар( директор, секретар) 

·         Пилотирање државне матуре-припремни састанак ( школски тим) 

·         Имплементација правилника о реализацији практичне наставе-консултативни састанак 

( директор) 

·         Акредитовани онлајн стручни скупови - Група Клет Србија (библиотекар) 

·         Добра пракса у друмском саобраћају-научни стручни скуп са међународним учешћем (2 

наставника) 

Учешће у раду удружења и заједница стручних школа у подручјима рада саобраћај, 

грађевинарство, текстилство и личне услуге (директор и председник стручног већа) 

Учешће у раду радне групе за одобравање програма сталног стручног усавршавања (1 наставник) 

Израда  испитних задатака  и ревизија исходау оквиру пројекта Државне матуре (2 наставника) 

  

  

 9.2. Извештај о  стручном усавршавању директора школе 

за школску 2021/2022. годину   

  

Ниво /активност Начин 

реализације 

Компетен

ције/сати 

Време 

реализације Носиоци 

реализације 
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Стручно 

усавршава

ње ван 

установе 

Ефикасно 

осигурање 

квалитета кроз 

успешно 

управљање 

променама – 

изградња 

капацитета за 

директора 

средњих 

стручних школа 

Присуство – 

регионални 

пројекат 

К4 15-16. 

10. 2021. 

02-03. 12. 

2021. 

Врњачка 

Бања 

ОеАД 

Регионални 

програм за 

размену 

средњих школа 

- Супершкола 

Присуство и 

дискусија -

информативна 

сесија 

К3 11.10. 2021. 

Чачак 
RYCO, GIZ 
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Имплементациј

а правилника о 

реализацији 

практичне 

наставе – 

школски модел 

стручног 

образовања 

  

Промоција 

националног 

модела дуалног 

образовања и 

оквира 

квалификације 

у РС 

  

Присуство и 

дискусија – 

консултативни 

састанак 

  

  

  

  

  

  

  

  

Присуство и 

дискусија 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

К1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

К1 

09.12. 2021. 

Београд 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

03.02.2022., 

Пожега 

ОеАД 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

МПНТР 
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Извршни одбор 

и Скупштина 

Заједнице 

саобраћајних 

школа Србије 

Присуствовање и 

учешће у раду   

К1-К4 13.10. 2021. 

онлајн Заједница 

саобраћајних 

школа Србије 

Извршни одбор 

и Скупштина 

Заједнице 

саобраћајних 

школа Србије 

Присуствовање и 

учешће у раду 

К1-К4 
24.11.2021. 

Београд, 

02.03.2022. 

Земун, ИО, 

 06. до 

08.04.2022. 

Ниш 

Заједница 

саобраћајних 

школа 

Републике 

Србије 

  

Организација 

пилотирања 

државне матуре 

планиране за 

април 2022. 

Присуство –

дискусија 

К3 
15.12.2021.прип

ремни састанак, 

Онлајн 

23.02.2022. 

02.03.2022. 

31.03.2022. 

  

МПНТР 

СУ Ужице 

Надзорни одбор 

и Скупштина 

Удружења 

геодетских и 

грађевинских 

школа Србије 

Присуствовање и 

учешће у раду 

К1-К4 22.10. 

2021. 

Власотинце, 

4. и 5. 02.2022. 

Крагујевац 

13. до 

15.05.2022.  

Нови Пазар 

Удружење 

геодетских и 

грађевинских 

школа Србије 
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Састанак 

СкупштинеУдр

ужења 

текстилних и 

кожарских 

школа Србије 

Присуствовање и 

учешће у раду 

К1-К4 15-16.12. 2021. 

Нови Пазар, 

20. и 

21.05.2022. 

Рума 

СкупштинаУдр

ужења 

текстилних и 

кожарских 

школа Србије 

Закон о заштити 

података о 

личности 

Присуствовање - 

вебинар 

К1, К4 13.12. 2021. 
Образовни 

информатор 

Пројекат 

увођења 

информационог 

система ИСКРА 

Присуствовање, 

учешће у раду 

онлајн 

  

К1 25.02. 

2022. 
МПНТР 

Исправка уноса 

података у 

ЈИСП 

Присуствовање, 

учешће у раду- 

вебинар 

К1 12.04. 

2022. 
Семинари 

србије 
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Састанци 

Актива 

директора 

средњих школа 

града Ужица 

  

Присуствовање, 

учешће у раду 

  

К1,4 
27. 08. 2021. 

13.09. 2021. 

24.11. 2021. 

02.12. 2021. 

17.01. 2022. 

·  03.02.2022. 

Састанак са 

представници

ма града – 

упис 

·  17.03.2022. 

онлајн 

састанак са 

ШУ 

презентација 

резултата 

анализе 

стручно-

педагошког 

надзора за 

1.пол. 

·  31.03.2022. 

онлајн 

састанак са 

ШУ , 

Пилотирање 

државне 

матуре 

·  19.04.2022. 

Организација 

матурантског 

плеса, 

Општина 

12.05. 2022. 

План развоја 

Града, Општина 

Директори 

средњих школа, 

представници 

Града и ШУ 
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Управљање 

тимовима 

Похађање 

семинара- 

електронски 

К4/ 

40 
10.12. 2021 – 14. 

1. 2022. онлајн 

ОКЦ Бор 

  

Да нам 

антидискримин

ација буде 

инспирација 

Похађање 

семинара- 

електронски 

К3/ 

8 
Мај-јун ЦИП 

Стручно 

усавршав

ање у 

установи

Представљање 

студије 

паркирања у 

Градској кући у 

Ужицу – модел 

5 

Присуствовање 
К4 

  

29.10. 

2021. Ужице 
Градска управа 

Ужице 

Заштита 

животне 

средине – 

локалне 

заједнице 

предузимају 

мере 

Организација и 

присуство - 

трибина 

К4 12.10. 2021. 

Ужице 
директор, 

помоћник 

директора, 

ученици 

Обука за 

запослене – 

породично 

насиље 

Присуство – онлајн 

обука на 

платформи „Чувам 

те“ 

К3/ 

16 

21.12. 

2021. онлајн 
МПНТР 
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Обука за 

запослене – 

Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Присуство – онлајн 

обука на 

платформи „Чувам 

те“ 

К3/ 16 21.12. 

2021. онлајн 
МПНТР 

Посета 

часовима, 

учешће у 

ваннаставним 

активностима 

Присуство, 

руковођење и 

учешће у раду 

К1-К4/ 

30 

Током 

школске 

године 

посећено 30 

часова 

Наставници, 

стручни 

сарадници, 

ученици 

 
Презентација 

наставничком 

већу: Технике 

успешног учења 

Присуствовање, 

дискусија 

К2/1 10.11. 

2021. 
Педагог школе, 

Тим за 

самовредновањ

е и вредновање 

рада школе 

  
Презентација 

наставничком 

већу: Инклузија 

у школи 

Присуствовање, 

дискусија 

К3/1 25.11. 2021. 
Психолог 

школе 
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Презентација 

наставничком 

већу: 

Правилник о 

сталном 

стручном 

усавршавању и 

напредовању у 

звања 

наставника, 

васпитача и 

стручних 

сарадника 

Присуствовање, 

дискусија 

К4/1 21.12. 2021. 
Ирена Госпавић 

  
Презентација 

наставничком 

већу: 

Улога родитеља 

у превенцији и 

интервенцији у 

случајевима 

насиља 

  

Присуствовање, 

дискусија 

К3/1 21.12. 2021. 
Педагог школе 

  
Презентација 

наставничком 

већу: 

Превенција и 

решавање 

дисциплинских 

проблема у 

настави 

случајевима 

насиља 

  

Присуствовање и 

дискусија 

К3/1 08.02.2022. 
Педагог шлоле 
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Презентација 

наставничком 

већу: 

Анализа 

допунске 

наставе 

Присуствовање и 

дискусија 

К2/1 03.06.2022. 
Психолог 

  
Обука и 

тестирање 

запослених из 

области 

безбедности и 

здравља на раду 

Присуствовање и 

дискусија 

К4 /1 21.12. 2021. 
Милан Лучић 

  
Сарадња са 

основним 

школама 

Састанци са 

директорима 

основних школа 

К4/6 Септембар - 

октобар Директор 

установе 

  
Сарадња са 

локалном 

заједницом 

Састанци, 

предавања, 

потписивање 

уговора са 

партнерским 

предузећима,учеств

овање у радним 

комисијама на 

нивоу Града 

К1, К4/ 

10 

Током 1. 

полугодишта Преставници 

локалне 

заједнице 

 

Директор школе је у школској 2021/2022. до 02.07.2022. реализовала велики број планираних 

активности- стручног усавршавања у установи као и ван установе са чим је покрила све стандарде 

компетенција. 
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10.  РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА  

 

Сарадња школе са родитељима је остварена кроз 

● групну сарадњу у виду родитељских састанака 

− Одржана се три обавезна родитељска састанка, на почетку школске године и на 

крају прво, другог и трећег класификационог периода,, на којима се разматрао 

успех  и дисциплина, ученика, као и примена превентивних мера у циљу 

спречавања Covid-19,о условима  рада у школи.  

− индивидуални контакти  родитеља са одељенским старешином и стручним 

сарадницима и Директором су се одржавали по потреби. 

− Са родитељима ученика који показују извесне тешкоће у савладавању градива или 

који имају проблеме у понашању, су се обављали индивидуални саветодавни рад 

током године 

● кроз састанке Савета родитеља 

− У току  2021/22.шк.године Савет родитеља је  на својим састанцима разматрао 

следећа питања: 

- предлагање представника родитеља у Школски одбор, 

- разматрање извештаја о остварености и годишњег плана рада школе, 

- предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање образовно – 

васпитног рада  

- разматрање спровођења мера за спречавање ширења вируса COVID 19 

- разматрање мере за унапређење учења и владања и услова рада школе – 

- разматрање услове за рад установе   

-  и друга питања предвиђених Статутом школе. 

● кроз друге облике сарадње 

− Активно укључивање родитеља у процес наставе, што је предвиђено Акционим 

планом Тима за самовредновање (анкетирање родитеља у оквиру Тима за 

самовредновање) 

− Иницијатива за хуманитарну акцију-помоћ социјално угроженој деци (јануар 2022.) 

− родитељ у улози предавача-радионице на тему   16.11.Родитељ из Савета родитеља 

Милена Вићевић у улози пред Дан толеранције, у 1с1, радионица на тему 

дискриминације    1.12.2021.  одржала ЧОС у одељењу 1т1, где је родитељ, на тему 

Стереотипи и предрасуде, поводом Дана инвалидитета 

 

10.1. ИНДИВИДУАЛНИ САСТАНЦИ СА РОДИТЕЉИМА  

 

На огласној табли за родитеље налази се распоред индивидуалних састанака одељењског 

старешине са родитељима 

11. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

САДРЖАЈ 

ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА 

НАЧИНИ 

ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА 

ВРЕМЕ 

НОСИОЦИ 

ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈ

А 
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Садржај и 

структура ГПР 

Извештавање о 

реализованим 

активностима, 

табеле за праћење, 

редовне активности 

у оквиру сектора 

руковођења 

Крај првог и 

крај другог 

полугодишт

а 

Директор, Школски 

одбор, савет 

родитељаПедагошки 

колегијум, Тим за 

израду и праћење 

реализације годишњег 

плана рада 

реализовано,на 

састанцима ,по 

плану,евиденциј

а у записницима 

Планови 

стручних већа 

Редовно 

извештавање о 

реализованим 

активностима, 

сарадња стручних 

већа на заједничким 

активностима 

Полугодиш

ње 

Педагошки колегијум, 

директор школе, Тим 

за израду и праћење 

реализације годишњег 

плана рада 

реализовано 

План Ученичког 

парламента 

Увид у акције и 

друге облике 

деловања 

Ученичког 

парламента 

На крају 

сваког 

класификац

ионог 

периода 

Наставник задужен за 

рад Ученичког 

парламента 

реализовано,коо

рдинатор урадио 

детаљан 

извештај 

Реализација рада 

школских тимова 

Праћење 

планираних 

активности у 

оквиру ГПР 

Полугодиш

ње 

Директор, 

Наставничко веће, Тим 

за израду и праћење 

реализације годишњег 

плана рада 

реализовано,еви

денција у 

записницима 

План стручног 

усавршавања 

наставника 

Тромесечни 

извештаји 

Новембар, 

фебруар, 

мај, август 

Педагошки колегијум, 

школски одбор 

Наставничко веће 

реализовано на 

Педагошком 

колегијуму,евид

енције у 

записницима 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Подношење 

извештаја 

Школском одбору и 

Савету родитеља 

Септембар, 

фебруар 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

реализовано у 

септембру 

Тим за 

самовредновање 

и вредновање 

школе 

Подношење 

извештаја 

Школском одбору и 

Савету родитеља 

Септембар, 

фебруар 

Тим за 

самовредновање и 

вредновање школе 

реализовано у 

септембру 

 

У оквиру Годишњег плана рада Школе одређени су носиоци послова и време извршавања 

прaћења остваривања Годишњег плана рада Школе. 
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Сваки наставник и разредни старешина је  на крају сваког месеца извршио самоконтролу 

броја одржаних часова, рализацију наставних садржаја и реализацију осталих активности и на 

основу добијених резултата сачинио план за наредни месец.  

Обавеза наставника је била да сачињене планове рада у електронској форми предају на 

платформу школе најкасније до 5.у месецу. Писане припреме за непосредни образовно-васпитни 

рад наставници су имали за све наставне часове. 

 

Праћење на нивоу стручних већа и одељењских већа 

Стручна већа и одељењска већа су извршили анализу остваривања резултата рада сваког 

члана и предлагали  мере за постизање бољих резултата у наредном периоду. 

На сваком класификационом периоду вршила се анализа и степен остварености 

програмских садржаја са предлозима мера за унапређење рада, које је урадила психолошко-

педагошка служба посебно на сваком класификационом периоду. 

Директор Школе и помоћник директора, и Тим за израду и праћење реализације годишњег 

плана рада је пратио укупну реализацију годишњег програма рада Школе током првог 

полугодишта школске 2020-21. године. 

 

 

12. ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ИЗОСТАЈАЊУ УЧЕНИКА ШКОЛЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2021/2022. 

 

 

 

Број ученика 

Позитивни Недовољни Неоцењени 

Број % Број % Бро

ј 

% 

Укупно школска година 21/22   544 535 98.35 9 1.6

5 

0 0.00 
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Укупно школска година 20/21    565 547 96.81 18 3.1

9 

0 0.00 

 

 

 

 

Разреднo одељењe Број 

ученика 

Позитивни Недовољни Неоцењени 

Бро

ј 

% Број % Број % 

I Г1 (21/22) 29 29 100.00 0 0.00 0 0.00 

I С1 (21/22) 28 28 100.00 0 0.00 0 0.00 

I С2 (21/22) 25 25 100.00 0 0.00 0 0.00 

I С4 (21/22) 27 25 92.59 2 7.41 0 0.00 

I Сц (21/22) 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 

I Т1 (21/22) 13 13 100.00 0 0.00 0 0.00 

I Ф1 (21/22) 22 22 100.00 0 0.00 0 0.00 

Укупно за I разред 

средње школе 

148 146 98.65 2 1.35 0 0.00 
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2021/2022 

Укупно за I разред 

средње школе 

2020/2021 

168 166 98.81 2 1.19 0 0.00 

 

 

 

 

Разреднo одељењe Број 

ученика 

Позитивни Недовољни Неоцењени 

Бро

ј 

% Бро

ј 

% Број % 

II Г1 (21/22) 25 25 100.00 0 0.00 0 0.00 

II Г3 (21/22) 14 14 100.00 0 0.00 0 0.00 

II С1 (21/22) 28 27 96.43 1 3.57 0 0.00 

II С2 (21/22) 29 27 93.10 2 6.90 0 0.00 

II С4 (21/22) 18 17 94.44 1 5.56 0 0.00 

II С5 (21/22) 21 18 85.71 3 14.29 0 0.00 
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II Сц (21/22) 6 6 100.00 0 0.00 0 0.00 

II Ф1 (21/22) 28 28 100.00 0 0.00 0 0.00 

Укупно за II разред 

средње школе 2021/2022 

169 162 95.86 7 4.14 0 0.00 

Укупно за II разред 

средње школе 2020/2021 

163 153 93.87 10 6.13 0 0.00 

 

 

Разреднo одељењe Број 

ученика 

Позитивни Недовољни Неоцењени 

Бро

ј 

% Број % Број % 

III Г1 (21/22) 25 25 100.00 0 0.00 0 0.00 

III С1 (21/22) 28 28 100.00 0 0.00 0 0.00 

III С2 (21/22) 22 22 100.00 0 0.00 0 0.00 

III С4 (21/22) 24 24 100.00 0 0.00 0 0.00 

III С5 (21/22) 27 27 100.00 0 0.00 0 0.00 
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III Сц (21/22) 6 6 100.00 0 0.00 0 0.00 

III Т1 (21/22) 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 

Укупно за III 

разред средње 

школе 2021/2022 

149 149 100.00 0 0.00 0 0.00 

Укупно за III 

разред средње 

школе 2020/2021 

158 153 96.84 5 3.16 0 0.00 

 

 

Разреднo одељењe Број 

ученика 

Позитивни Недовољни Неоцењени 

Број % Број % Број % 

IV Г1 (21/22) 22 22 100.00 0 0.00 0 0.00 

IV С1 (21/22) 29 29 100.00 0 0.00 0 0.00 
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IV С2 (21/22) 27 27 100.00 0 0.00 0 0.00 

Укупно за IV разред 

средње школе 

2021/2022 

78 78 100.00 0 0.00 0 0.00 

Укупно за IV разред 

средње школе 

2020/2021 

76 75 98.68 1 1.32 0 0.00 

 

 

 

разре

д 

Број 

ученика 

Изостанци 

Оправдани Неоправд

ани 

Нерегули

сани 

Укупно Укупно по 

ученику 

21/2

2 

20/2

1 

21/2

2 

20/2

1 

21/

22 

20/

21 

21/

22 

20/

21 

21/2

2 

20/2

1 

21/22 20/2

1 

I 148 168 1617

4 

8285 929 736 0 5 1710

3 

9026 115.5

6 

53.7

3 

II 169 163 2205

7 

8806 138

4 

977 7 1 2344

8 

9784 138.7

5 

60.0

2 

III 143 158 1447

9 

7597 117

2 

960 0 2 1565

1 

8559 109.4

5 

54.1

7 
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IV 78 76 8722 2768 432 188 5 0 9159 2956 117.4

2 

38.8

9 

Укуп

но 

538 565 6143

2 

2745

6 

391

7 

286

1 

12 8 6536

1 

3032

5 

121.4

9 

53.6

7 

 

Детаљан извештај о успеху и изостајању ученика на крају 2021/22.год., са Предлогом мера, налази 

се у документацији ПП службе  и на Огласној табли школе на гугл диску. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


