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ЈЕДИНСТВЕНА ШКОЛА У ОПШТИНИ 
 
 
 
 
 
               У току је школска 2022/2023. година. Параћинска гимназија задржала је 
статус установе из које излазе млади са најширим академским интересовањима.   
 
              У погледу планирања и остваривања свих облика рада са ученицима 
оријентишемо се према кључним компетенцијама и исходима учења како би наши 
ђаци са успехом положили матурски испит, а после гимназије лако наставили 
образовање и професионални развој.       
 
              Како учење све више уважава контекст и разноликост перспектива у 
сусрету са научним проблемима и свакодневним животом, ђаци уче ван учионице 
користећи ресурсе средине, кроз мала истраживања која повезују научне 
дисциплине, лично искуство и различите технике рада. Постигнућа ученика најбољи 
су доказ да ли смо успели да обезбедимо образовну подршку какву они заслужују.   
 
              Школа наставља да остварује програм зас два гимназијска смера, као и за 
ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Негујемо 
стваралаштво и уметничку креативност ученика, заступамо четири савремена 
страна језика, подстичемо бављење спортом, бринемо о здрављу и безбедности 
младих, развијамо мултикултуралност и толеранцију кроз међународну образовну 
размену ученика и сарадњу наставника у европском образовном простору.  
 

План и програм наставе и учења прилагођава се условима у годинама 
пандемије Covid 19 вируса и одобрава од просветне власти. Дневна и недељна 
организација рада такође се прилагођавају. Чешће интерно и екстерно 
извештавање и ажурно праћење прилагођеног начина рада спадају у мере доброг 
управљања образовно-васпитним процесом у отежаним околностима све док за тим 
пстоји потреба.  
  
            
 
 

1.  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Годишњи план рада садржи податке о врсти, начину, месту, динамици и носиоцима планираних 
активности у Гимназији у Параћину, за школску 2022/2023. годину.  
                                
План је резултат сарадње наставника, стручних већа, служби и управе школе, али и обавеза установе 
да благовремено планира рад. План представља основну структуру и динамику годишњих 
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образовно-васпитних програма и активности одређених, са једне стране, националним оквиром и 
календаром, а са друге, аутономијом и специфичностима школе и њене средине.  
 
Годишњи план рада школе је јавни документ. У овој форми, усваја га Школски одбор, а школа се 
обавезује на његову примену. Евентуалне допуне и измене накнадно се усвајају, у складу са законом.   
 
Гимназија у Параћину је основана непосредно по завршетку српско-турског рата 1878. године као 
дворазредна гимназија реалка. 1881. је прерасла у нижу гимназију, а укинута је законом из 1898. 
године. Уважавајући потребу да се свршени основци даље школују, отворена је школске 1903/04. 
године продужна школа. Од 1915. у Параћину ради приватна Гимназија, па затим државна, са краћим 
или дужим прекидима, све до данас. После периода усмереног средњег образовања, као самостална 
средња школа Гимназија је поново почела са радом школске 1990/91. године. 
   
Школа је верификована за рад решењем број 022-05-414/94-03 од 24.5.1994. године а своју делатност 
је уписала у судски регистар који води Окружни суд у Крагујевцу под бројем Фи - 1984/90. Школа 
испуњава потребне просторне и кадровске услове за вршење своје делатности.  
Уовој  школској години Гимназија остварује програм наставе и учења за I, II, III, и IV разред 
гимназије у друштвено-језичким и општем смеру, као и на смеру за ученике са посебним 
способностима за рачунарство и информатику.    
 
Просторно-технички услови и финансирање  
              
Гимназија у Параћину налази се  у непосредној близини других средњих школа, Градског 
позоришта, Градске библиотеке, Културног центра и Музичке школе. На неки начин, то је културно-
просветна зона града, што даје специфичност просторној локалцији школе.  
Школа је смештена у половини школске зграде коју дели са средњом стручном школом. Први и 
други спрат, као и високи партер користе се за наставу и школску библиотеку, а у приземљу се 
налази наставничка зборница, канцеларије, архива и чајна кухиња. Систем за загревање на гас напаја 
Гимназију и неколико суседних објеката. Гимназија има расхладне уређаје у свим радним 
просторијама које треба обновити. Школа има два улаза у зграду, ограђено и осветљено двориште са 
једне стране и службени улаз, са друге стране. Грађевинско реновирање и адаптације унапредили су 
безбедност и енергетску ефикасност објекта. У школи је обновљен рад киоска са прехрамбеном 
робом. Ђачки парламент нема своју просторију. Просторни капацитети за непосредни рад са 
ученицима: 

- учионице бр. 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 (српски језик, историја, географија, филозофија, 
математика, социологија, устав и права грађана, грађанско васпитање, верска настава, изборни 
рограми),  

     -     кабинет за хемију, са припремном просторијом, 
     -     кабинет за биологију, са припремном просторијом 
     -     кабинет за физику, са припремном просторијом 
     -     кабинет за уметности и психологију, са припремном просторијом,   
     -     три кабинета за рачунарство и информатику,  

-     једна учионица са 16 места, за стране језике,  
-     једна учионица са 32 места, за стране језике,  
-    фискултурна сала коју користе две средње школе,  
-    школска библиотека, 
-    просторија за ученике – Ђачки кутак,  

Дворишни спортски терен није у функцији за школске активности.           
 

Школа има 97 рачунара, 8 видео пројектора, двд плејер, 3 пројекциона платна,  неколико ТВ апарата, 
скромну хемијску лабораторијску опрему, 17 лаптопова,  3 аудио плејера, 6 штампача, 3 фотокопир 
апарата, 3 скенера, учила за наставу физике, мини камеру, 1 дрон, 2 дигитална фото апарата,  
унутрашњу инсталацију за видео-надзор и разглас који нису у функцији, телефонске и факс линију, 
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бежични АДСЛ интернет у свим  просторијама - приступ преко АМРЕС мреже. Школска библиотека 
има око 1500 библиографских јединица школске лектире, белетристике, стручних издања, 
периодике, енциклопедија, лексикона и педагошке  литературе. Школа не користи у потпуности 
лиценцирани софтвер за потребе наставе и службеног пословања, а потребно је осавременити фонд 
учила и опреме у школи. Школи су потребни: 
- простор за рад са ученицима, 
- сала за већи број особа (свечаности, трибине и др.),  
- обнављање кабинета за природне и друштвене науке, 
- реновирање свлачионица, фискултурне сале и дворишног терена, 
- кречење просторија и санација подова и зидова.  
 
Финансирање рада обезбеђује се из  републичког и општинског буџета, у складу са законом. Део 
финансијских и програмских потреба подмираује се из донација, од јавних фондова и компанија, као 
и коришћењем ресурса средине. Породице ученика подмирују трошкове екскурзија, излета, посете 
сајма, позоришта и сл.  
 
 
    2.     ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
 
 
Образовно-васпитни рад  школе организован  је  у складу са календаром образовно - васпитног рада 
средњих школа за школску 2022/23. годину у Републици Србији, Стручним упутством за  
организовање и остваривање образовно – васпитног рада у средњој школи и  са Правилником о 
посебном програму образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр.110  од 04.09.2020.г) у условима 
пандемије вируса Ковид 19. Организацијом рада школе бави се директор, усклађујући могућности и 
програмске потребе, а нарочито усклађујући ангажовање наставног особља које ради у више школа 
или градова и то у две дневне смене. И ове године, организација поштује Упутсто о мерама 
заштите здравља ученика и запослених. 
 
Оптимална организација рада ангажује наставнике и на дежурсву у школском објекту и дворишту, 
током обе наставне смене, када се настава одвија у школи. За време наставе у школи, ученици   
користе наменске учионице и кабинете.  
 
Наставни часови трају 45 мин, док се подршка ученицима обезбеђује у контунуитету кроз 
ангажовање наставника и ученика према дневном и недељном распореду.   
 

 

 

ДИНАМИКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Обавезни облици образовно-васпитног рада предвиђени планом и програмом наставе  и учења 
остварују се на годишњем нивоу: 

- у 1, 2. и 3. разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана, 
- у 4. разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана. 

У оквиру 37 петодневних наставних седмица школа ће равномерно распоредити све наставне дане, 
тј. сваки дан у седмици биће заступљен 37 односно 33 пута у току наставне године, применом  
замене наставних дана и надокнаде наставних дана.  
 Школа остварује свој програм и у радним ненаставним данима.  
 
  
          У школи ће се обележити  радно: 
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1) Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату ..... 21.10.2022.   
2) Св.Сава – Дан духовности .................................................. 27.01.2023. 
3) Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других  
     жртава фашизма у Другом  светском рату ........................ 22.04.2023. 
4) Дан победе ............................................................................. 09.05.2023. 
5) Видовдан ................................................................................28.06. 2023. 
6) 8. новембар обележава се као Дан просветних радника.  
 
Ученици и запослени имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане следећих 
верских празника: 

1. православци: на први дан крсне славе; 
2. православци, католици и припадници других хришћанских верских заједница – на први дан 

Божића и у дане Ускршњих празника почев од великог петка закључно са другим даном 
Ускрса, према свом календару; 

3. припадници Исламске заједнице – на први дан Рамазанског бајрама и први дан Курбанског 
бајрама; 

4. припадници Јеврејске заједнице – на први дан Јом Кипура. 
 
Посебним Правилником који је донет у установи и Упутством и препорукама надлежних органа 
утврђена су права и обавезе запослених у вези са изостајањем са посла и ученика са наставе, у 
случају угрожавања безбедности и здравља током трајања пандемије Covid-19.    
 
Радни дани у којима се не изводи настава, али се реализују школске активности из плана и програма 
школе:  

- Дан Св. Саве,   
- за време зимског и летњег распуста (активности наставника); 
- у данима уписа ученика у 1. разред (активности наставника).  

 
 
 

Годишњи календар рада установе за шк.2022-23. 
 

П
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од до 
Почетак наставе у првом 
полугодишту 

01.09. 2022. - 

Родитељски састанак за 1, 2, 3. и 4. раз 02. 9.2022. 05.09.2022. 

Први класификациони период – 
утврђивање успеха на седницама 
одељењског већа за 1,2,3. и 4. разред  

08.11.2022 09.11.2022. 

Родитељски састанци за 1, 2, 3. и 4. раз. 15.11.2022. 16.11.2022.  
Крај првог полугодишта          30.12.2022.  
Зимски распуст 02.01.2022. 13.01.2023. 
Утврђивање успеха у првом 
полугодишту на седницама одељењских 
већа за 1,2,3 и 4. разред  

12.01.2023. - 

Родитељски састанци 12.01.2023. 13.01.2023.  

     
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Д
р

уг
о 

п
ол

уг
од

и
ш

те
 Почетак другог полугодишта 16.01.2023. - 

Други класификациони период – 
утврђивање успеха на седницама 
одељењског већа –за 4. разред 

14.03.2023. - 

Родитељски састанак за 4. разред 16.03.2023.  - 

Други класификациони период – 29.03.2023.  
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утврђивање успеха на седницама 
одељењских  већа –за 1,2,3. разред  
Родитељски састанци за 1,2,3. разред 30.03.2023. 31.03.2023. 

 
Пролећни распуст 10.04.2023. 18.04.2023.  

Крај наставне године за 4. разред         23.05.2023. - 
Утврђивање успеха на крају наставне 
године на седници одељењског већа за 
ученике 4. разреда 

 
25.05.2023. 

 
- 

Подела сведочанстава за ученике 4. раз. 26.05.2023. 
 

 

Пилотирање државне матуре 31.05.2023. 02.06.2023. 
Крај наставне године за 1,2. и 3. разред         20.06.2023. - 
Утврђивање успеха на крају наставне 
године на седници одељењског већа за 
ученике 1,2,3. разреда 

 
21.06.2023. 

- 

Подела сведочанстава за ученике 1,2,3.р 28.06.2023.  - 
 

 Четвртак 26.01.2023.  -------------- настава по распореду за петак  
 
Поправни испити:  
зa IV разред биће организовани у јунском и августовском року, 2023.  
зa I, II i III разред биће организовани у августовском року, 2023.  
 
Разредни испити 
Разредни испити за ученике четвртог разреда: јуни 2023.  
Разредни испити за ученике 1, 2. и 3. разреда: јуни и август 2023.  
 
Испити за ванредне ученике (промена својства из редовног у ванредни): 
Сваког месеца, изузев јула и јануара, ученици могу пријавити полагање испита од 1. до 10. дана у 
месецу, а испит ће бити организован од 11. до последњег дана у истом месецу.     
Матурски испит биће организован у  новембарском, јануарском, јунском и августовском  року. 
Матурска свечаност је планирана за крај маја  2023. године, уколико епидемиолошка ситуација 
дозволи. 
Додела Вукове и других награда: јуни 2023.године, у складу са мерама заштите здравствене 
безбедности.  
 
             Уз поштовање мера заштите здравствене безбедности, покушаћемо да остваримо:  
Здравствено- рекреативна активност Корак ближе здрављу 
Пешачење, организовано, 10км, са ПК «Јаворак» ..... један дан, септембар 2022.  
 
Посете културних, уметничких и образовних манифестација     
Посета Међународног београдског сајма књига .................. октобар  2022.  
Посета научно-технолошког парка или истраж. центра ............... мај 2023. 
Посета Завичајног музеја .............................................................. март  2023. 
Посета Сајма образовања / занимања или НОУ феста ..............  март 2023.  
Посета ликовне изложбе ............................................................. април  2023. 
Посета еколошких локалитета ............................................ април / мај 2023. 
Посета концерта или драмске представе ............новембар / децембар 2022. 
  
Културно-уметничка делатност 
Обележавање Дана Св. Саве – Дана духовности .....................      27.1.2023.  
- планирају се активности за целу седмицу «Светосавска недеља»  
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Изложба ликовних радова или фотографија..................... мај или јуни 2023.  
Промоција учења страних језика .........................................април /  мај 2023.  
Програм франкофоније .................................................................... март 2023. 
Матурантска парада ............................................................................ мај 2023.  
 
Објављивање школског листа или одржавање блога:  
У електронском формату - сајту школе ......... током шк. године 2022 – 2023.  
 
Остали облици наставе и непосредног рада са ученицима 
Додатна, допунска, факултативна и припремна настава, као и рад секција, Парламента ученика 
и слободне активности за ученике реализују се током ове  школске године уколико дозволе 
епидемиолошки услови, по распореду који усвајају стручни органи  (носилац, обим, место и време 
реализације).  
 
Изборни програми остварују се као саставни део програма наставе и учења за први, други, трећи и 
четврти  разред, у предвиђеном годишњем обиму и унутар недељног распореда активности за 
ученике.  Планови ових облика непосредног рада са ученицима су саставни део школске 
документације којима се планира рад, а евиденција се врши кроз школску документацију. Носиоци 
ових облика рада су наставници, у складу са правилником.   
 

 

 3. РИТАМ РАДНОГ ДАНА  
Разредно-часовна и дневна организација рада школе, смене 

            
У школи се примењује  разредно-часовни систем организације наставе, иако је истовремено у школи 
знатно мањи број ученика (половине одељења). Настава из обавезних и изборних предмета као и 
изборних програма  реализује се према Посебном плану и програму почев од 01. септембра 2020.г. 
Оперативно планирање врши се  ове године у склад са упутством о мерама заштите у условима 
појачаног епидемиолошког ризика . Настава се остварује у две дневне смене, пет дана у седмици, 
током септембра месеца по прилагођеној сатници: 

- прва смена од 8ч до 13,45ч, прва смена; 
- друга смена од 14ч до 19,45ч, друга смена.  

 
Изузетно, школа реализује наставу за време радне / наставне суботе. 
           Образовно-васпитни рад остварује се: 

- у учионицама и кабинетима, уз премештање ученика из једне у другу просторију,  
- у фискултурној сали, спортским објектима и теренима,  
- на локацијама у граду и општини које су погодне за учење ван учионице (галерија, музеј, 

еколошки локалитет, културно-историсјски локалитет исл. 
- у установама које се баве образовањем, истраживањем и науком (истраживачки и технолошки 

центри),  
- на местима које школа користи као додатне ресурсе у циљу образовног развоја ученика 

(општинске установе и институције, привредни субјекти, спортски објекти и терени и др). 
Путовања и посете ученика планирају се уз примену мера заштите здравља и безбедности.  
  

          Оперативни планови наставе и учења прецизирају носиоце, динамику и садржај свих облика 
рада са ученицима. Оперативни планови наставе и учења налазе се у школској документацији – на 
папиру или у електронском формату. Они су резултат сарадње наставника у стручним већима 
(обласна и одељенска), Педагошком колегијуму и Наставничком већу. У процесу наставе и учења 
врши се прилагођавање садржаја, метода, услова, организације и комуникације, у случају да је то 
потребно, као начин индивидуализовања и повећања доступности, праведности и квалитета 
образовања као и превеириња ризика по безбедност ученика и школског особља.  
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            Додатна и допунска настава реализују се током школске године, као појачање редовне 
наставе, за ученике који показују веће интересовање (додатна) и за ученике који са тешкоћама 
постижу исходе учења (допунска).  
            Припремна настава одржава се у јуну и августу, као помоћ ученицима да остваре очекиване 
исходе, а по потреби уочи свих испитних рокова.  
            Настава по индивидуалном образовном плану реализује се кроз редовну наставу и додатне 
часове, према оперативном плану наставе и уоченим потребама ученика.   
             Пројектна настава укључена је у годишњи план наставе и учења свих предмета и 
образовних области. Један проценат пројектне наставе остварује се у изборним програмима, а други 
у настави обавезних предмета. Како је реч о методичком иновирању, наставници процењују који 
обим и теме предметних програма су најпогодније за учење кроз пројектну наставу.  
             Изборни предмети су: грађанско васпитање, верска настава и други страни језик (руски, 
француски, немачки). Ученици се опредељују за похађање наставе из изборних предмета у складу са 
претходним образовним искуством и према интересовању.  
             Изборни програми остварују низ комплексних образовних и васпитних циљева кроз 
пројектну наставу и учење. У овом облику рада учење се ослања на групни пројетни рад ученика уз 
менторску подршку наставника. Школа нуди следеће изборне  програме: Здравље и спорт, Уметност 
и дизајн; Појединац, група и друштво; Образовање за одрживи развој; Основи геополитике; Религије 
и цивилизације; Језик, медији и култура; Примењене науке, Примењене науке 1, Методологија 
научног истраживања.  Ученици се опредељују да похађају по два, према сопственом избору.  

Школа је спровела информисање ученика, а опредељивање је спроведенo путем 
анкетирања. Формиране су групе полазника за све одабране изборне програме и одређени стручни  
наставници за њихову реализацију.  
                  

Рад у сменама  
Школа ради у две смене. Једну смену чине I и III разред (8 одељења), а другу II и 

IV разред (7 одељења). Првог наставног дана у школској години I и III разред крећу пре 
подне, а II и IV разред после подне. Смене се мењају на две недеље.   

  
 
 
 
 
 

                

 ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 

1.  8:00 -  8:45 14:00 - 14:45 

2. 8:50 -  9:35 14:50 - 15:35 

3. 9:50 -  10:35 15:50 - 16:35 

4. 10:40 - 11:25 16:40 - 17:25 

5. 11:35 - 12:20 17:35 - 18:20 

6. 12:25 - 13:05 18:25 - 19:05 

7. 13:10 - 13:45 19:05 – 19:45 
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4. БРОЈНО  СТАЊЕ  УЧЕНИКА 
 
 

Образовни 
профил 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

     

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

   

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

   

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

    

УКУПНО 
 
 

 одељ. бр. 
уч 

одељ  бр. 
уч 

одељ  бр. 
уч 

одељ  бр. 
уч 

одељ бр. 
уч 

Општи тип 2 38 2 36 2 35 2 55 8 164 
Друштвено 

језички смер 
1 29 1 28 1 28 1 23 4 108 

Смер за  уч. са 
посебним 

способностима  
за  

рачунарство и 
информатику  

 

1 21 1 16 1 11 0 0 3 48 

 15 320 
                         
                           

Бројно стање ученика и изборни предмети за шк.2022/2023.  

Одељење 
Број 

ученика 

ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТ 

Први 
страни 
језик 

Други страни језик 

Грађанско 
васпитање 

Верска  
настава 

Енглески 
језик 

Немачки
језик 

Француски
језик 

Руски 
језик 

1-1 19 13 6 19 10 9 0 

1-2 19 11 8 19 12 7 0 

1-3 29 16 13 29 9 20 0 

1-4 21 9 12 / / / / 

        

2-1 18 10 8 18 0 18 0 
2-2 17 15 3 18 11 5 1 
2-3 30 9 19 28 12 13 5 

2-4 16 7 9 16 0 0 0 
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одељење Број 
ученика 

Грађанско 
васпитање 

Верска  
настава 

Енглески 
језик 

Немачки
језик 

Француски
језик 

Руски 
језик 

3-1  18 14 4 18 17 0 1 
3-2  17 6 10 16 0 16 0 
3-3  27 2 25 27 9 18 0 

3-4 11 2 9 11 6 2 0 

        
4-1  27 19 8 27 0 22 5 
4-2  29 12 16 29 18 11 0 
4-3  24 17 6 24 8 16 0 

        
 
 
 
 

5. ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВЕ И ФОНД ЧАСОВА ПО СМЕРОВИМА 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ГИМНАЗИЈУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКУ 

 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.  

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Σ 
I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 27 5 999 185 27 5 999 185 23 9 851 333 25 7 825 231 3674 934 4608 
1. Српски језик и књижевност 4  148  3  111  3  111  4  132  502  502 

3. Страни језик 2  74  2  74  2  74  2  66  288  288 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 
Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Σ 

4. Историја 2  74  2  74          148  148 

5. Географија 2  74  2  74          148  148 

6. Музичка култура 1  37              37  37 

7. Физика 2  74  3  111  3  111   4  132  428  428 

8. Хемија 2  74  2  74          148  148 

9. Физичко васпитање 2  74  2  74  2  74  2  66  288  288 
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10. Математика 5  185  5  185  5  185  5  165  720  720 

11. Дискретнa математика     2  74          74  74 

12. Биологија         3  111  3  99  210  210 

13. Психологија         2  74      74  74 

14. Ликовна култура         1  37      37  37 

15. Социологија             2  66  66  66 

16. Филозофија             2  66  66  66 

17. Примена рачунара 1 2 37 74  2  74  2  74     37 222 259 

18. Програмирање 2 3 74 111 2 3 74 111  3  111     148 333 481 

19. Рачунарски системи 2  74              74  74 

20. Оперативни системи и рачунарске мреже     2  74          74  74 

21. Објектно оријентисано програмирање 
            1 3 37 111 

      37 111 148 

22. Базе података 
            1  1 37 37 1  2 33 66 70 103 173 

23. Програмске парадигме 
                  3  99  99 99 

24. Веб програмирање 
                    2  66  66 66 

II: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 1  37  1  37  1  37  1  33  144  144 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1  37  1  37  1  37  1  33  144  144 

УКУПНО I+II 33 1221 33 1221 33 1221 33 1089 4752 
 

 
           
               

6.   СТРУКТУРА 40-ТО ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА  
  

 
Укупан годишњи рад остварује се у 44 недеље (1760 часова годишње). 

Непосредан рад са ученицима остварује се у 37 недеља, односно 33 недеље - за 
наставнике који реализују наставу у четвртом разреду.   

 

А. ЗА НАСТАВНИКЕ:  ЧАСОВИ  

1. Часови  редовне наставе, допунски, додатни, припремни, факултативни, 
друштвено-корисни рад, час одељењског старешине  

24 

2. Припремање  10 

3. Стручно усавршавање, педагошка документација, руковођење стручним већем, 
кабинетом, испити, припрема ученика за такмичење, менторски рад, рад у 
комисијама, дежурство, рад у пројектима   

4 
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4.  Рад у стручном, одељењском и Наставичком већу, школском тиму  2 

УКУПНО  40 

Б. ДИРЕКТОР   

1. Организациони и педагошко-инструктивни рад, рад у стручним органима школе  30 

2. Сарадња са јединицом локалне самоуправе, ШО и  друштвеном заједницом   5 

3. Сарадња са родитељима ученика и  институционалним партнерима школе 2 

4. Сарадња са свим службама у школи  2 

5. Стручно усавршавање, евидентирање, извештавање  1 

УКУПНО 40  

В. ПСИХОЛОГ  ШКОЛЕ   

1. Рад са ученицима, сарадња са наставницима, сарадња са родитељима и  
    аналитичко истраживачки рад  

30 

2. Припремање  6 

3. Учешће у раду стручних органа и тимова  2 

4. Стручно усавршавање 1 

5. Други послови  1 

УКУПНО  40 

Г. БИБЛИОТЕКАР   

1. Рад са ученицима, сарадња са наставницима и аналитичко  истраживачки рад  30 

2. Припремање  6 

3. Одржавање и класификовање фонда школске библиотеке   2 

4. Стручно усавршавање  1 

5. Други послови  1 

УКУПНО  40 

 
7. БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА СА ПРОЦЕНТОМ РАДНОГ АНГАЖОВАЊА    

 
 
 

 1. СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ  ЈЕЗИКА 
И КЊИЖЕВНОСТИ  

 

 

 

Ред.бр. 
Наставник  Наставни 

предмет 
% радног 

ангажовања   
Одељ. 

стареш. 

1 
Илић Душица српски језик и 

књижевност  
100% Не 

2 
Филиповић 
Светлана 

српски језик и 
књижевност 
 

100% Не 

3 
Марија Лукић српски језик и 

књижевност 100% Да  
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4 
Милица Милетић 
 

српски језик и 
књижевност 

22,22% Не 

 2. СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА   

1 
Петровић Ана  енглески језик  

100% Да 

2 
Петровић Борко енглески језик  

76,67% Не 

3 
Антић Јелена 
 

енглески језик  
32,78% Не 

4 
Мирјана 
Мијатовић 

Енглески језик  
25% Не 

5 Јочић Маја Немачки језик 50% Да  

6 
Драгана 
Миловановић 

Немачки језик 
16,67% Не 

    7 
Бранковић Весна Француски језик 

Латински језик 
100% 

 
Да 

    8 
Живковић Марија Француски језик 

Латински језик 
55,55% Не   

9 
Верица Јовић Руски језик 

10% Не 

3. СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА 
 

1 
Петровић Маја математика  

100% Да 

2 
Богдановић 
Снежана 

математика  
100% Да 

3 
Илић Весна 
 

математика  
  

100% Не 

4 
Ивана Лазић 
 

математика 
55,55% Не 

5 
Стојановић Биљана Хемија 

 
70% Не 

6 
Стамболић  
Драгана 

хемија 
 50% Не 

7 
Милошевић 
Предраг 

Физика 
100% Да 

8 
Гроздановић Соња 
 

Физика 
80% 

Не 

10 
Денчић Никола Биологија 

 
25% Да  
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11 
Сузана  
Будисалић 

Биологија 
100% Да 

12 
Симић Александар 
 

Географија 
100% Не 

13 
Данијел Милетић 
  

Географија 
10% Не 

4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ  НАУКА И ФИЛОЗОФИЈЕ 

1 
Радосављевић 
Зоран 

Филозофија 
 

75% Не 

2 Јевтић Весна 
Психологија 
 40% Не 

3 
Миловановић 
Момчило 

Историја 

100% Не  

4 Петровић Малина 
Историја  

50% Не 

5 
 

Дачић Снежана 
 

Социологија 
 

 
15% 

Не 

6 
Ђорђевић Симић 
Јована  

Социологија  
20% Не  

5. СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
 

1  Ђукић Данијел 
Физичко и 
здравствено 
васпитање  

60% Да 

2  
Ђукић Биљана Физичко и 

здравствено 
васпитање 

80% Да 

6. СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ и РАЧУНАРСКЕ ГРУПЕ 
ПРЕДМЕТА 

 

1. Милић Иван 
Рачунарска група 
предмета 100% 

Не 

2 Младеновић Бојан 
Рачунарска група 
предмета 100% Да 

3  Дејан Јовановић 
Примена рачунара  

37,5% Не 
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4. 
Данијел Бркић 
 

Рачунарство и 
информатика  

100% Да 

5. Ицић Бојан  

Рачунарство и 
информатика и 
рачунарска група 
предмета 

92,5% Не 

                                              7.   СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА УМЕТНОСТИ 

1. Кнеселац Јелена 
Музичка култура 
 45% Да 

2.  
Станисављевић Игор Ликовна култура 

45% 
Да 

8. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ПРОГРАМИ 

1.  Верица Јовић 
Језик, медији и 
култура  10% 

Не 

2. Снежана Дачић 
Грађанско васпитање 

10% 
Не 

3. 
Станисављевић 
Игор 

Уметност и дизајн  
30% 

Да 

4.  
Душан 
Јовановић 

Здравље и спорт  
5% 

Не 

5. Зденко Жнидер  Верска настава  35% Не 

6. 
Зоран 
Радосављевић 

Грађанско васпитање 
25% 

Не  

7. Весна Јевтић  
Методологија 
научног 
истраживања 

10% 
Не  

8. 
Драгана 
Стамболић 
Снежана Танић 

Примењене науке 1 
Методологија 
научног 
истраживања 

50% 

Не  

9 Јовичић Стефан Уметност и дизајн 20% Не 

10 
Соња 
Гроздановић 

Методологија 
научног 
истраживања  

20% 
Не 

11 
Марија 
Живковић 

Језик, медији и 
култура 

11,45 
Не 

12 Саша Петровић Здравље и спорт  15% Не 

13 
Јована Симић  
Ђорђевић  

Појединац, група и 
друштво 

5% 
Не  
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14 
Бојана 
Стојиљковић 

Основи геополитике  
10% 

Не  

9. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

1. Илић Весна 
 

Психолог 
100% 

 
Не  

2 
Дачић Снежана 
 

Библиотекар 
35% 

Не 

3 Денчић Никола   Библиотекар 15% Да 

           10. ХОР И ОРКЕСТАР  

1 Јелена Кнеселац Школски хор  20% 

 
                     
    Укупно систематизованих радних места(наставници): 29,32. 
    Укупно систематизованих радних места(ваннаставно особље): 11.  
    Укупно систематизованих радних места (сви): 40,48.  
 

Обавезе наставника - допунски рад са ученицима 
  

На основу Закона о средњем образовању и васпитању професор је обавезан, да 
због повремене неуспешности ученика у савладавању наставних садржаја појединих 
наставних предмета, организује допунски рад са ученицима. Годишњи фонд допунске 
наставе планиран је у складу са Правилником о педагошкој норми те су часови допунског 
рада са ученицима саставни део 40-то часовне радне недеље наставника.  

Тачан распоред допунског рада и број обухваћених ученика немогуће је унапред 
планирати због тога што директно зависе од броја ученика којима је оваква настава 
потребна. Евиденција допунског рада врши се у електронском дневнику.    

Допунски рад се реализује у терминима које предметни наставници одреде у 
складу са својим ангажовањем као и могућностима ученика. Распоред часова допунске 
наставе истакнут је поред распореда часова редовне наставе у наставничкој зборници.   

На основу досадашњих искустава потреба за овим видом наставе постоји. Одазив 
ученика углавном није задовољавајући. Међутим, школа ствара могућност ученицима да 
са успехом савладају градиво користећи допунску наставу. 
  

Обавезе наставника - додатна настава  
  

У наредној години наставници ће реализовати часове додате наставе са ученицима 
који показују интересовање и способности за напреднији наставни програм. Ова настава 
користи се и за припремање ученика за такмичења.  

Додатни  рад се реализује у терминима које предметни наставници одреде у 
складу са својим ангажовањем као и могућностима ученика. Распоред часова додатне 
наставе истакнут је поред распореда часова редовне наставе у наставничкој зборници.   

Планирани фонд часова по предмету за који се организује додатни рад је у складу 
са Правилником о норми  непосредног рада а број часова прилагођава се потребама 
ученика.  
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Обавезе наставника - припремна настава 
 
Посебан вид додатног рада обухвата припрема за матурске испите и пријемне 

испите на факултетима као и припремни рад са ученицима за које су одељењска већа 
утврдила да треба да полажу разредне и поправне испите. Тачан распоред припремног 
рада и број обухваћених ученика немогуће је унапред планирати. Евиденција се врши у 
електронском дневнику.  

 Планирани фонд часова је 10% од годишњег фонда часова за наставни предмет, 
али се обим и структура припремне наставе прилагођава потребама ученика. По правилу, 
она се организује уочи поправних и разредних испита, као и пред пријемне испите за 
матуранте. Индивдуални рад са учеником је вид подршке ученицима.   

             
 

                                      РАСПОРЕД  ДЕЖУРСТВА     
  

1/3 разред 2/4 разред  

     Понедељак Понедељак  

час               Наставник  час                 Наставник  

1 Денчић Никола 1 
Јелена Рајић / Силвана 

Богосављевић  

2 Борко Петровић 2 Биљана Ђукић  

3 Весна Бранковић 3 Бојан Ицић  

4 Момчило Миловановић 4 Биљана Стојановић  

5 Драгана Стамболић 5 Кнеселац Јелена  

6 Сузана Будисалић 6 Милошевић Предраг  

7 
      Весна Илић псих,  пре подне  

Виолета Обрадовић поподне 7 Весна Аранђеловић / Јелена Рајић  

       Уторак Уторак  

час                  Наставник час                   Наставник  

1 Јовичић Стефан 1 Сузана Будисалић  

2 Милић Иван 2 Јелена Антић  

3 Симић Александар  3 Душица Илић  

4 Светлана Филиповић 4 Живковић Марија  

5 Данијел Ђукић 5 Танић Снежана  

6 Зоран Радосављевић 6 Малина Петровић  

7 Милошевић Предраг  7 Биљана Стојановић   

   Среда Среда  

час                 Наставник час                   Наставник  

1 Милошевић Предраг 1 БиљанаЂукић  

2 Јелена Кнеселац 2 БиљанаЂукић  

3 Илић Весна, мат 3 Марија Лукић  
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4 Душица Илић 4 Ана Петровић  

5 Бојан Ицић 5 Маја Јочић  

6 Соња Гроздановић 6 Мирјана Мијатовић  

7 Светлана Филиповић 7 Весна Јевтић  
 

      Четвртак 
 

 Четвртак  

час                 Наставник час                   Наставник  

1 Никола Денчић 1 Душица Илић  

2 Милић Иван 2 Саша Петровић  

3 Бојан Младеновић 3 Марија Лукић  

4 Миловановић Момчило 4 Весна Илић, мат.  

5 Јочић Маја 5 Дачић Снежана  

6 Живковић Марија 6 Игор Станисављевић  

7 Весна Бранковић 7 Маја Петровић  

  Петак   Петак  

час Наставник час Наставник  

1 Снежана Богдановић 1 Соња Гроздановић  

2 Снежана Дачић 2 Игор Станисављевић  

3 Милица Милетић 3 Данијел Бркић  

4 Александар Симић 4 Лазић Ивана  

5 Зденко Жнидер  5 Ана Петровић  

6 Јована Ђорђевић Симић 6 Милић Иван  

7 Драгана Миловановић 7 Јелена Рајић / Весна Аранђеловић   
 

 

 
Дежурство ученика  

 
             По два ученика сваког одељења обављају задатке редара током једне наставне седмице. По 
један ученик у свакој дневној смени обавља задатке дежурног ученика у школи. Ученике одређује 
одељенски старешина.  

 
Школски полицајац 

 
           Школа има задуженог школског полицајца за сваки радни дан / наставни дан. Телефон 
школског полицајца истакнут је на видном месту у ходнику школе како би контакт са њим био 
омогућен у случају хитне потребе.   
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                                          8. СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТИМОВИ  
 
 
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
УСТАНОВЕ 

 
Сви наставници и стручни сарадници 
 

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА Наставници који изводе наставу у одељењу и 
одељенски старешина; укупно 15 одељенских 
већа – за свако одељење у школи.  

СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ 
ПРЕДМЕТА 
 

Наставници који изводе наставу из групе сродних 
предмета: 
- језик, књижевност и комуникација, 
- природне науке, 
- друштвене науке и филозофија, 
- математика и информатика, 
- страни језици, 
- физичка и здравствена култура, 
- уметности. 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО  
ПЛАНИРАЊЕ  
2019-2023. 

1. Марија  Живковић 
2. Зоран Радосављевић 
3. Игор Станисављевић  
4. Весна Илић, стр.сар. 
5. Јелена Кнеселац – координатор  

Остали чланови тима: 
1. Биљана Обрадовић, директор школе 
2. родитељ из савета родитеља 
3. представник парламента ученика  

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ 
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  
 
 

1. Ана Петровић- координатор 
2. Данијел Бркић 
3. Соња Гроздановић   
4. Марија Лукић  
5. Весна Илић, стр. сар.   

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  1. Весна Јевтић- координатор 
2. Снежана Танић 
3. Момчило Миловановић  
4. Представник парламента ученика  
5. представник Савета родитеља 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД  
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА  И 
ЗАНЕМАРИВАЊА 

1. Драгана Стамболић - координатор 
      2.  Бранковић Весна 
      3.  Светлана Филоповић 
      4.  Јована Ђорђевић 
      5. Илић Весна – стручни сарадник  
     6. Николић Ивана – секретар школе 
     7. Биљана Обрадовић, директор школе 
     8.  представник парламента ученика  
     9. представник Савета родитеља 
     10. представник локалне самоуправе 
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ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

1. Весна Илић, стр. сарадник - психолог- 
координатор 

2. Весна Илић, наст. математике 
3. Јевтић Весна  

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ   (НАСТАВНИКА)  

1. Петровић Борко - координатор 
2. Денчић Никола 
3. Бојан Ицић   
4. Представник Савета родитеља  

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 
УСТАНОВЕ 

1. Биљана Обрадовић, директор школе  
2. Весна Илић, стр. сарадник  
3. Маја Петровић 
4. Будисалић Сузана - координатор 
5. Милић Иван 
6. представник Савета родитеља 
7. представник парламента ученика 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ 
МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 
КОМПЕТЕНЦИЈА, 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО  
И ПРОЈЕКТНУ НАСТАВУ  

1. Дачић Снежана - координатор 
2. Бојан Младеновић 
3. Биљана Стојановић   
4. представник парламента ученика  
5. представник Савет родитеља 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И 
САВЕТОВАЊЕ  

1. Александар Симић  
2. Душица Илић 
3. Биљана Ђукић – координатор  
4. представник Савета родитеља 
5. представник парламента ученика    

ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНИХ 
ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА  

Природне науке – Драгана Стамболић   
Математика, информатика и рачунарство –  
Данијел Бркић 
Друштвене науке и филозофија – Малина 
Петровић 
Српски језик и књижевност – Марија Лукић  
Страни језици – Маја Јочић  
Уметности – Јелена Кнеселац  
Физичко васпитање и спорт – Ђукић Данијел   

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ          Данијел Бркић, математика и информатика 
Малина Петровић, др. науке и филозофија 
Драгана Стамболић, природне науке 
Марија Лукић, језик, књижевност, комуникација 
Маја Јочић, страни језици 
Јелена Кнеселац, уметности  
Данијел Ђукић, спорт и здравље 
Весна Илић, психолог школе  
Биљана Обрадовић, директор школе  
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ПОЈЕДИНАЧНА ЗАДУЖЕЊА У СКЛАДУ СА ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА И 
ОРГАНИЗАЦИЈОМ РАДА УСТАНОВЕ  

 
 
КООРДИНАТОРИ ЗА ПРИМЕНУ  
е-ДНЕВНИКА  
 

Зоран Радосављевић,  наставник 
Филозофије    
Бојан Младеновић, наставник 
Информатике и рачунарства   

САРАДЊА СА ПАРЛАМЕНТОМ 
УЧЕНИКА 

Весна илић, стр. сарадник – психолог  

ШКОЛСКИ ХОР И ОРКЕСТАР Јелена Кнеселац, наст. музичке културе  
 

ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАРИ Никола Денчић, наставник Биологије 
Дачић Снежана, наставник Грађанског 
васпитања и Социологије  

ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ИКТ 
ОПРЕМЕ  

Младен Стојановић 

 
 
 
 

 

9.  ПЛАН РАДА  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  
  
На основу Закона, Статута Школе и Школског програма, у складу са планом рада 
установе, Наставничко веће ће у текућој години разматрати питања везана за образовно-
васпитни рад. Основу за план рада Наставничког већа представља функција овог стручног 
органа, као и задаци школе у наредном периоду.  
Настаничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова. Наставничко веће 
сачињавају сви наставници, стручни сарадници и директор Школе. Седницама председава 
и заказује их директор.  
Веће води сталну бригу о организовању, реализацији и унапређивању наставног  процеса, 
остваривању образовног програма, разматра и усваја услове у којима се остварује 
образовно-васпитни рад, прати, утврђује и оцењује резултате наставника, ученика и 
сарадника, утврђује мере за побољшање, усваја распоред часова, задужења стручног 
особља и техничко-просторне услове у којима се реализују планиране активности, доноси 
план екскурзија и усваја извештај о њиховој реализацији, усваја извештај о стручном 
усавршавању запослених, бави се пројекцијом уписа ученика у школу, делегира 
представнике у Школски одбор, усаглашава одлуке осталих стручних органа и усклађује 
њихов рад.  
  
 
Септембар  

Ред. број  
Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  
Разматрање Извештаја о раду Школе за 
претходну школску годину  
  

директор,  стр. сарадник, секретар, 
стручна већа за области предмета и 
активи 
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2.  
Разматрање предлога Годишњег плана 
рада Школе за текућу школску годину 
 

директор, стр. сарадник, секретар 
Школе, стручна већа и активи 
 

    3. Усвајање распореда часова и задужења  директор, секретар 

4. Организација рада  
Директор  

5. 
Сарадња са родитељима ученика  
  

Директор, одељ. старешине  

6. Припреме за ученичке екскурзије  Директор, секретар  

 
 Октобар 

Ред. број  
Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  
Активности школских тимова Директор,стручни сарадник,чланови 

тимова 

2.  
Е-дневник, примена, ажурност 
евиденције  
 

Наставници - координатори, стручни 
сарадник, иректор 
 

       3 
Наставни планови- глобални и 
оперативни 

Наставници, стручни сарадник 

4. 
Посета часова и приступ гугл 
учионицама 

Директор и стручни сарадник 

5. Учествовање школе у пројектима Директор , наставници, сарадници  

 
Новембар 
  

Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  
Анализа општег успеха и понашања 
ученика на крају I класификационог 
периода  

одељењске старешине, наставници  

2  
Сарадња са Саветом родитеља одељењске старешине, чланови већа  

3  Безбедност ученика у школи  Директор  

5  Ажурност педагошке документације  задужени наставници, директор  

6  План уписа за наредну школску годину директор, педагошки колегијум  

7  Самовредновање у текућој школској 
години  

Тим за самовредновање  

 
Децембар  

Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  
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1  
Облици образовне подршке ученика  наставници и школски тимови 

2  
Такмичења, конкурси, Светосавска 
недеља – модели и начин реализације  

задужени наставници и школски 
тимови 

3  
Редовност рада ученика и додатна 
подршка за ученике  

одељењске старешине, психолог, 
предметни наставници   

4  Усвајање тема за матурске радове  наставници  

5 
Припрема за извођење екскурзија  

Директор, одељ. Старешине  

  

Јануар 

Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  
Разматрање општег успеха на крају 
првог полугодишта   

директор, одељенске старешине, 
наставници 

2 
Оствареност плана образовно-васпитног 
програма у првом полугодишту 
  

директор, чланови већа 

3  
Оперативно планирање Светосваске 
недеље  

директор, задужени наставници 
ишколски тимови 

4 Васпитно-дисциплинске мере 
Чланови већа 
 

5 Такмичења, конкурси за ученике 
Задужени наставници 
 

6 Стручно усавршавање запослених 
Директор, стручна већа образовних 
области 

7 Анализа безбедности ученика у школи 
Шк. тим за заштиту ученика 
 

8 Оствареност Развојног плана школе Стручни актив за развојно планирање 

 
Фебруар 

Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  
Ажурност педагошке документације директор, стручна већа за области 

предмета и активи 

2  Самовредновање одабране области  
Школски тим за самовредновање 
 

3 Рад секција, додатна и допунска настава  директор, задужени наставници 

 
Mарт 
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Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  Изостанци и васпитно-дисциплинске 
мере  

одељењске старешине, чланови већа  

2 Планирање екскурзије  Директор, задужени наставници  

3  Огледни часови и иновације у настави Наставници 

4  Такмичења, конкурси за ученике Задужени наставници  

 
Април 

Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  
Анализа општег успеха и реализација 
образовно-васпитног програма на крају 
трећег класификационог периода  

директор, стручна већа за области 
предмета и активи 

2 
Припремна за полагање  матурског 
испита  

директор, стручна већа за области 
предмета, наставници-ментори 

3 
Ефекти пружања образовне подршке 
ученицима 

Предметни наставници, школски 
тимови 

4  Самовредновање одабране области   Школски тим за самовредновање 

5 
Планирање и припремање пријемног 
испита за ИТ смер  

Директор, шк. комисија  

 
Мај  

Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  Избор ученика генерције Комисија за награде и похвале 

2  Организација поправних и разредних 
испита за ученике IV разреда  

Одељенске старешине, испитне 
комисије  

3  Припреме за реализацију пробног  
матурског испита – пилотирање 
државне матуре  

Директор, секретар, одељенске 
старешине, школска комисија 

4  Пријемни испит за ученике са 
посебнимспособностима за 
информатику и рачунарство   

Директор, секретар, школска комисија   

5  Анализа реазултата са такмичења  задужени професори и ментори 

6  Извештаји о изведеним екскурзијама  Директор, задужени наставници  
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Јуни   

Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  
Организација матурског испита и 
матурске свечаности 

Испитни одбор, секретар, директор, 
одељенске сатрешине 4. разреда  

2  
Формирање комисија за упис ученика у 
први разред  

директор  

3  Резултати са такмичења и конкурса Задужени наставници и ментори 

4  
Предлози за школске награде ученика Стручна већа образових области  

5  
Оствареност плана и програма 
образовно-васпитнг рада на крају 
наставне године 

Чланови већа, директор 

6  Организовање разредних испита  Испитне комисије 

7  Анализа и припремање извештаја 
стручних органа школе 

Стручна већа и активи 

8  Усвајање извештаја о стручном 
усавршавању запослених 

Директор, чланови већа  

9  Усвајање извештаја о самовредновању  Школски тим за самовредновање 

10 Усвајање листе одабраних уџбеника  Стручна већа за области предмета  
  

Јули  

Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  
Организација уписа ученика у први 
разред 

Уписне комисије, секретар, директор  

2  
Предлози задужења наставника за 
наредну школску годину  

Стручна већа за области предмета 

3  Утврђивање потреба за техничко 
опремање и набавку учила 

Стручна већа за области предмета, 
директор, активи 

4  
Распоред коришћења годишњих 
одмора 

Директор, секретар 

  
 

Август   

Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  Организовање припремне наставе, 
поправних и разредних испита  

Испитне комисије, задужени 
наставници, одељенске старешине 

     2 
Организаовање испита у августовском 
испитном року  

Испитни одбор, директор, секретар  

3  Одређивање одељењског старешинства 
за први разред  

Директор 
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4 Анализа статистичких података о 
реализованом плану, програму  и 
резултатима у протеклој наставној 
години 

Директор, чланови већа 
 
 

5 Припремање извештаја о раду школе у 
текућој школској години 

Стручна већа, активи, тимови, 
задужени наставници, психолог, 
директор 

6 Припремање распореда и организације 
рада у наредној школској години 

Директор, стручна већа, активи, 
школски тимови 

7 Припремање за екскурзију ученика у 
наредној школској години  

Директор, одељенске старешине 

8 Оствареност плана уписа ученика Директор, чланови већа  

 
 
 10. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА  
  

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у појединачном одељењу. У 
текућој школској години установа има 15 одељенских већа. Она раде у седницама којима 
председава одељењски старешина. Одлуке доноси већином гласова својих чланова.  
  

Одељењско веће усклађује рад са ученицима у одељењу, извештава о реализацији 
наставног плана у одељењу, прати и утврђује успех ученика и одељења у целини, 
предлаже похвале и награде, усваја васпитно-дисциплинске мере, идентификује ученике  
за додатни, допунски или индивидуални рад, утврђује потребу за полагањем разредних 
испита и обавља друге послове утврђене законом.  
  

У области васпитног рада одељењско веће планира васпитне задатке, координира 
рад наставника у циљу постизања јединствених ставова и праћења реализације 
планираних васпитних мера и активности. Оно прати и анализира проблеме који се 
појављују код појединих ученика, али и њихове индивидуалне склоности и способности 
ради правилног планирања ваннаставних и слободних активности и укључивања ученика 
у њих.    
 
 
Септембар  

Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  Унос података у е-дневник о одељењу, 
предметима и наставницима;  
подељена одељења, мешовите групе и 
сл.  

Одељенски старешина, координатори 
за е-дневник  

2  Подаци и информације за родитеље 
ученика  

одељењске старешине, чланови већа  

3  Усвајање распореда провере резултата 
учења – оцењивање у школи   

чланови већа 
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4  Значајни подаци о ученицима, потребе 
за прилагођавањем у раду 
 

Одељенски старешина, психолог 
школе  

5 Евидентрње састава предметних 
наставника, распореда наставе,  
допунског и додатног рада, уџбеници  

Чланови одељенског већа, одељ. 
старешина, координатори е-дневника, 
секретар школе  

  
Новембар  

Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  
Анализа успеха и понашања ученика 
на крају I класификационог периода  

одељењске старешине, чланови већа  

2  
Похађање наставе, похвале и васпитно-
дисциплинске мере  

одељењске старешине, чланови већа  

3  
Реализације планираних наставних 
садржаја  

одељењске старешине, чланови већа  

4  Реализација подршке ученицима  чланови већа   

5  
Упознавање са сугестијама ученика и 
родитеља  одељењске старешине 

6  Ажурност педагошке евиденције  
одељењске старешине, Помоћник 
директора  

7  Значајни подаци за рад са одељењем  
одељењске старешине, психолог, 
директор 

  
Фебруар  

Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  
Анализа успеха и понашања ученика  одељењске старешине, чланови већа  

2  
Анализа реализације наставног плана, 
ИОП-а, подршке ученицима   

Чланови већа, задужени наставници и 
школски тимови 

3  
Сарадња са родитељима ученика  

Одељењске старешине, психолог  

4  
Извештај о реализацији допунске и 
додатне наставе и ваннаставним 
активностима ученика  

одељењске старешине, задужени 
наставници  

  
Март  

Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  
Успех и понашање ученика на крају III 
класификационог периода  

одељењске старешине, чланови већа  

2  
Похађање наставе, похвале и васпитно-
дисциплинске мере  

одељењске старешине чланови 
већа  
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3  
Анализа реализације наставних 
планова, ИОП-а и подршке ученицима  

одељењске старешине, задужени 
наставници, школски тимови  

5  
Опредељења ученика за предмет из ког 
раде матурски рад - четврти разред  одељењске старешине  

6  Ажурност педагошке документације  одељенске старешине  

  
Мај (за 4. разред) - јун (за 1, 2. и 3.) разред  

Ред. 
број  

Програмски садржаји  Носиоци задужења и сарадници  

1  
Утврђивање успеха ученика на крају 
наставне године  

одељењске старешине, чланови већа 

2  
Реализација наставних планова, ИОП-
а, видова образовне подршке  

одељењске старешине, задужени 
наставници, школски тимови  

3  
Извештај о реализацији допунске и 
додатне наставе и ваннаставним 
активностима ученика  

одељењске старешине, задужени 
наставници  

4  
Припрема разредних и матурског 
испита за ученике IV разреда   одељењске старешине, испитни одбор  

5  
Одржавање припремне наставе за 
полагање испита  Задужени наставници  

6 
Похвале и школске награде ученика, 
кандидати за ученика генерације 

Чланови већа, одељенске старешине, 
Парламент ученика, комисија за 
похвале и награде 

  

          11.    ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
  
Стручна већа образовних области чине наставници сродних предмета.  
Стручна већа: 
- обављају послове од интереса за планирање, остваривање и унапређивање  
   образовно-васпитног рада групе предмета,  
- старају се о увођењу савремених метода и наставних средстава у наставу,  
- усмеравају рад својих чланова ради потпуније корелације наставних садржаја,  
- старају се о реализацији додатног и допунског рада за наставне предмете,  
- дају предлог поделе часова на наставнике,  
- планирају стручно усавршавање наставника, посебно приправника,  
- предлажу менторе из редова већа,  
- организују огледне часове,  
- анализирају постигнуте резултате по предметима и предлажу мере за  
  побољшање успеха ученика,  
- усвајају избор уџбеника, наставних средстава и учила,  
- усклађују критеријуме вредновања постигнућа ученика,  
- усклађују рад наставника у испитним комисијама за своју образовну област,  
- планирају и реализују припреме за такмичења,  
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- организују слободне и ваннаставне активности из области предмета,  
- припремају план, програм и извештај о свом раду.  
            Већем руководи члан кога изабирају остали чланови, сваке школске године. Он 
сазива састанке и води евиденцију о раду.  
  
Већа су обавезна да у току школске године одрже састанке на којима ће се планирати и 
пратити реализација постављених задатака. Свако веће самостално доноси свој план рада 
и тај план постаје саставни део Годишњег плана рада Школе. Рад стручних већа прати се 
анализом од стране Наставничког већа и Педагошког колегијума, а вреднује се као рад 
стручних органа установе.  
 

   План рада стручног већа из области уметност  
 

Време 
реализације 

Садржај рада Носиоци 
активности 

Начин 
реализације 

септембар -Усвајање плана рада за школску годину 
-Израда плана активности секција 
-Израда плана стручног усавршавања 

Чланови 
актива 

Састанак актива 

октобар -Праћење и вредновање успеха ученика 
- организација и извиђење ваннаставних  активности  

Чланови 
актива 

Непосредна 
настава/ 

оnline настава 
новембар -Анализа успеха ученика на крају 1. квартала 

-Дефинисање тема за матурске испите 
Чланови 
актива 

Непосредна 
настава/ 

оnline настава 
 

децембар -припрема активности поводом прославе св.Саве 
у  зависности од епидемијолошке сутуације 
-стручно усаврсавање унутар установе, веб семинри 

Чланови 
актива 

Састанак актива 
Непосредна 

настава/online 
настава 

јануар Утврђивање термина консултација за матуранте за 
потребе израде матурских радова 
-Праћење и вредновање постигнућа ученика 

Чланови 
актива 

Непосредна 
настава/ 

online настава 
фебруар -Консултације са ученицима  о изради матурских радова 

-семинари и стручно усавршавање 
Чланови 
актива 

Састанак актива 

март -Периодична анализа успеха ученика  у оквиру стручног 
већа  и реализације наставних планова – трећи квартал 
-Праћење и вредновање постигнућа  ученика 
-Активности за потребе маркетинг а школе 
 

Чланови 
актива 

Непосредна 
настава/ 

online настава 

април -Консултације са ученицима  о изради матурских радова 
-Праћење и вредновање постигнућа  ученика 
- учешче актива у припреми вечери страних језика 

Чланови 
актива 

Непосредна 
настава/ 

online настава 
мај -Анализа радава и наставних активности 

-Припрема за матурске испите (испитна питања, преглед 
матурских радова) 
-Анализа успеха матураната 

Чланови 
актива 

Непосредна 
настава/ 

online настава 
 

јун Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 
-Праћење и вредновање постигнућа ученика 
-Анализа реализације часова 
-Анализа рада  Већа и израда извештаја  о раду са 
предлозима за унапређење  наставе у наредној години 

Чланови 
актива 

Непосредна 
настава 

Састанак актива 
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ПЛАН  РАДА  СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА   
 
 

 АКТИВНОСТ ДИНАМИКА ЦИЉ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИЛАЦ 

1.  - Усвајање плана рада 

Стручног већа 
- Израда и предаја 

годишњих и месечних 

планова за сваки страни 

језик , по исходима 
- Планирање допунске и 

додатне наставе 
- Планирање активности 

на нивоу редовне наставе 

у складу са новим 

околностима 
- Упознавање са 

програмом стручног 

усавршавања за школску 

2022/2023. и планирање 

стручног усавршавања 
-   План набавке 

наставних средстава за 

кабинете и опремање још 

једне учионице / 

сређивање старе  

СЕПТЕМБАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

извођење 

наставе и 

унапређење 

наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанак стручног 

већа страних 

језика 

 

Треба имати на 

уму да се може 

десити да се 

ситуација у току 

школске године 

мења,  у складу са 

епидемиолошком 

и енергетском  

ситуацијом у 

земљи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

стручног већа 
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2. - Организација допунске, 

додатне наставе и 

анализа реализације 
- Праћење оперативних 

планова и дневних 

припрема других 

наставних предмета у 

сврху корелације 
- Договор око измене 

структуре Вечери 

страних језика   
- Учешће на Дану 

наставника немачког 

језика у Ваљеву  

 

О
К

Т
О

Б
А

Р 

 

 

Унапређење 

наставе 

 

 

 

 

 

 

 

Састанак стручног 

већа страних 

језика 

 

 

 

 

 

- По могућству, 

одлазак на 

Сајам књига 

Чланови 

стручног већа 

3. - Анализа успеха 

ученика по предметима 

на крају првог 

класификационог 

периода 
- Евентуално пружање 

посебне помоћи и 

подршке ученицима са 

слабијим резултатима 

 

 

 

 

 

 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р 

Унапређење 

наставе 

Састанак стручног 

већа  страних 

језика 

Чланови 

стручног већа 

 

 

 

 

 

4. - Број оцена у 

рубрикама, оцењивање у 

складу са правилником 
- Предлог тема за 

матурски испит 
- Организовање 

припреме ученика за 

такмичења  

 

 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р 

Унапређење 

наставе 

 

 

 

 

Постизање 

добрих 

резултата на 

такмичењима 

Састанак стручног 

већа  страних 

језика  

 

 

Часови додатне 

наставе 

Чланови 

стручног већа 



34 
 

5. - Анализа успеха 

ученика по предметима 

на крају првог 

полугодишта  - 

Реализација наставних 

планова и програма 
- Сарадња са члановима 

других актива  

 

 

- Стручна усавршавања: 

Зимска школа за 

наставнике француског, 

руског језика 

- Стручно усавршавање 

наставника енглеског 

језика 

ЈАНУАР 

 

 

 

 

 

 

  

 

Постизање 

квалитетнијег 

рада са 

ученицима 

Састанак стручног 

већа  страних 

језика  

 

 

Учешће на 

семинарима 

Чланови 

стручног већа 

6. - Унапређење наставе и 

превазилажење проблема  

- Израда предлога 

питања за матурски 

испит за сваки предмет  
- Организовање и 

спровођење школских  

такмичења 
- Припреме за Вече 

страних језика и 

извођење  
-  Припреме за 

обележавање 

франкофоније  

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р 

Унапређење 

наставе 

Састанак стручног 

већа  страних 

језика 

Чланови 

стручног већа  

 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

француског 

језика 

7.  - Учешће на окружним 

такмичењима 
- Анализа успеха 

ученика на такмичењима 

по предметима  
- Обележавање месеца 

франкофоније 

М
А

Р
Т

 

Организација 

такмичења 

Састанак стручног 

већа  страних 

језика 

 

Све активности у 

овом месецу 

зависе од 

ситуације у земљи 

са вирусом и 

грејањем 

 

 

 

Чланови 

стручног већа  
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8. - Анализа успеха 

ученика по предметима 

на крају 

класификационог 

периода 
- Усаглашавање 

критеријума оцењивања 
- Извештај професора 

који су присуствовали 

семинарима стручног 

усавршавања 
- Договор око помоћи 

слабијим ученицима 
- Учешће на 

републичким 

такмичењима 

 

А
П

РИ
Л

 

Анализа 

постигнутог 

успеха ученика 

Састанак стручног 

већа  страних 

језика 

 

Све активности у 

овом месецу 

зависе од 

ситуације у земљи 

са вирусом, 

грејањем и 

извођењем 

екскурзија (које се 

по први пут 

планирају за овај 

месец, а не за 

јесен) 

Чланови 

стручног већа 

9. - Рад са ученицима 

завршних разреда 
- Припреме за матурски 

испит 
- Утврђивање и избор 

комисије за полагање и 

спровођење матурских 

испита  
- Помоћ слабијим 

ученицима на крају 

школске године 
- Промоција школе пре 

уписа у нову школску 

годину 

М
А

Ј 

Организација 

матурских 

испита 

Састанак стручног 

већа  страних 

језика 

Чланови 

стручног већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. - Анализа успеха 

ученика по предметима 

на крају школске године 
- Реализација планова и 

програма 
- Прелиминарна подела 

часова на наставнике   
- Потврда или промена 

уџбеника 

ЈУ
Н

/ ЈУ
Л

 

Подношење 

извештаја, 

организовање 

наставе према 

важећим 

педагошким 

нормама 

Састанак стручног 

већа  страних 

језика 

Чланови 

стручног већа 
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11. - Организовање 

полагања евентуалних 

поправних испита  
-Анализа реализације 

допунске и додатне 

наставе 
- Коначна подела часова 

на наставнике 
- Анализа 

једногодишњег рада 

стручног већа и 

састављање извештаја о 

раду 
- Састављање плана рада 

за школску 2022/2023. 
- Израда плана набавке 

наставних средстава за 

наредну школску годину 
- Договор о уџбеницима 

који ће се користити у 

шк. 2022/2023. 
- Текући и ванредни 

проблеми  

 

А
В

Г
У

С
Т 

Унапређење 

рада стручног 

већа страних 

језика, 
организовање 

наставе према 

важећим 

педагошким 

нормама 

Састанак стручног 

већа  страних 

језика 

Чланови 

стручног већа 

 
 
 
 
 

                        План рада Већа за језик, књижевност и комуникацију   
 
  

Mесец  Садржај активности  Носиоци задужења  

септембар Усвајање плана и програма већа   
Утврђивање обавезне уџбеничке  
литературе  
Критеријуми и облици вредновања рада 
и постигнућа ученика  
Подела задужења чланова  
Планови наставе – комбиновани модел   

Сви чланови стручног већа  

октобар  Извештај са Педагошког колегијума  
План набавке наставних средстава  
Начини и динамика оцењивања ученика  

Сви чланови стручног већа  
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новембар  Анализа реализације наставе  
Анализа успеха на крају првог  
класификационог периода 
Уједначеност захтева и критеријуми  
оцењивања ученика  
Реализација допунске наставе  
Подела задужења за реализацију Дана  
Светог Саве  
Приказ метода или технике рада 

Сви чланови већа српског 
језика 

децембар Школски наградни Светосавски 
конкурс 
Припремање обележавања Дана Св 
Саве   

 

Јануар  Стручно усавршавање чланова већа – 
вебинари, 
Подршка ученицима, слободне 
активности  
Светосавски школски конкурс 
Обележавање Дана Св Саве  

Сви чланови већа српског 
језика  

фебруар Анализа успеха ученика на крају првог  
полугодишта   
Посећени програми за стручно 
усавршавање – анализа и информисање 
Припрема за такмичења из српског 
језика и језичке културе, страних језика  
Анализа онлајн наставе и ТВ часова  

Сви чланови стручног већа  
 

март  Анализа припремне наставе, припреме 
за такмичење ученика, припремна 
настава за матуру  
Извештај са Педагошког колегијума 
Сарадња са Школском библиотеком: 
набављена литература, часописи и 
лектира  
Припрема програма за промоцију учења 
страних  језика 

Сви чланови стручног већа  

април  Припрема програма за 
промоцију учења страног 
језика Успех на крају трећег 
класификационог периода  

Сви чланови стручног већа  

 Слободне активности за ученике 
Резултати ученика са такмичења  
Актуелна питања    
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Мај  Реализација програма за промоцију 
учења страних језика  
Организација матурског испита 
Извештај са Педагошког колегијума 
Анализа резултата са такмичења  
Анализа остварености плана наставе и 
резултата ученика у обр. области 

Сви чланови стручног већа  

Јун  Анализа реализације планова наставе на 
крају школске године  
Анализа реализације плана рада већа 
Подела часова на наставнике за наредну  
школску годину  
Извештај о раду већа у протеклој 
години  
План рада Већа за наредну шк.годину 

Сви чланови стручног већа  

август  Конституисање већа и избор 
председника 
Подела задужења чланова већа  

  

 
 
 
 

                            План рада Већа друштвених наука и филозофије  
 

Период Област Активност 
Септембар 
(састанак) 

Извештавање 
Планирање 
евидентирање 

Хоризонтално усавршавање  
Извештај о раду за претходну школску годину 
Избор председника стручног већа за текућу 
школску годину 
Планови наставе и учења, обавезна настава и онлајн 
облици рада са ученицима 

Октобар - 
децембар 

Настава, праћење 
напредовања ученика, 
секција и слободне 
активности, образовна 
подршка ученика, 
евидентирање 

Периодична процена остварености образовних 
исхода 
Усклађивање динамике провере постигнућа 
Примена ИОП или прилагођавања  
Пријављивање за петничке семинаре 
 

Јануар – 
март 
(састанак ) 

Настава, праћење 
напредовања ученика, 
секција и слободне 
активности, образовна 
подршка ученика, 
евиденција, испити, 
стручно усавршавање 

Усклађивање критеријума процене постигнућа. 
Допунска, додатна, припремна настава 
Усаглашавање критеријума вредновања знања 
Реализација програма секције или додатне наставе  
Такмичења и конкурси 
Матурски испити ( теме ) 
Стручно усавршавање 
Пројектна настава – планирање и сарадња 

Април - 
Јуни 

Настава, праћење 
напредовања ученика, 
секција и слободне 
активности, образовна 
подршка ученика, 
евиденција, стручно 
усавршавање, 
евалуација 

Евалуација обавезне наставе и остварености исхода 
Евалуација осталих облика рада са ученицима 
Реализација матурског испита 
Биланс постигнућа на такмичењима и конкурсима 
Стручно усавршавање/ реализација и евалуација 
Евалуација остварености постигнућа ученика 
Избор уџбеника за наредну школску годину 
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Јули - 
август 

Извештавање 
Планирање 
Евалуација 
евиденција 

Евалуација ефекта образовно – васпитног рада у 
образовној области 
Евалуација примене уџбеника и метода рада 
Евалуација прилагођавања у настави  
Остваривање стандарда постигнућа у обр. области  
Резултати на такмичењима, конкурсима, и 
слободним активностима за ученике 
Припрема извештаја о раду за школску 2022/23. 
Припрема годишњег плана рада за школску 2023/24 
 

 

 
 

План рада Већа за природне науке 
месец реализација опис-напомена 
септембар -усвајање плана рада Стручног већа 

-договор о изради годишњих и месечних планова 
за сваки предмет са усвојеним стандардима за 4. 
разред и према исходима за 1. 2. и 3. разред 
-упознавање са упутством за избор уџбеника 

-председник стручног већа: 
Драгана Стамболић, професор 
хемије  

октобар -израда годишњих планова рада 
-организација допунске и додатне наставе, секција 
и ИОП програма 
-усаглашавање критеријума оцењивања 
-усаглашавање термина писаних провера  

 

новембар -усвајање динамике реализације пројектне наставе 
за све природне науке (један пројекат у току 
школске године, по могућству један у току 
полугодишта) 
-усвајање динамике сарадничке наставе (1 до 2 
часа за сваког наставника) 

Предвиђена реализација у току 
целе школске године, пројектна 
настава нарочито у току другог 
полугодишта. 
 

децембар -усаглашавање критеријума оцењивања ученика  
-посета часовима других колега 

-4 оцене у полугодишту 
-планирана реализација током 
целе школске године 

јануар -усвајање тема за матурске радове из области 
природних наука 
-организовање припреме ученика за такмичења 
-упознавање са календаром такмичења за школску 
2022/23. 
-реализација  семинара у оквиру стручног 
усавршавања наставника 

 

фебруар -анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта 

 

март -организовање и спровођење такмичења која 
организује Министарство просвете и Друштва 
природних наука 
  

 
  

април -разматрање одлука Педагошког колегијума о 
изборним предметима 

 

мај -анализа реализације сарадничке наставе 
-анализа успеха ученика на такмичењима 
-избор комисије за организацију и полагање 
матурских испита 
-састављање списка уџбеника који ће се користити 
у шк. 2022/23. год. 
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јун -анализа успеха ученика по предметима на крају 
школске године 
-анализа реализације пројектне наставе 
-анализа реализације планова и програма на крају 
школске године  

 

јули -упис ученика у први разред школске 2022/2023. 
године. 

 

август -коначна подела часова по разредима за 
наставнике 
-анализа једногодишњег рада стручног већа 

 

 

 
 

План рада Већа  за Физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање и 
спорт 

 
 

Настава ће се изводити у фискултурној сали,на стадиону Борац, хали спортова, базену УСЦР 7.јули. 

 
-Активности у природи 

1.Крос-одржава се једном годишње и то на пролеће 
2.Излет са пешачењем до 10км у оба смера (септембар) 
3.Зимовање-7 дана у току зимског распуста 
 

-Недеља школског спорта 
- Секције 

1.Кошарка  
2.Атлетика 
 

-Такмичења 
-Спортске игре-кошарка,одбојка,рукомет,футсал, баскет 3*3 
- индивидуални спортови: стони тенис,пливање,атлетика,спортска гимнастика,стрељаштво 
Такмичења се изводе по Календару Савеза за школски спорт. 
-Куглање-Лига средњих школа 
-Школско такмичење у полигону свестраности 
 
Могућа су одступања од програма у зависности од епидемиолошке ситуације. 
 
 
 
12. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА   
  

Педагошки колегијум је стручни орган у чијем делокругу су питања везана за: 
 - образовно-васпитни рад у школи, 
- методе и облике рада са ученицима, 
- остваривање циљева и задатака школског програма,  
          Чине га директор, психолог и руководиоци стручних већа за области предмета. Он 
предлаже решења којима се прати, процењује и унапређује квалитет наставе и свих 
облика образовно-васпитног рада са ученицима, као и план стручног усавршавања 
наставника и стручних сарадника.  Седнице сазива и њима руководи директор Школе. У 
текућој школској години одржаће се три редовне седнице, а ванредне - по потреби.  
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Ред. 
број  

Програмски садржаји  
Носиоци задужења и 

сарадници  
Период 

реализације 

1  

Консултације, праћење и 
процене 
 
Прикупљање података и 
извештавање  

Чланови колегијума   Септембар 

3 

Праћење редовности рада 
ученика у комбинованом 
моделу наставе  
 
Видови подршке и унапређења 
квалитета обр-васп. рада у 
отежаним условима    

Чланови колегијума Октобар, новембар 

4  
Примена ИОП-а или 
индивидуализације у раду са 
ученицима; пројектна настава  

Чланови колегијума, Шк. 
тим за инклузивно обр.  

Децембар   

5 
Подршка ученицима, сарадња 
унутар стручних већа и актива  

Чланови колегијума јануар  

    6 
Примена иновираних планова 
наставе и учења, програма за 
ИТ смер  

Чланови колегијума фебруар 

    7 
Редовност и комплетност 
евиденције о обр-васп. раду  

Чланови колегијума март 

    8 
Колико су остварени 
образовни исходи  

Чланови колегијума април 

   10 
Критеријум за похвале и 
награде ученика 

Чланови колегијума мај 

   11 
Ефекти додатне подршке 
ученицима  

Чланови колегијума јуни  

    12 
Анализа резултата и 
евалуативни послови  

Чланови колегијума, 
Школски тим за 
самовредновање 

Јули  

   13 
Извештај о раду 
Планрада за наредну годину  

Чланови колегијума Август  
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13. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

  
            Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и 
стручни сарадник које именује Наставничко веће. Овај актив прати садржај, циљеве и 
периодичну динамику реализације школског програма и на основу анализа допуњује и 
предлаже измене. Актив се ослања на закључке Педагошког колегијума и других 
стручних органа и школских тимова.  План рада може бити модификован у току године и 
тесно је повезан са радом Актива за развојно планирање и Тимом за обезбеђивање 
квалитета и развој установе.  

 
План рада за текућу школску годину 

              

Активности  Време 

Допуна Школског програма на основу 
предлога стручних већа, савета родитеља и 
ученика  
 

Септ – дец.  

Периодично  праћење реализације и 
ефикасности посебног програма наставе и 
учења  

Март 

Разматрање проширења и измена Школског 
програма  

Јуни - јули 
 

Допуна Школског програма – ажурирање и 
представљање заинтересованим странама и 
јавности  

Август  

  
 14. ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  
 

Овај актив чине представници наставника, стручних сарадника, локалне заједнице, 
ученичког парламента и родитеља ученика. Чланове стручног Актива за разнојно 
планирање именује орган управљања.  
 
  

Активности  Месец  

   Усвајање Акционог плана за развој установе за 2022/23. 
   Ппредстављање планова и одлука Школском одбору установе 

Септембар  

 
Реализација развојних планова:  
  - примена пројектне наставе, 
   - развој међупредметних компетенција кроз наставу и учење,  
   - пројекти са спољном финансијском подршком (опрема,  
      намештај, фискултурна сала, школско двориште),  
  - развој унутрашњих ресурса установе 
  - представљање планова и одлука Школском одбору установе.   

Октобар -децембар 
  

   Мониторинг остваривања Акционог плана   
   Заједнички састанак са педагошким колегијумом, тимом за 

Јануар 
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обезбеђивање квалитета и развој установе и тимом за промоцију школе 

   Реализација развојних приоритета:  
   - пројекти са спољном финансијском подршком, 
  - развој унутрашњих ресусра установе (интерне и спољне     

    обуке, сарадничка настава, тимски рад),  
   - пројекција уписа ученика у наредну школску годину   

Фебруар -мај  

    Евалуација остварености развојних приоритета  
    Елементи за акциони план за наредну годину  

           Јуни 

    Извешатај Стручног актива за развојно планирање 
    Извештај о остварености Акционог плана за развој установе 
    Припремање Акционог плана за развој установе у наредној  
     години 

Август  
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Акциони план развоја за школску 2022/23. годину  
  
Развојни циљ 1: Унапређење безбедности ученика 

Активности  Време  Носиоци 
активности  

Критеријуми 
успешности  

Евиденција  

Увођење видео 
надзора 

У току 
школске 
године 

Директор, 
задужени 
службеник, 
наставник 
информатике 

Унапређена 
безбедност 

Техничка и 
правна 
документација 

 

 
Развојни циљ 2:  Унапређење техничких услова у 
установи 
 

  

Активности  Време  Носиоци 
активности  

Критеријуми 
успешности  

Евиденција 

Набавка нових рачунара, 
видео пројектора, 
паметних табли, 
реновирање и кречење у 
неким кабинетима , 
сређивање и опремање 
још једног 
информатичког кабинета 

Цела 
школска 
година 

Директор, 
овлашћено 
предузеће 

Функционалнији 
простор у школи 
, боља 
опремљеност 
кабинета 

Техничка и правна 
документација 

Прерасподела простора, 
тј добијање нових 
просторија у складу са 
измењеним потребама 
школе 

У току 
школске 
године 

Директор 
школе 

Боља 
организација 
наставе 

Техничка и правна 
документација 

 
 
Развојни циљ 3: Коришћење искуства из пилотирања државне матуре у 
планирању и реализацији наставе  
 

Активности Време Носиоци Критеријум 
успешности 

Евиденција  

Прилагођен 
формат часова, 
тип задатака... 

Цела 
школска 
година 

Стручна 
већа 

Бољи резултати на 
следећем 
пилотирању државне 
матуре  

извештаји наставника,  
подаци из школске 
евиденције 
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Развојни циљ 4: Програмско унапређење  
 

Активности  Време  Носиоци активности  Критеријуми 
успешности  

Евиденција  

Организовати 
унутаршколски 
конкурс за 
израду веб 
сајта школе, 
израда и 
одржавање 
блога школе  

Цела 
школска 
година  

Јелена Кнеселац, 
Игор 
Станисављевић, 
Марија Лукић, 
ученици чланови 
новинарске секције...  

Уређен веб 
сајт школе и 
блог школе  

извештаји наставника  
 
 

 

 
 
 
15. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
       Овај тим ће се бавити првенствено проценом квалитета кључне области рада 
Организација рада и управљање.  
Избор предмета самовредновања диктирају актуелни услови и потребе установе. 
Методологију самовредновања утврдиће овај тим у сарадњи са тимом за 
обезбеђивање квалитета и развој установе.  
  
Динамику рада тим ће прецизирати на првом састанку у текућој школској години. На 
крају наставне године Наставничко веће усваја извештај о самовредновању.  
 

Септембар  - Инструкције за рад тима  

- Извори података  

- Задужења чланова  

- рокови 

Октобар – фебруар - сарадња са томом за обезбеђивање квалитета и 
развој установе 

- прикупљање података 

- класификовање материјала 

- тимски састанци  

Март – мај - квантификовање података 

- анализа, завршне процене 

- израда извештаја 

Јун – јул - представљање извештаја  
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16. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Циљеви и задаци тима за ИО су: 

 доноси инклузивни образовни план, који усваја Педагошки колегијум; 
 индетификација ученика за које је потребно израдити ИОП (доношење одлуке о 

изради ИОП-а); 
 формира тимове за додатну подршку (ИОП) 
 праћење рада тимова за додатну подршку и спровођење ИОП-а 
 усваја ИОП и даје мишњење Педагошком колегијуму који верификује ИОП; 
 вредновање реализације ИОП-а 
 осмишљава антидискриминационе мере; 
 осмишљава партиципацију родитеља; 
 брине о сарадњи наставника и родитеља; 
 брине о наставничким компетенцијама; 
 осмишљава мере за спровођење ИОП-а; 
 сарадња са стручним органима школе. 
 брине се о примени Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални образовни план, његову примену и вредновање. 
Начин рада Тима: 

- сарадња са наставницима и ученицима 
- сарадња у изради педагошког профила ученика и процена потреба 
- сарадња са родитељима / стараоцима и стручним установама / лицима 
- информисање и координирање рада у одељењском већу 
- примена погодних формата и процедура 
- учешће у изради планова додатне подршке ученицима  
- заступање ученика у школи и заједници 
- учешће у обукама наставника. 

 
 

Активности Динамика 
Утврђивање састава Тима и плана рада за шк.2022/23.год. Август, 2023. 
Информисање и сензибилазација Наставничког већа за 
идентификовање потреба за пружањем додатне подршке 
ученицима  

Прво полугодиште, састанци 
стручних већа 

Идентификовање ученика који имају потребу за додатном 
подршком и ИОП-ом (на предлог наставника и одељењског 
већа) 

Почетак школске године и након 
сваког класификационог периода 

Израда педагошких профила ученика  
Сарадња са родитељима/старатељима ученика 
Формирање тима за додатну подршку ученицима 

Током године, по потреби 

Израда ИОП-а (са прилагођеним или модификованим 
програмом) 
Добијање сагласности за примену ИОП-а 

Током године 

Усвајање ИОП-а Током године 
Праћење реализације ИОП-а Током године 
Евалуација ИОП-а  Прво на три недеље, а онда 

квартално 
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Сарадња са установама и појединцима који могу да 
допринесу развијању и примени ИОП-а 

Током школске године 

Стручно усавршавање наставника у вези са инклузивним 
образовањем  

Прво полугодиште 

Праћење прилагођавања рада и индивидуализације у 
настави 

Квартално 

Успостављање сарадње са другим стручним тимовима Током године 
Евалуација и израда извештаја за шк.2022/23.годину Јуни-август 2023. 
 
 
 
 
17. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  
 
Установа примењује допуне из Правилника о изменам аи допунама Правилника о 
протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање Сл. гл. РС бр.104/ 2020 од 31.07.2020.г који је ступио на снагу 
08.08.2020.г.  
 

На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 
установама, школа  je сачинила  програм за заштиту 
деце/ученика од насиља 
 

 
 
ЗАДАЦИ 

 
НОСИОЦИ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

1.Упознавање наставника, чланова 
Тима и осталих запослених са 
Правилником о протоколу 
постуања у установи у одгвору на 
насиље, злостављање и 
занемаривање и Правилником о 
поступању установе у случају 
сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања.... 
-Часови одељењског старешине 
посвећени превенцији насиља 
-видео обука за чланове Тима за 
примену правилника о протоколу 
поступања у установи у одговору 
на насиље 

Директор, стручни 
сарадник 

Септембар 
2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Октобар 
2022 

2.Истраживање о учесталости и 
врстама насиља у школи-анкета-
обрада података и анализа 

Стручни сарадник , 
одељењске старешине 

новембар , 
децембар 
2022. 
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резултата 
3.Радионица на тему ненасилног 
решавања конфликата између 
ученика и наставника; наставника 
и ученика;наставника и 
наставника 

Стручни сарадник 
Консултације и 
разговори са 
стручним сарадником 

Јануар, 
фебруар 

4. Час одељењског старешине 
посвећен дигиталном насиља и 
правилна употреба ИКТ 

Одељењске 
старешине, чланови 
тима 

Децембар 
2022. 

5.Презентација резултата 
истраживања стручним 
телима,ученицима и родитељима 

Стручни сарадник , 
одељењске старешине 

фебруар 
 2023. 

6.Развијање и неговање богатства 
различитости и културе понашања 
кроз: теме у оквиру ЧОС-а, теме у 
настави Г.В., план рада Ученичког 
парламента, трибине за ученике 

Одељењске 
старешине,наставници 
Г.В.,задужени члнови 
тима 

Септемба-јун 
2023. 

7. Сарадња са члановима 
Ученичког парламента у 
спровођењу превентивних 
активности против насиља 

Задужени чланови 
Тима, Ученички 
парламент 

Фебруар 
2023. – Март 
2023. 

8. Радионице за превазилажење 
предрасуда и стереотипа 

Стручни сарадник, 
одељењске старешине 
Наставници Г.В 

Март, 2023. 

8. Презентација филма на тему 
дигиталног насиља ,,Тагована 
људима'' за ученике  

Задужени чланови 
Тима 

Април, 2023. 

9. Школска спортска такмичења 
(спортски дани посвећени 
безбедном и сигурном школском 
окружењу) 

Стручно веће 
наставника физичког 
васпитања, чланови 
тима, ученички 
парламент 

Април, мај 
2023. 

10.Умрежавање свих кључних 
носилаца превенције насиља: 
ваннаставне активности-вече 
страних језика,позоришне 
представе, изложбе посете 
музејима, хор, светосавска 
академија 

Сви наставници у 
школи,  

Током 
наставне 
године 
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Интервентне активности 
 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
1.Откривање насиља или 
дискриминаторног понашања 

Сви запослени у школи, школски 
полицајац,ученици 

2.Прекидање насиља или 
дискриминаторног понашања 
(раздвојити,спречити,позвати 
помоћ,обавестити надлежне) 

Сви запослени у школи, школски 
полицајац 

3.Смиривање 
ситуације(пружање 
сигурности,збрињавање 
учесника) 

Наставник,стручни сарадник, 
директор,тим,школски полицајац 

4.Консултације(разговори у 
школи,бележење,евиденција) 

Наставник, стручни сарадник , 
директор,тим,школски полицајац 

5.Предузимање мера(законске 
мере према 
учесницима,информисање 
родитеља/стараоца,лекара,ЦСР) 

Наставник,педагог,директор,тим,школски 
полицајац 

6. Праћење ефеката предузетих 
мера 

Одељењски старешина, тим, стручни 
сарадник 

7. Вођење евиденције о 
случајевима насиља и 
предузетим мерама 

Одељењски старешина, стручни сарадник 

8.Реинтеграција учесника 
насиља или дискриминаторног 
понашања у заједницу установе 

Тим,сви запослени у школи 

 
Циљ и задатак школе је да предупреди угрожавање и ризик од угрожавања свих својих 
ученика као и да васпитним деловањем утиче на њихове вредности и понашање градећи 
толеранцију, поштовање личности и различитости, недискриминацију, мирно решавање 
сукоба, одговорост за себе и окружење.  
  

 
 

 На основу обавеза предвиђених Законом о основама система образовања 
и васпитања, Општим и посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама усвојених од стране 
Министарства просвете РС, Конвеције о правима детета, те Националкног плана акције 
за децу, Гимназија у Параћину доноси:  
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

 
 
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног 

вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално 
угрожавање здравља развоја и достојанства ученика. 
 Насиље може имати следеће форме: физичко, психичко, сексуално, 
«електронско»,  злоупотреба ученика, занемаривање и немарно поступање, 
експлоатација ученика.  
 
 Основни циљеви у превенцији: 
-стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уживања 
-Укључивање свих интересних група у доношење програма превенције. 
-Подизање нивоа свести и повећање осетљивоасти свих лица укључених у живот и рад 
установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања. 
-Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацији 
насиља. 
-Информисање свих лица укључених у живот и рад установе о процедурама и 
поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља. 
-Унапређење компентенције наставног и ваннастваног особља, деце, ученика, родитеља 
и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и 
занемаривања. 
 У складу са специфичностима рада и окружења Гимназије у Параћину, 
а на основу досадашњих искустава, праћења и евидентирања  и  уочених појава 
 насиља у школи и везаних за школу, те у складу са свим законским прописима а 
посебно са «Општим и Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама» Гимназија у 
Параћину ће примењивати следеће превентивне мере како би се предупредило 
постојање свих облика насиља:    
 
 

                                                ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА 
  
1.Усклађивање постојећих подзаконских аката установе са релевантним законима 
2.Дефинисање улога и процедура у случају насиља 
3.Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање 
конфликата 
4.Развијање и неговање богатсва различитости култура понашања у оквиру васпитно- 
образовних установа. 
5.Дефинисање правила понашања и последица кршења правила 
6.Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацији насиља 
7.Сарадња са свим носиоцима превенције насиља (савет родитеља, школски одбор, 
ученички парламент, наставничко веће.....) 
8. Формирање тима за заштиту ученика од насиља 
9. Обавезно дежурство наставника 
10. Појачана сарадња са школским полицајцем 
11. Организовање састанака са ораганима локалне полиције 
12. Истицање кодекса понашања ученика и поновна презентација овог кодекса од 
стране разредних старешина 
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13.Сарадња са оргaнима локалне полицијске станице пред путовања на ученичке 
екскурзије и излете. 
 
 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
                       у заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи 
 

1. насиље међу ученицима (вршњачко) 
2. насиље над учеником од запосленог лица у школи 
3. насиље над учеником од особе ван школе  

                          
                                      Ш  Т   А    ? 
Откривање 
насиља 

Прекидање 
насиља 

Смиривање 
ситуације 

Консултац. Мере 

- опажа 
запослени у 
школи, 
-опажа школ. 
полицајац,  
- ученик / ци 
информишу, 
- неко од 
запослених 
препознаје знаке,  
- трећа особа 
указује школи 

- раздвојити, 
 
- спречити,  
 
- позвати   
  помоћ, 
 
- обавестити  
  надлежне  
 
 

- пружити  
   сигурност, 
 
- збринути  
  учеснике, 
 
- најавити  
  акцију 
 
 

- разговор у   
  школи 
 
(само особе из 
школе) 
 
- бележење, 
 
- евиденција 

- законске 
мере према 
учесницима, 
- информис. 
родитеља 
/стараоца, 
- лекар, 
- полиција, 
- ЦСР, 
-пријава 
надлежној сл. 
- посебни 
програми  

                                          К О     ? 
- сви  
  запослени у  
  школи, 
- шк. полиц.,  
- ученици 

- сви  
  запослени у  
  школи, 
- шк. полиц. 
 

- наставник, 
- психолог, 
- директор, 
- шк.полиц. 
- тим 

- наставници, 
- психолог, 
- директор, 
- шк.полицајац 
- тим 

- директор, 
- психолог, 
- наставници, 
- тим,  
- шк.полиц. 

                                       К  А  К О   ? 
- без  
  прикривања,  
- без обзира на 
тежину и актере, 
- што пре, 
- са поверењем, 
- одговорно. 

- одмах / у   
  најкраћем  
  року, 
- одлучно,  
- најбезбедниј  
  по ученике, 
 
 

- непосредно 
  / што пре,   
- у интересу  
  ученика, 
- поверење, 
- дискреција 

- сви актери, 
- без тумачења, 
- детаљно, 
- анализа, 
- разјашњење, 
- оцена тежине, 
- план за даље 

- у складу са  
  тежином, 
- стручно, 
- у интересу  
  ученика, 
- на време,  
- др. службе 



52 
 

                                 СА  КОЈИМ   ЦИЉЕМ ? 
откривање прекидање смиривање консултације мере 
Спречити 
постојање, 
игнорисање, 
прикривање и 
понављање 
насиља у 
школи 
 
 
 
 

Хитно  
успостављање 
безбедности за 
све у школи 
 
 
 
 
 

Пацификова
ње,  
 
Смањење 
напетости 

Јасно је шта се  
дешава 
 
Јасно је ко су 
актери 
 
Јасно је шта 
треба учинити 
 
Јасне улоге и 
одговорност  

Ефикасност у 
заштити  
 
Доследност у 
заштити  
 
 
 

 

         Школа је осетљива на безбедност, има установљен 
начин регистровања и поступања у случају 
дискриминације, насиља, злоставњаља и занемаривања и 
утврђене активности и носиоце у поступку заштите.  
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18. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ  
УСТАНОВЕ 

 
активност период реализације носиоци евалуација 

конситуисање тима и 
усвајање плана рада  

 

септембар  Координатор  записник, 
списак 

чланова  

упознавање 
Правилника о 

стандардима квалитета 
рада установе  

 
октобар  

Координатор 
директор, стручни 

сарадник 

 
записник, 
прилози  

примена усвојених мера 
за унапређење 

Школског програма – 
периодични показатељи 

 
децембар  

председници стр. већа за 
области предмета и 
носиоци изборних 

програма 

 
записник, 
прилози  

праћење остварености 
циљева и стандарда 

постигнућа – 
периодични подаци  

 
фебруар  

 
одељенске старешине 

свих одељења 

 
записник, 

статистички 
подаци  

процена реазултата 
рада наставника и 

стручног сарадника 

 
Април  

 
3 члана Тима  

записник, 
прилози  

идентификовање јаких 
и слабих страна 
квалитета рада 

установе 

 
 

јули / август  

 
2 члана Тима 

 
записник  

сумирање и 
извештавање  

 

 
август  

 
Тим  

    записник,  
     извештај  

 
 
 
19. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 
КОМПЕТЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПРОЈЕТНУ НАСТАВУ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .Закон о основама система образовања и васпитања("Сл.гласник РС, бр. 88/17, 27/18 - др٭
закон, 27/18 – др.закон, 10/19 i 6/20): члан 12. Опште међупредметне компетенције: 
Циљоријентацијекаопштиммеђупредметнимкомпетенцијама и 
кључнимкомпетенцијамајединамичније и ангажованијекомбиновањезнања, вештина и 
ставоварелевантнихзаразличитереалнеконтекстекојизахтевајуњиховуфункционалнупримену. 
Општемеђупредметнекомпетенцијезаснивајусенакључнимкомпетенцијама, 
развијајусекрознаставусвихпредмета, примењивесу у различитимситуацијама и 
контекстимаприрешавањуразличитихпроблема изадатака, 
неопходнесусвимученицимазаличноостварење и развој, као и укључивање у друштвенетокове и 
запошљавање и 
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Међупредметне 
компетенције – 
појам и 
значење: 

чинеосновузацеложивотноучење.Општемеђупредметнекомпетенцијезакрајсредњегобразовања 
и васпитања у РепублициСрбији, су:1) компетенцијазацеложивотноучење;  
2) комуникација;  
3) радсаподацима и информацијама;  
4) дигиталнакомпетенција;  
5) решавањепроблема;  
6) сарадња;  
7) одговорноучешће у демократскомдруштву;  
8) одговоранодноспремаздрављу;  
9) одговоранодноспремаоколини;  
10) естетичкакомпетенција;  
11) предузимљивост и предузетничкакомпетенција 
 
 Правилник  о националном оквиру образовања и васпитања (Сл.гласник РС 98/2017)٭
(део 3.2. Компетенције) 
 Стандарди општих међупредметних компетенција за крај средњег образовања٭
(ЗУОВ,2013.): Наставнипрограмиопштеобразовнихпредмета у Србији, и наосновношколском и 
насредњошколскомнивоу, 
досадасудефинисалиобразовнециљевезапојединачненаставнепредмете, алине и 
нанивоукомпетенцијакаоисходаучењакојесеформирају и 
подржавајузаједничкимрадомвишепојединачнихшколскихдисциплина. 
Досадашњапраксапознајекоординисан и 
симултанраддвеиливишедисцплинаприобрадиједнетеме (корелацијамеђупредметима). У 
овомдокументудефинисанесуновеобласти, релевантнезалични, професионални и 
социјалниразвој и функционисањепојединца, у којимасекомпетентностстичефлексибилним и 
динамичниминтегрисањем и применомпредметнихзнања. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамика и 
садржај рада 
Тима: 

Септембар – октобар:  
- организација рада тима (састанци, комуникација, у школи и он-лајн) 
- упознавање са стандардима општих међупредметних компетенција 
- наставити са јачањем међупредметних компетенција које су биле наглашене у претходним 
школским годинама: одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, 
одговорно учешће у демократском друштву; 
- одабир једне међупредметне компетенције чије би се јачање посебно потенцирало: Естетичка 
компетенција 
- сарадња са педагошким колегијумом – предлог начна и динамике реализације садржаја који 
би допринели јачању ових  компетенција 
- подела задужења 
Новембар –децембар 
- сарадња са предметним наставницима, обласним већима и управом школе у циљу реализације 
садржаја који имају за циљ јачање одабраних  компетенција  
- интензивирати рад на наставним садражајима који доприносе јачању наведених компетенција 
- интензивирати рад на ваннаставним садржајима у циљу јачања међупредметних компетенција 
- прикупљање појединачних извештаја предметних наставника- обласних већа  
Јануар – март 
- формулисање извештаја за педагошки колегијум/наставничко веће 
- сарадња са педагошким колегијумом – предлог начна и динамике реализације садржаја који 
би допринели наставку рада на јачању међупредметних компетенција 
- подела задужења 
Април - јун 
- сарадња са предметним наставницима, обласним већима и управом школе у циљу реализације 
садржаја који имају за циљ јачање одабраних међупредметне компетенције код ученика 
- прикупљање појединачних извештаја предметних наставника- обласних већа 
Јули  
- формулисање извештаја за педагошки колегијум/наставничко веће 
Август 
- формулисање извештаја о раду Тима за МПК и достављање управи школе за Годишњи 
извештај о раду школе 
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Опис изабране 
компетенције 
 
 

Естетичка компетенција: 
 
Ученик је упознат са културним наслеђем људске заједнице, има свест о вредности 
уметничких и културних дела и њиховог значаја за развој друштва. Естетичка компетенција 
иде корак даље од тога, ка препознавању међуповезаности различитих форми и средстава 
уметничког изражавања. Свестан је значаја естетске димензије у свакодневном животу, има 
критички однос према употреби и злоупотреби естетике. Ученик се оспособљава да исказује 
опажања, осећања и идеје у вези са уметничким изразима у различитим медијима, да 
култивише културне навике, да изграђује аутономне естетске критеријуме и преференције и 
суди у скаду с њима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Очекивани 
исходи: 
 

Естетичка компетенција: 


 Позитивно вреднује допринос културе и уметности развоју људске заједнице;  
 свестан је међусобних утицаја културе, науке, уметности и технологије.  Показује 

осетљивост за естетску димензију у свакодневном животу и има критички  
 однос према употреби и злоупотреби естетике.  Има изграђене преференције 

уметничких и културних стилова и користи их за 
 обогаћивање личног искуства.  Повезује уметничка и културна дела са историјским, 

друштвеним и географским 
  контекстом њиховог настанка.  Уме да анализира и критички вреднује уметничка дела 

која су представници 
 различитих стилова и епоха, као и дела која одступају од карактеристика доминантних 

праваца.   
 Вреднује алтернативне уметничке форме и изразе (субкултурна дела) 
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20. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА  

 
активност период 

реализације 
носиоци евалуација 

конституисање тима и 
разматрање његове 

улоге и задатака  

 
октобар  

 
директор, стручни 

сарадник 

 
записник, листа 

чланова  
подаци од значаја за 
рад Тима - школска 

база података о 
наставницима  

 
октобар  

 
стручни сарадник 

 
школска 

документација   

поступак  ажурирања 
података о 

усавршавању 
наставника    

 
новембар  

 
Тим  

 
школска 

документација   

предлози Педагошком 
колегијуму и Тиму за 

обезбеђивање 
квалитета и развој 

установе – подизање 
нивоа компетенција и 
професионални развој 

наставника  

 
 
 

децембар  

 
 
 

Тим  

 
 
 

записник, прилози  

одржавање ажурне 
евиденције о 

усавршавању свих 
наставника 

 
целе школске 

године  

 
задужени члан 

Тима  

 
школска 

документација   

подстицање 
професионалног 

развоја наставника и 
стицања звања 

 
целе школске 

године 

 
Тим  

 
записници 

стручних органа  

израда формата 
потврде о стр. 

усавршавању у току 
једне школске године  

 
 

април / мај  

 
 

Тим  

 
 

записник 

штампање потврда са 
ажурним подацима 

и 
подела потврда 
наставницима о 

стручном усавршавању  

 
 
 
 

јули / август  

 
 
 

Тим 
 

 
 
 

записник, ашколска 
евиденција  
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    21.  План рада Тима за каријерно вођење и саветовање  
 

 

Активност 
Оквирно време 

реализације 
Носилац 

Саветовање ученика 4. разреда о 
свим релевантним факторима за 
доношење добре одлуке о избору 
професије (разговор по одељењима) 

Септембар / 
октобар 

Стручни сарадник, 
психолог 

Програм каријерног вођења: појам 
каријере, CV, целоживотно учење, 
самопроцена, тестирање 
(за ученике који похађају ГВ) 

Септембар-
април  

предметни наставник 
ГВ 

Индивидуално саветовање са 
ученицима о њиховим 
професионалним интересовањима  

Октобар-мај 

Стручни сарадник, 
психолог Одељењске 

старешине  
4. разреда 

Тестирање професионалних 
афинитета и општих способности 
расположивим психолошким 
тестовима  

новембар 
Стручни сарадник, 

психолог 

Индивидуално психолошко 
саветовање са свим 
заинтересованим ученицима о 
повезаности личних особина и 
афинитета са захтевима посла 

Новембар -мај 
Стручни сарадник, 

психолог 

Трибина са студентима  
Новембар- 

фебруар  

Чланови школског тима 
за каријерно вођење и 
саветовање  

Индивидуално саветовање са  
заинтересованим родитељима Новембар - јун 

Одељењске старешине 
Стручни сарадник, 

психолог 
Организовање представљања 
различитих професија у сарадњи са 
родитељима професионалцима 

Децембар  
Школски тим за 

каријерно вођење и  
саветовање  

Презентације факултета  Март – мај   Одељенске старешине  
Посета фестивалу науке и 
образовања   

Април задужени наставник  

Тестирање и саветовање ученика 
који планирају да упишу факултете  

јануар - април 
Стручни сарадник, 

психолог 
 
 
22.   ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА И СТАРАТЕЉИМА УЧЕНИКА  
 

Помоћ и подршка родитеља су корисни у различитим сегментима 
остваривања циљева и задатака Школе. Управо због тога неопходна је 
стална сарадња Школе и родитеља. У овој сарадњи посебну улогу и задатке 
имају одељењске старешине, психолог и директор Школе. Та сарадња се 
остварује кроз следеће облике:  
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1. Пружањем помоћи родитељима у остваривању васпитне функције породице  

Одељењски старешина  први успоставља контакт са родитељима 
ученика и има циљ да створи предуслове за редовне контакте.  
            У тим контактима прикупљају се подаци о карактеристикама 
биофизиолошког, интелектуланог, емоционалног и социјалног развоја 
ученика, сазнања о интересовањима и потребама ученика и породичним 
приликама и условима за рад код куће.  
  

Сарадња са родитељима се одвија кроз разноврсне активности:  
а) родитељски састанци  
- планирају се и реализују на почетку школске године и после сваког 
класификационог периода, а одржавају се и према потреби 
 б) групни разговори  са одељенским сатрешином и предметним 
наставником  
- реализују се према потреби у вези са актуелним проблемима   
в) индивидуални разговори са одељенским сатрешином и предметним 
наставником 
- у термину који одреди одељенски старешина и предметни наставник, 
једном недељно, 
г) сарадња са психологом и директором  одвија се током целе школске 
године и то у складу са школским планом сарадње са родитељима, на 
захтев самих родитеља, ученика, надлежне установе или када постоји 
актуелни разлог (професионална оријентација и саветовање, пројектни рад, 
решавање проблема у комуникацији, јачање безбедности ученика и др).    
  

2. Укључивање родитеља у живот и рад Школе  
  
На првом родитељском састанку одељењски старешина упознаје 

родитеље са правилима и организацијом рада Школе, календаром рада 
Школе, програмом активности одељењске заједнице и правилницима о 
дисциплинској и материјалној одговорности ученика и кућном реду. Велики 
је значај и учешће родитеља у активностима Савета ридитеља.  

  
Школа остварује различите начине укључивања родитеља у свој рад:  

а) сарадња у вредновању квалитета рада установе, 
б) сарадња у избору најбољег ученика генерације,  
в) сарадња у јачању безбедности, толеранције и ненасиља међу младима,  
г) сарадња у програмима културне и јавне делатности Школе, посебно 
школских  
    свечаности и прослава,   
д) сарадња у реализацији пројектне наставе и ученичких истраживања,     
ђ) сарадња у остваривању програма ваннаставних активности (секција, 
посета, промоција књига и др), 
е) сарадња у професионалном информисању ученика,  
ж)  учешће у остваривању друштвено-корисног и хуманитарног рада,  
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з)   сарадња у развоју установе и унапређивању резултата и позиције Школе 
(као  
чланови школских тимова, савета, одбора и комисија),  
и)  сарадња у акцијама солидарности у корист ученика, 
ј)   сарадња у здравственој едукацији, превенцији болести и јачању здравих 
стилова  живота 

             Факултативне активности као што су екскурзије ученика, једнодневна 
путовања, студијска путовања, учешће на семинарима за ученике и сл. остварују се уз 
финансијско учешће родитеља / старалаца само уколико буџет школе и локалне 
самоуправе не подмирује потребе.    

             23.  ПЛАН РАДА САВЕТА  РОДИТЕЉА 
  

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења а 
бирају их родитељи ученика на првом родитељском састанку тј. на почетку школске 
године у септембру месецу. 

 Савет родитеља предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање 
образовно-васпитног рада, разматра услове за рад установе, даје сагласност на програм 
и организовање екскурзије, врши избор агенције за реализацију екскурзије, разматра и 
друга питања утврђена Сатутом.  

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, 
директору и стручним органима Школе. Начин рада утврђен је усвојеним 
Пословником. У овој школској години Савет родитеља планира да одржи четри 
састанака. Један почетком септембра и после сваког класификационом периода, на 
крају школске године, а по потреби и више.  

  
На седницама ће бити разматрана питања која су у надлежности Савета родитеља. 

 

24.    ПЛАН  РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА -  ШКОЛСКИ ОДБОР  

  Активности  Месец  

•  
• 

• 

 

• 

Усвајање Извештаја о раду школе  
Усвајање Извештаја о раду директора школе  
 
Усвајање  извештаја  о  остваривању  Развојног плана 
и остваривању вредновања и самовредновања  
 
 
Усвајање Плана рада школе за текућу годину  

септембар, 
октобар  

•  
 

Усвајање плана стручног усавршавања запослених  новембар 



60 
 

•  
 

   • 

    • 

• 

усвајање финансијског извештаја школе  
 
усвајање извештаја о попису инвентара и материјалних 
средстава школе   
 
усвајање предлога финансијског плана за наредну буџетску 
годину  
усвајање плана јавних набавки за наредну буџетску годину 

 
 
 
фебруар, март  

•  усвајање путног правца и плана и програма за реализацију 
екскурзија за следећу школску годину – ако се процени 
оправданост планирања 

март  

•  
 

    • 

усвајање нормативних аката  
 
одлучивање по жалбама  

током године по 
потреби  

  
 

25.  ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА  
 
           Парламент ученика има сазив од 30 чланова, руководство и обласне тимове. 
Активности Ђачког парламента спроводе се у просторијама школе или на одабраним 
местима  (према врсти активности). Планиране су следеће активности:  

- спортски турнир,  
- хуманитарна и еколошка акција,  
- активности у области развоја каријере,  
- активности које унапређују демократску културу и грађански активизам, 
- прилози за школски лист или блог,  
- јачање безбедности у школи,   
- учешће у реализацији стратегије за младе и акционих планова одрживог развоја 

општине, 
- обележавање датума из међународног календара,  
- обележавање Дана општине Параћин,  
- сарадња са Унијом средњошколаца Србије,  
- сарадња са другим школама и ђачким парламентима,  
- учешће у Арт фестивалу и акцијама у Параћину,  
- пројекти који подстичу партиципацију ученика, 
- учешће у школским тимовима и комисијама, 
- учешће у Школском одбору.   

Уколико буде позван на сарадњу Парламент ће се прикључити акцијама и пројектима 
који јачају партиципацију младих на нивоу школе и локалне заједнице, као и  
пројектима сарадње са ђачким парламентима средњих школа у Србији, са  мрежом 
ђачких парламената средњих школа у Србији. Чланови Парламента биће укључени у 
програме и тимове за интерну евалуацију и унапређење рада школе, као и за избор 
ученика генерације. Уколико буде интересовања међу ученицима, Парламент ће 
реализовати акције и кампање у корист младих, за заштиту мањинских и рањивих 
социјалних  група, родну равноправност, људска права,  као и акције и пројекте који 
подстичу социјални развој, физичко и ментално здравље и демократску културу 
младих. Наставник задужен за сарадњу са Парламентом је Весна Илић, стручни 
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сарадник –психолог. Парламент ради током целе шк.године, кроз седнице и 
активности.   
          Планира се даље опремање просторије у школи као Ђачког кутка и за активности 
Парламента.  
           Чланове Ђачког парламента бирају ученици свих одељења у школи на првом 
часу у школској години, а потврђивање мандата чланова и  план рада доноси се у 
септембру. Парлaмент бира своје представнике у Школски одбор, као и у школске 
комисије и тимове.  

 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ С 

                     ПЛАНОМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  
 

     Садржај програма рада директора школе произилази из надлежности које су 
директору прописане Законом. 

    Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Г РС бр. 7/09, 52/11, 55/13, 
35/15 и 68/15) је члановима од 59. до 64. регулисао место и улогу директора школе. 
Према одредби члана 59. Закона, директор руководи радом установе. Под руковођењем 
се подразумева организовање основне делатности школе, образовања  и васпитања, на 
начин којим ће се у највећој мери остварити уставно и законско право деце на 
школовање, односно на образовање и васпитање. 

     Члан 62. истог Закона каже да је директор одговоран за законитост рада и успешно 
обављање делатности установе и да за свој рад одговара органу управљања и министру. 
Програм рада директора школе обухвата његово ангажовање у циљу реализације  
обавеза сходно надлежностима из члана 62. а које се могу груписати у следеће области: 

1) организовање делатности и вођење послова установе; 

2) заступање установе; 

3) старање о законитости и успешности рада установе и одговорности за 
законитост њеног рада и успешно обављање делатности установе; 

4) обављање других послова утврђених законом и статутом установе. 

      У циљу операционализације наведених програмских, односно законских оквира, 
директор Гимназије за предстојећу школску годину испланирао је свој рад по месецима 
кроз активности у оквиру шест области рада на које се односе и стандарди 
компетенција директора у складу са Правилником о стандардима компетенција 
директора установа образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 38/2013). 
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 СЕПТЕМБАР 

  ОБЛАСТ    АКТИВНОСТИ 
1. 
 

 РУКОВОЂЕЊЕ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ ПРОЦЕСОМ 
У ШКОЛИ  

- Организација образовно-
васпитног процеса у складу са 
распоредом часова и стручним 
упутствима МПНТР   

- Реализација непосредног модела 
наставе 
 

2. 
 

ПЛАНИРАЊЕ,ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

- Организација рада школе у  
складу са  мерама заштите од 
ширења заразне болести Ковид-
19 
појачано дежурство,хигијенске 
мере 
- Израда планова рада 
установе,директора, стручних 
органа  
 
- Евиденција о броју одсутних 
ученика, наставног и 
ненаставног особља као и 
разлозима одсуствовања 
- информисање ученика и 
наставника о мерама које се 
морају поштовати у циљу 
спречавања инфекције вирусом 
Ков-Сарс 
- планирање, јавна набавка и 
реализација  екскурзија, у 
пролеће,  за ученике од првог до 
четвртог разреда,   
 
 

- Припрема установе за редован 
инспекцијски надзор 

3. 
 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА 
ЗАПОСЛЕНИХ 

- Увид у планове рада наставника 
- Информисање и стална 

комуникација и сарадња са 
запосленима у школи непосредно и 
у електронском облику 

- Увид у евиденцију у Ес дневнику и 
сарадња са координаторима ес- 
дневника 

- Упућивање наставника , стручних 
сарадника и запослених  у правној и 
рачуноводственој служби на 
стручно усавршавање путем 
семинара и  вебинара  

4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИ –  
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 МА,ОРГАНОМ 
УПРАВЉАЊА,РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ  
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

- Састанак са Школским одбором 
ради усвајања потребних 
докумената Годишњег плана 
рада школе, Извештаја о раду 
школе и директора 

- Конституисање Савета родитеља  
 

- Учествовање у обележавању 
Дана општине 

- Сарадња са синдикатом и 
локалном самоуправом 

5. 
 

ФИНАНСИЈСКО И 
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 
РАДОМ УСТАНОВЕ 

- Израда ценуса 
- Контрола пословања у складу са 

финансијским могућностим 
6. 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА 
УСТАНОВЕ 

- Праћење измена закона и 
прописа и њихова примена 

 

ОКТОБАР 

  ОБЛАСТ    АКТИВНОСТИ 
1. 
 

РУКОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

- Редовна посета часовима и увид 
у наставу на даљину путем 
платформе Гугл учионица 

- Састанак тима за заштиту 
ученика од насиља и за 
безбедност ученика 

- Организовање седнице 
Наставничког већа 

2. 
 

ПЛАНИРАЊЕ,ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

- Координирање рада школских 
тимова 

- Организовање испита за 
ванредне ученике у складу са 
мерама заштите 

3. 
 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА 
ЗАПОСЛОЕНИХ 

- Праћење ажурног вођења 
евиденције у ес дневнику  

- Састанак Педагошког 
колегијума 

- Састанак школског развојног 
тима 

4. 
 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 
ОРГАНОМ 
УПРАВЉАЊА,РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМЈ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

- Разговори са родитељима 
- Консултативна сарадња са 

представницима локалне 
самоуправе 

5. 
 

ФИНАНСИЈСКО И 
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 
РАДОМ УСТАНОВЕ 

- Контрола финансијских 
средстава  

- Редовна сарадња са трезором 
- Сарадња са Школском управом 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА - Усклађивање општих аката са 
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 УСТАНОВЕ законом 
 

НОВЕМБАР 

  ОБЛАСТ    АКТИВНОСТИ 
1. 
 

РУКОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

- Учешће у раду одељењских већа 
на првом класификационом 
периоду 

2. 
 

ПЛАНИРАЊЕ,ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

- Анализа резултата рада на 
Наставничком већу 

- Учешће у раду тима за 
самовредновање 

3. 
 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА 
ЗАПОСЛЕНИХ 

- Праћење ажурности евиденције 
у ес дневнику 

- Праћење реализације редовне 
непосредне наставе и наставе на 
даљину,дежурства наставника и 
вођења педагошке 
документације 

4. 
 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА 
РОДИТЕЉИМА,ОРГАНОМ 
УПРАВЉАЊА,РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

- Упознавање Савета родитеља са 
резултатима образовно-
васпитног процеса  

- Сарадња са представницима 
Школског одбора 
 

5. 
 

ФИНАНСИЈСКО И 
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ  
РАДОМ УСТАНОВЕ 

- Праћење финансијског 
пословања школе и 
консултативна сарадња са 
локалном самоуправом у 
погледу трошења средстава пред 
крај буџетске године 

6. 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА 
УСТАНОВЕ 

- Праћење стручне литературе 
која се односи на прописе у 
области образовања 

 

ДЕЦЕМБАР 

  ОБЛАСТ    АКТИВНОСТИ 
1. 
 

РУКОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНИМ ПРОЦЕСОМ У 
ШКОЛИ 

- Увид у реализацију и резултате 
образовно-васпитног процеса 

- Увид у изостајање ученика са 
наставе 

- Превазилажење пропуста у 
оцењивању и реализацији 
наставног фонда 

2. 
 

ПЛАНИРАЊЕ,ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

- Планирање уписне политике 
школе за наредну школску годину 
Формирање плана уписа за 
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наредну школску годину, у 
сарадњи са локалном 
самоуправом и Школском 
управом 

3. 
 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 
РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

- Праћење евиденције у ес 
дневнику 

- Сарадња са одељењским 
старешинама  на превазилажењу 
проблема у учењу и понашању 
ученика 

4. 
 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА 
РОДИТЕЉИМА ОРГАНОМ 
УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ  

- Појачана сарадња са родитељима 
- ученика код којих су уочени 

проблеми и потешкоће у раду или 
здравствени проблеми 

- Састанак Школског одбора   
 

5. 
 

ФИНАНСИЈСКО И 
АДМИНИСТРАТИВНО 
УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

- Припремање финансијских 
планова за нову буџетску годину 

- Евиденција реализације 
финансијског плана 

6. 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ 
РАДА УСТАНОВЕ 

- Контрола усклађености 
докумената са законом 

- Организовање пописа имовине 
ЈАНУАР 

  ОБЛАСТ    АКТИВНОСТИ 
1. 
 

РУКОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

- Увид у резултате учења у 
непосредној настави и настави 
на даљину 

- Сарадња са одељењским 
старешинама на отклањању 
проблема и потешкоћа 

- Евиденција о броју одсутних 
ученика, наставника и 
ненаставног особља 

2. 
 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

- Утврђивање динамике рада  за 
време зимског распуста 

- Организовање обележавања 
школске славе 
 

3. 
 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 
РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

- Упућивање наставника на 
стручно усавршавање путем 
зимских семинара и вебинара 
као и ненаставног особља 

-  
4. 
 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА 
РОДИТЕЉИМА,ОРГАНОМ 
УПРАВЉАЊА,РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

- Подношење полугодишњег 
извештаја о раду  и раду 
установе, Школском одбору 

- Сарадња са одељењским 
старешинама,родитељима 
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- Сарадња са локалном 
самоуправом у циљу решавања 
проблема у школи који се односе 
на простор, видео надзор, 
опремање савременим училима 

5. 
 

ФИНАНСИЈСКО И 
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 
РАДОМ УСТАНОВЕ 

- Припремање годишњег 
финансијског извештаја 

- Присуство седници Општинског 
већа ради усвајања финансијског 
плана 

6. 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА 
УСТАНОВЕ 

- Припремање установе за 
процедуру јавних набавки мале 
вредности 

ФЕБРУАР 

  ОБЛАСТ    АКТИВНОСТИ 
1. 
 

РУКОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНИМ ПРОЦЕСОМ У 
ШКОЛИ 

 
- Брига о безбедном боравку 

ученика у школи 
2. 
 

ПЛАНИРАЊЕ,ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

- Организација и контрола рада 
установе у другом полугодишту 
 

3. 
 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 
РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

- Учествовање у раду одељењских 
већа и праћење резултата 
образовно-васпитног рада у првом 
полугодишту 

- Анализа резултата рада на 
Наставничком већу 

4. 
 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА 
РОДИТЕЉИМА,ОРГАНОМ 
УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

- Састанак Савета родитеља и 
Школског одбора 

- Састанци са представницима 
локалне самоуправе 

- Састанак са просветним 
саветницима у Школској управи 

5. 
 

ФИНАНСИЈСКО И 
АДМИНИСТРАТИВНО 
УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

- Израда плана потрошње за први 
квартал 

6. 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ 
РАДА УСТАНОВЕ 

- Склапање уговора са сарадницима 
и донаторима 

МАРТ 

  ОБЛАСТ    АКТИВНОСТИ 
1. 
 

РУКОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНИМ ПРОЦЕСОМ У 
ШКОЛИ 

- Координација рада тимова у циљу 
превазилажења слабости и 
проблема у раду наставника 

2. 
 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

- Планирање унапређења услова 
рада у школи 
 

3. 
 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 
РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

- Праћење ажурности евиденције у 
ес дневнику 
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- Учешће у раду одељењских већа и 
праћење података о резултатима 
рада у другом полугодишту 

- Састанци са стручним тимовима о 
плановима рада и реализацији 

4. 
 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА 
РОДИТЕЉИМА ,ОРГАНОМ 
УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

- Сарадња са родитељима на 
превазилажењу постојећих 
проблема 

- Сарадња са одељењским 
старешинама на отклањању 
проблема 

- Сарадња са партнерима из шире 
заједнице у циљу подршке 
планираним активностима 

5. 
 

ФИНАНСИЈСКО И 
АДМИНИСТРАТИВНО 
УПРАВЉАЊЕ 

- Обављање редовних послова у 
сарадњи са секретаром и шефом 
рачуноводства 

6. 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ 
РАДА УСТАНОВЕ 

- Сарадња са просветним 
инспектором 

АПРИЛ 

  ОБЛАСТ    АКТИВНОСТИ 
1. 
 

РУКОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИ9ТНИМ ПРОЦЕСОМ У 
ШКОЛИ 

- Обезбеђивање материјалних 
услова за несметано одвијање 
наставног процеса 

2. 
 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

- Планирање обавеза за ученике 
завршног разреда у договору са 
одељењским старешинама 

3. 
 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 
РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

- Праћење евиденције у ес 
дневнику и сугерисање да се 
отклоне недостаци 

- Подстицање сарадње међу 
наставницима унутар актива 

4. 
 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА 
РОДИТЕЉИМА,ОРГАНОМ 
УПРАВЉАЊА,РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

- Интензивније представљање и 
промовисање школе у широј 
заједници, на сајту школе, 
друштвеним мрежама и тв 

5. 
 

ФИНАНСИЈСКО И 
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 
РАДОМ УСТАНОВЕ 

- Константно праћење ажурности 
пословања  

6. 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА 
УСТАНОВЕ 

- Пословање у складу са 
потписаним уговорима 

- Обезбедити транспарентност 
свих набавки 

МАЈ 

  ОБЛАСТ    АКТИВНОСТИ 
1. 
 

РУКОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНИМ ПРОЦЕСОМ У 

- Организовање промоције школе 
- Координирање рада наставника и 
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ШКОЛИ одељењских старешина четвртог 
разреда 

2. 
 

ПЛАНИРАЊЕ,ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

- Планирање динамике рада за 
матуранте и завршетак наставне 
године за завршне разреде 

3. 
 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 
РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

- Сарадња са одељењским 
старешинама четвртог разреда 

- Праћење евиденције у ес 
дневнику 

4. 
 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА 
РОДИТЕЉИМА , ОРГАНОМ 
УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

- Интензивирање сарадње са 
родитељима  

- Састанак са Школским одбором  
- Састанак са просветним 

саветницима 
- Састанак са представницима 

локалане самоуправе 
5. 
 

ФИНАНСИЈСКО И 
АДМИНИСТРАТИВНО 
УПРАВЉАЊЕ радом установе 

- Благовремено прибављање свих 
образаца јавних исправа 

6. 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ 
РАДА УСТАНОВЕ 

- Организовање припрема за 
спровођење пријемног испита за 
ит смер као и  матурског испита 

 

ЈУНИ 

  ОБЛАСТ    АКТИВНОСТИ 
1. 
 

РУКОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНИМ ПРОЦЕСОМ У 
ШКОЛИ 

- Организовање рада Наставничког 
већа 

- Сарадња са Школском управом 
пред упис ученика у средње школе 

- организација и реализација 
пилотирања матуре 

2. 
 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ  

- Организовање рада Испитног 
одбора у цињу полагања 
матурских испита 

- Планирање динамике рада за 
остале разреде 

3. 
 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 
РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

- Праћење евиденције у ес дневнику 
- Учешће у раду Одељењског већа 

четвртог разреда 
- Учешће у раду Одељењског већа 

после матурских испита 
- Учешђе у раду Одељењских већа 

осталих разреда  
4. 
 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА 
РОДИТЕЉИМА,ОРГАНОМ 
УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

 
- Сарадња са локалном 

самоуправом у циљу 
обезбеђивања награда за вуковце 

- Сарадња са Саветом родитеља и 
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ЗАЈЕДНИЦОМ Школским одбором у циљу 
упознавања са резултатима рада у 
школској години 

5. 
 

ФИНАНСИЈСКО И 
АДМИНИСТРАТИВНО 
УПРАВЉАЊЕ радом установе 

- Располагање финансијским 
средствима у складу са 
финансијским планом 

- Утврђивање приоритетних 
финансијских улагања у току 
летњег распуста 

6. 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ 
РАДА УСТАНОВЕ 

- Поштовање процедура,важећих 
образаца и регуларности издатих 
јавних исправа 

ЈУЛИ 

  ОБЛАСТ    АКТИВНОСТИ 
1. 
 

РУКОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНИМ ПРОЦЕСОМ У 
ШКОЛИ 

- Анализа резултата рада на 
наставничком већу 

- Израда динамике рада установе 
поводом уписа ученика 

2. 
 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

- Организовање уписа ученика у 
Гимназију 

- Формирање одељења првог 
разреда 

- Прелиминарна подела наставног 
фонда  

- Организовање израде распореда 
часова за наредну школску годину 

3. 
 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 
РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

- Провера података у школској    
евиденцији за 2021/22.год. 

4. 
 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА 
РОДИТЕЉИМА ,ОРГАНОМ 
УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

- Комуникација са локалном 
самоуправом и Школском управом 
у вези радног ангажовања 
запослених, технолошких вишкова 
, слободних радних места и непуне 
норме 

5. 
 

ФИНАНСИЈСКО И 
АДМИНИСТРАТИВНО 
УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

- Пословање у редовној сарадњи са 
шефом рачуноводства и 
секретаром 

6. 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ 
РАДА УСТАНОВЕ 

- Израда и подела решења о 
годишњем одмору запосленима 

 

 

АВГУСТ 

  ОБЛАСТ    АКТИВНОСТИ 
1. 
 

РУКОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНИМ ПРОЦЕСОМ У 
ШКОЛИ 

- Организовање припремне наставе 
за ученике који полазу разредне и 
поправне испите 
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- На наставничком већу усвајање 
поделе наставног фонда 
,одељењских старешинстава, 
задужења у оквиру тимова и већа 

2. 
 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

- Организација разредних и 
поправних испита 

3. 
 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 
РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

- Учествовање у раду одељењских 
већа после испита 

- Учествовање у раду стручних 
тимова,Педагошког колоегијума 

4. 
 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА 
РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ  
УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

- Сарадња са Школском управом, 
формирање листе технолошких 
вишкова, слободних радних места 
и непуне норме 

5. 
 

ФИНАНСИЈСКО И 
АДМИНИСТРАТИВНО 
УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

- Учествовање у изради пројекције 
финансијског плана за 2022. и 
наредне 2 године 

6. 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ 
РАДА УСТАНОВЕ 

- Контрола финансијског и 
административног пословања у 
складу са законом 

 
ПЛАН  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 
     Стручно усавршавање директора школе планирано је у складу са областима 
надлежности и одговорности директора предвиђених Законом о основама система 
образовања и васпитања и  у складу са финансијским средствима планираним 
Финансијским планом школе за текућу буџетску годину. 
      
На основу сагледавања досадашњег деловања и потреба које се указују у раду, 
директор школе ће, у складу са финансијским и организационим могућностима, у току 
школске 2022/2023. године  присуствовати оним видовима стручног усавршавања који 
се тичу: 
 
- организације рада установе – инструктивно-педагошки рад 
- комуникације са спољашњом средином – менаџерски рад 
- стварања подстицајне климе у школи – умеће комуникације 
- управљање финансијским средствима 
- формирање позитивног имиџа школе у локалној средини и шире - маркетинг 
 
Такође, у плану је полагање испита за лиценцу  за директора школе.    
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План стручног усавршавања 
секретара Гимназије у Параћину у школској 2022/2023.години 

 
У току школске 2022/2023 године планиране области стручног усавршавања 
секретара школе су: 
- прописи из области образовања и васпитања и радног законодавства 
- управни поступак и управни спор 
- канцелариjско пословање 
- јавне набавке 
- прописи из области заштите података о личности 
- прописи из области спречавања корупције 
- прописи из области родне равноправности 
-  прописи из области доступности информацијама од јавног значаја 
- прописи из области архивске грађе и архивске делатности 
 
Стручно усавршавање реализује се у току школске године, у терминима и на 
локацијама које одреди носилац програма или у школи-Параћину. 

 
 
 

27.  Годишњи план рада стручног сарадника – психолога 
 
Област рада Време реализације Напомена  
Планирање и програмирање 
образовно-васпитног рада и 
извештавање 

Доминантно:  
- септембар и август;  
Одређено програмирање и 
планирање према динамици и 
потребама у току школске 
године 

 

Праћење и вредновање образовно-
васпитног рада 

Доминатно: 
- фебруар 
- април 
- мај 
- јуни 

 

* текуће праћење током целе 
школске године; 
 
** циљано праћење и 
вредновање у складу са 
актуелним потребама и 
циљем  

Рад са наставницима 
 
Нарочито: нови планови наставе и 
учења, пројектна настава, 
међупредметне комптенеције  

Октобар, новембар, децебар, 
јануар, март, мај, август 

* сматра се приоритетом ако 
постоји потреба и реализује 
се током целе школске 
године 

Рад са ученицима 
 
- учење, здравље, социјални односи  

Септембар - јуни Нагласак на здравственој 
едукацији и превенцији   

Рад са родитељима / старатељима Септембар - јуни - индивидуално, 
- у Савету родитеља 
- група или пар 

Рад са директором, стручним 
службама, педагошким 
асистентом и пратиоцем ученика 

Септембар – август * пратилац ученика уколико 
буде упућен  

Рад у стручним органима и Септембар – август  
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тимовима, евидентирање  
Сарадња са надлежним 
установама, организацијама, 
удружењима и јединицом 
локалне самоуправе 

 
Септембар – јуни  

* локлани и национални 
партнери и сарадници, део 
послова обавља се ван 
радног места 

Припремање и стручно усавршавање  Септембар – август * локлани и национални 
партнери и сарадници, део 
послова обавља се ван 
установе запосленог  

 
                   
Припремање за рад обухваћено је 40-то сатном радном седмицом, а 
операционализација послова врши се операттивним (месечним) планирањем.  
 
У циљу професионалног развоја и стручног усавршавања, стр. сарадник планира 
обучавање које би јачало компетенције за:  
-  примену државне опште матуре, 
-  примену образовних стандарда у средњем општем образовању, 
-  примену психолошких  инструмената (електронски формат).  
 
Стр. сараданик планира учешће на састанцима и стручним скуповима:  
      -    општински / окружни актив стручних сарадника 

- Конгрес психолога Србије 
- Секције стручних сарадника у школама при струковном удружењу ДПС 

 Облици хоризонталног учења:  
- програмске и методске иновације у раду са ученицима.   

 Стручно усавршавање реализује се током школске године, у терминима и на 
локацијама које одреди носилац програма или у школи / Параћину.  
 

28. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА – БИБЛИОТЕКАРА  

    ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА – ШКОЛСКИХ  БИБЛИОТЕКАРА У 
ШК 2022/20233. ГОДИНИ 

Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника (ПГ бр. 5/2012 од 
19.06.2012. г) утврђени су програми свих облика рада стручних сарадника у установама 
образовања и васпитања. Овим Правилником основе програма рада школског 
библиотекара усклађене су са Законом о средњој школи, ЗОСОВ-ом, плановима и 
програмима образовно-васпитног рада у свим подручјима рада, функцијама и задацима 
школске библиотеке у средњешколском образовању.  

 Циљеви и задаци рада школског библиотекара реализују се у оквиру девет области 
рада. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ШКОЛСКОГ 
БИБЛИОТЕКАРА У ШК 2022/2023. ГОДИНИ 

 Области рада Садржај рада по 
областима 

Циљ рада 
школског 
библиотекара 

Задаци рада 
школског 
библиотекара 

Планирање и 
програмирање 
образовно-васпитног 

1. Планирање набавке 
литературе и периодичких 
публикација за ученике, 

 
- доприноси 
остваривању и 

 
- реализовањем 
задатака и послова 
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рада наставнике и стр. 
сараднике 
2. Израда планова рада 
3. Планирање и 
програмирање рада са 
ученицима  

унапређивању 
образовно-
васпитног рада 
у школи 
реализујући 
програм рада 
који је 
прилагођен 
наставним 
плановима и 
програмима; 
 
- реализује 
задатке и 
послове из 
области 
образовања и 
васпитања као 
и послове из 
домена 
културних и 
уметничких 
аспеката 
образовања; 
 
- подстиче 
промовисање 
читања и 
самосталност 
ученика у 
учењу, даје 
свој пуни 
допринос 
развоју 
информационе 
писмености 
ученика и 
наставника, 
остварује 
сарадњу и 
заједничко 
планирање 
активности 
наставника, 
школског 
библиотекара и 
локалне 
самоуправе; 
 
- обезбеђује 
електронске 
изворе и 

из области 
образовања и 
васпитања као и 
библиотечко-
информацијских из 
домена културних 
активности школске 
библиотеке, школски 
библиотекар има 
задатке: 
- развијања и 
неговања читалачких 
навика и коришћења 
библиотеке код 
ученика и 
наставника; 
- развија и 
промовише 
правилну употребу 
свих облика извора 
информација; 
- стварање услова за 
интердисциплинарни 
приступ настави; 
- мотивисање 
ученика за учење и 
подстицање 
самосталног учења; 
- праћење и 
подстицање развоја 
ученика; 
- пружање помоћи 
обдареним 
ученицима у избору 
одговарајуће 
литературе; 
- заштита и чување 
библиотечког фонда; 
 

Праћење и 
вредновање 
образовно-васпитног 
рада 

1. Учешће у изради 
годишњег плана рада и 
самовредновања рада 
установе 
2. Одабирање и 
припремање литературе и 
друге грађе за разне о-в 
активности (настава, 
допунски и додатни рад, 
ваннаставне активности) 
 

Рад са наставницима 1. Сарадња са 
наставницима на 
промоцији читања 
2. Сарадња са 
наставницима у 
припремању ученика за 
самостално коришћење 
разних извора 
информација 
3. Организовање 
наставних часова из 
појединих предмета у 
школској библиотеци 
4. Коришћење ресурса 
библиотеке у процесу 
наставе 
5. Информисање 
корисника школске 
библиотеке о 
новооиздатим књигама, 
стручним часописима, 
јубилејима, промоцијама 
књига и сл. 

 
 
Рад са ученицима 

1. Обука ученика за 
самостално коришћење 
различитих извора 
сазнања  
2. Помоћ ученицима у 
усвајању метода 
самосталног рада на 
тексту и другим 
материјалима 
3. Пружање помоћи 
ученицима у припреми и 
обради задате теме 
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4. Упознавање ученика са 
методама библиографског 
цитирања 
5. Развијање позитивног 
односа према читању и 
важности разумевања 
текста 
6. Навикавање ученика да 
пажљиво користе и чувају 
библиотечку грађу 
7. Развијање код ученика 
критичког односа према 
различитим 
информацијама и 
изворима сазнања и 
осећаја за естетске 
вредности 
8. Рад са ученицима на 
реализацији школских 
пројеката  

приступ ка 
њима што 
омогућује 
ученицима да 
овладају 
вештинама 
налажења и 
критичког 
процењивања 
датих 
информација; 
 
- подстиче 
процес 
целоживотног 
учења. 

Рад са родитељима 1. Остваривање сарадње 
са родитељима у циљу 
развијања читалачких 
навика ученика 
2. Учешће на 
родитељским састанцима 
ради давња информација о 
читалачким навикама 
ученика  

Рад са 
директором/стручним 
сарадником 

1. Сарадња у циљу 
набавке и коришћења 
књижне и некњижне грађе 
и организације рада 
школске библиотеке 
2. Сарадња у циљу 
реализације изложби, 
мултидисциплинарних 
пројеката, књижевних 
сусрета и других 
културних догађаја 
3. Сарадња у циљу 
припреме и организације 
културних активности 
школе 
4. Учешће у припремању 
прилога и изради 
школског листа и 
интернет сајта школе 

Рад у стручним 
органима, тимовима 

1. рад у школским 
тимовима на изради 
годишњег и развојног 
плана школе и школског 
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програма, на реализацији 
пројектне наставе 
2. Рад у стручним 
тимовима у циљу 
промовисања школе 

Сарадња са 
надлежним 
установама, 
организацијама, 
удружењима, 
јединицом локалне 
самоуправе 

1. Сарадња са другим 
школама и њиховим 
библиотекама, сарадња са 
Градском библиотеком 
2. Сарадња са локалном 
самоуправом по питању 
промоције рада 
библиотеке и школе 
3. Сарадња са просветним, 
научним, културним и 
другим установама 
(новинско-издавачке куће, 
медији, Културни центар 
и др.) 

Вођење 
документације, 
припрема за рад и 
стручно усавршавање 

1. Праћење и евиденција 
коришћења литературе у 
школској библиотеци 
2. Вођење документације 
о раду школске 
библиотеке и школског 
библиотекара 
3. Стручно усавршавање  
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29.  ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

  
  
Одељењски старешина руководи одељењем и врши читав низ послова предвиђених 
Законом, општим актима Школе и овим Годишњим планом. Поделу одељенских 
старешинстава врши директор, а утврђује Наставничко веће. Одељењски 
старешина, по правилу, води одељење четири године и само у изузетним 
ситуацијама, прибегава се промени одељењског старешине. Распоред одељенских 
старешинстава за сва одељења у школи дат је у одељку о подели задужења 
наставника.   
Одељенске старешине оставарују планиране задатке на часовима одељенског 
старешине, једанпут седмично, у оквиру недељног распореда часова. По потреби, 
ове часове је могуће организовати и чешће. Конкретни планови рада су 
професионална  аутономија одељенских старешина, али су засновани на потребама 
ученика и образовно-васпитним циљевима школе. Послови одељенског старешине 
обухватају континуирану сарадњу са родитељима, директором, психологом школе 
и школским службама, а такође и уредно евидентирање свих података о 
ученицима, посећености наставе, реализацији наставног плана и свих других 
активности у које су укључени ученици из одељења.  
У циљу остваривања своје функције, одељенске старешине упућују се кроз 
педагошко-инструктивни рад са психологом школе и директором:  
 

1. Појачани васпитни рад са ученицима 
2. Примена упитника и података о социјалном статусу ученика 
3. Теме и садржај рада на часовима одељенског старешине 
4. Начин идентификовања ученика са посебним потребама за подршком у 

раду и развоју или са ризиком у понашању  
5. Заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања , 
6. Уредно вођење педагошке евиденције 

  
           Директор школе одржава тематске састанке са одељенским старешинама, по 
правилу на разредном нивоу, ради координације активности у годишњем плану и 
програму: 
          - организација првог родитељског састанка, септембар, 
          - организација екскурзија, мај, септембар,  
          - безбедност ученика на путовању, септембар 
          - организација матурске свечаности, плеса матураната и доделе диплома, 
Као педагошки руководилац одељења, одељенски старешина програмира, планира 
и организује рад свог одељења, прати резултате рада ученика у настави и другим 
облицима васпитно-образовног рада, одржава родитељске састанке, прима и 
информише родитеље, помаже и подстиче рад одељења као групе.  
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План и програм рада одељењског старешине  

 

  Подручје рада  Сарадници  Време  

1.  Рад са ученицима      

а)  Рад са одељењском заједницом      

  упознавање ученика са организацијом рада 
школе (распоред часова, смене, кућни ред, 
календар рада)  

-  септембар  

  упознавање ученика са правилником и 
правима, обавезама и дужностима ученика  

-  септембар  

  формирање одељењске заједнице (избор 
председништва, доношење плана рада)  

-  септембар  

  решавање актуелних проблема везаних за 
учење (проблеми у савлађивању одређених 
предмета, међусобна помоћ ученика, анализа 
ефеката допунске наставе и сл.  

предметни 
наставници, 
психолог 

током 
године  

  
 
 

  Подручје рада  Сарадници  Време  

  разматрање одређених питања функционисања 
одељењске заједнице (социјална клима, 
сарадња, помоћ, дружење, слободне 
активности)  

психолог,  
директор  

током године  

  Комуникација и сарадња ученика, узајмно и са 
наставницима   

директор, 
психолог, 
родитељи, 
ученици  

током године  

  анализа успеха, понашања, предлагање и 
предузимање одговарајућих педагошких мера  

предметни 
наставници, 
директор  

класификац 
иони 
периоди и 
током године  

  похваљивање ученика и предузимање 
васпитно-дисциплинских мера  

предметни 
наставници  

током године  

  Евиденција присуствовања настави и правдање 
изостанака ученика са наставе 

Родитељи током године  
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учешће у реализацији програма здравственог 
васпитања ученика (систематски преглед, 
предавања)  

школски 
лекар, 
спољни 
сарадници 
школе  

током 
године, 
према 
рспореду  

  
планирање и припрема за извођење екскурзије 
и анализа након реализације  

Наставничко 
веће, 
директор, 
родитељи 

септембар, 
мај  

  
учешће у реализацији програма професионалне 
оријентације  

предметни 
наставници, 
психолог  

током године  

б)  Рад са појединим ученицима      

  

подршка у адаптацији на школску средину  

психолог  септембар – 
октобар 

  
прикупљање релевантних података о ученику  

психолог током године  

  педагошки рад са ученицима који имају 
тешкоћа у учењу и понашању  

Психолог током године  

  

рад са ученицима који показују изразита 
интересовања у одређеним областима 

Предметни 
наставници, 
психолог, 
тим за 
инклузивно 
образовање  

током године  

2.  Рад са родитељима      

а)  Индивидуални рад   наставници током године  

  прикупљање података значајних за упознавање 
и праћење ученика  

родитељи  током године  

  
информисање родитеља о њиховим правима и 
обавезама током школовања у гимназији  

Директор, 
секретар, 
психолог  

током године  

 

  Подручје рада  Сарадници  Време  

  упознавање са резултатима рада и понашања 
ученика (узајамно информисање наставника и 
родитеља)  

Психолог, 
наставници 

током 
године  



79 
 

  помоћ родитељима чија деца имају тешкоћа у 
учењу и понашању  

Психолог  током 
године  

б)  Родитељски састанци      

  
редовни родитељски састанци (4 пута 
годишње)  

  септембар, 
новембар, 
април, јуни  

3.  Сарадња са члановима одељењског већа      

  упознавање чланова одељењског већа са 
саставом одељења и особеностима ученика  

Предметни 
наставници  

током 
године  

  размена мишљења и усаглашавање ставова са 
наставницима у доношењу одлука и изрицању 
васпитно-дисциплинских мера  

Предметни 
наставници  

током 
године  

  старање о реализацији наставе и ваннаставних 
активности ученика  

Предметни 
наставници   

током 
године  

  
Присуство стручних радника школе  
родитељским састанцима или индивидуална 
сарадња са родитељима   

предметни 
наставници, 
психолог, 
директор  

током 
године  

4.  Сарадња са директором и психологом 
школе  

    

  прикупљање (размена) података значајних за 
упознавање и праћење ученика  

директор, 
психолог  

током 
године  

  
решавање ексцесних и ризичних ситуација у 
одељењу  

Директор, 
психолог, 
шк. тим за 
безбедност  

током 
године  

  Анкета, вођење и коришћење евиденције о 
социјалном статусу ученика 

психолог 
школе  

током 
године  

5.  Рад на педагошкој еиденцији и 
документацији  

    

  вођење одељенске и матичне књиге   секретар  током 
године  

 организација и евидентирање додатног и 
допунског рада 

Задужени 
наставници   

 

  
Израда планова и припрема за часове  
одељенског старешине  

Психолог 
одељенске 
старешине  

септембар  
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  попуњавање ученичких докумената (ђачке 
књижице, сведочанства, дипломе) предлагање 
ученика за награде и похвале 

секретар  фебруар, 
јуни  

  рад у стручним органима и школским 
тимовима 

наставници   јули, август  

 
План рада одељенских старешина разликује се у појединачним одељењима, а остварује се 
бројним и разноврсним активностима, као што су: 
- часови одељенског старешине, 
- зидни панои одељења и вибер групе за комуникацију,  
- путовања ученика (екскурзије), 
- акције солидарности ученика, 
- тематска предавања, радионице, презентације, 
- саветовање, инструкције и медијација,  
- похвале и појачани васпитни рад, 
- сарадња са родитељима / старатељима, 
- сарадња са школским психологом, школским тимовима и предметним наставницима   
Видовима подршке, одељенске старешине доприносе адаптацији на школу, социјалном 
развоју и образовном напредвању ученика.   
 
 Одељенске старешине добиле су писану инструкцију од стручног сарадника – психолога 
као припрему за први час одељенског старешине, на почетку школске године.  
 

                               Први час одељенског старешине, 01.09.2023.  
- Добродошлица  

                                  ------------------------------------------------------------- 
                                                       Први разред  

- представите се, прозовите ученике 
- наставне смене, календар, распоред часова,   
- просторије у школи (учионице, кабинети, библиотека и фискултурна сала, ђачки 

тоалети) и ресурси који су на располагању Wifi  
- Особље у школи и канцеларије  

                           ---------------------------------------------- 
- Уџбеници, опрема и прибор .... да ли сви имају? 
- Нови предмети, нови професори  
- Избор руководства одељења  
- Избор 2 представника одељења за ђачки парламент 
- Заказати родитељски састанак 
- Кућни ред школе   
- Позвати ученике да буду солидарни ... вибер група ... 

Папирологија: 
- Попунити папир са подацима за секретаријат  
- Прикупити писане потписане сагласности родитеља  
- Унети податке о одељењу у матичну књигу   
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Електронски дневник: 
- Унети податке који се траже (изборни програми, групе, стр. језик ...)  
- Ажурно водити дневник одељења  
- Унети записнике са чос-а 
- Унети записнике за родитељских састанака   

Сарадња са службама у школи: 
- Упитник о социјалном статусу са школским психологом 
- Стипендија, путници ... са секретаријатом 
- Лектира, приручници ... са школски библиотекарима  

 
  

30. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  
 
Секције  
 
У школи делују секције које окупљају заинтересоване ученике, а под менторством 
наставника. План рада секција зависи од избора ученика и наставника те се планира и 
реализује флексибилније. Ефекти рада секција испољавају се на такмичењима, у 
ученичким пројектима, у сценским програмима, на академији, у промотивним 
активностима школе.   
Према плану за ову школску годину, радиће: 

- еколошка секција,  
- секција за спортове,  
- драмска секција, 
- новинарска секција, 

а уколико буде интересовања код ученика – литерарна и рецитаторска.  
 
Путовања ученика: екскурзија, студијска посета, излет, једнодневно путовање 
 
Ове школске године планира се извођење екскурзија ученика на пролеће, уколико то буде 
безбедно за ученике. Уколико проценимо да је могуће обезбедити примену мера здравстве 
заштите, школа ће организовати посете установа и манифестација ван Параћина: 

- Сајам књига у Београду, 
- Сајам образовања – Ноу фест у Ћуприји, 
- Концерт или драмска позоришна представа, 
- Филмска пројекција, 
- Излет или пешачење,  
- Обилазак еколошких локалитета, 
- Присуство на спортском догађају.  

 
Хорско и соло певање,  ликовно стваралаштво  
 
Ликовно стваралаштво негује се креативним изражавањем ученика у различитим 
техникама и медијима, под руководством наставника ликовне културе. Продукција 
ученика излаже се на погодним местима у граду или се користи у настави (филм, видео 
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клип, фотографије, анимација), као и у дизајнирању и изради сценографских елемената за 
академију и културне наступе школе.  
 
Школски хор формира се у првом полугодишту, а затим припрема свој репертоар, 
реализује пробе и наступе. Школски хор је мешовити висегласни хор састављен од 
ученика и ученица из свих разреда и смерова. Хором руководи и диригује Наставница 
музичке уметности. Могуће је неговање соло певања уколико буде заинтересованих 
ученика.  
 
Такмичења у научном знању, спорту, техничким вештинама 
Ученици се припремају кроз додатни и менторски рад са наставницима за такмичења у 
знању и вештинама. У складу са календаром такмичења за текућу школску годину, 
наставници и ученици обављају припреме у школи и учествују на такмичењима свих 
нивоа, од школског до државног. Место реализације припремања је школа. Обим ових 
активности не прелази 30 часова годишње за ученика. Место одржавања такмичења 
одређује носилац (различити градови у земљи). Ученици вероватно неће путовати ове 
школске године, већ ће се такмичења организовати коришћењем дигиталних платформи.  
 
Похађање образовних семинара, летњих школа и кампова 
Ученици се прикључују семинарима у Истраживачкој станици Петница за различите 
дисциплине, као и зимским и летњим камповима, али су ова путовања индивидуална и 
организују их родитељи ученика. Школа у овом случају није организатор, али подржава 
учешће својих ученика уколико су програм и начин рада, као и безбедност ученика, 
адекватни. Општински буџет, преко школе, финансира део трошкова за један број 
ученика.   
 
 
  Часови о војсци Републике Србије, безбедности и одбрани 
  Планирају се часови за ученике 4. разреда по следећим тематским целинама:  
    1.   Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране РС; Војна обавеза 
           у РС; Радна и материјална обавеза у РС; 
     2.   Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка 
           спремност – предуслов за војни позив; 
     3.   Служба осматарања и обавештаваа; Облици наоружаног отпора; Бојни отрови, 
            биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита; 
     4.   Тактичко-технички зборови. 
 
          Начин реализације: 
- уз стручну помоћ представника Министарства одбране, Војске Србије и најближег 
  Регионалног центра Министарства одбране надлежног за територију локалне   
  самопуправе; 
- кроз организовану посету командама, јединицама и установама Војске Србије, 
- кроз наставу у учионици или на даљину – преко материјала који се доставља ученицима.  
   
         Време реализације:  друго полугодиште. 
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31. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 
План се и ове године остварује у складу са Упутством о мерама заштите здравља ученика 
и запослених за основне и средње школе у условима пандемије Ковид 19.  

 
ЦИЉНА 

ГР. 
      ИСХОД САДРЖАЈ / 

АКТИВНОСТ 
ОБЛИК 
РАДА 

НОСИЛАЦ ТЕРМИН 

Сви 
ученици  

Ученици 
познају ризике 
и начин 
превенције 
ширења 
инфекције 
Ковид 19 

- информације о 
вирусу Корона, 
- упућивање у 
симптоме 
Ковида 19, 
- инструкција о 
превенцији 
ширења 
инфекције 

Час 
одељенског 
старешине, 
постери, 
штампана 
упутства, 
књига 
обавештења 

Одељенски 
старешина, 
Директор 
школе,  
школски 
психолог, 
 

Од 1. 
септембра 
на даље 
током 
школске 
године  

Сви 
ученици  

Спречавање 
контаминације 
унутрашњости 
школског 
објекта 

На улазима у 
школски објекат 
постављене су 
подне 
дезинфекционе 
површине за 
обућу  

Брисање 
обуће при 
уласку у 
школски 
објекат   

Хигијенско-
техничка 
служба  

Од 1. 
септембра 
на даље 
током 
школске 
године 

Сви 
ученици 

Ученици 
примењују  
меру 
здравствене 
заштите 

Превенција 
ширења 
инфекције  

Дежурство 
наставника 
током обе 
наставне 
смене  

Наставници  Од 1. 
септембра 
на даље 
током 
школске 
године 

Сви 
ученици 

Ученици 
примењују  
меру 
здравствене 
заштите 

Боце са 
дезинфекциони
м средством су 
доступне на 
свим 
спратовима и у 
свим ходницима 

Ученици 
користе течне 
дезинфицијен
те током 
боравка у 
школи  

Хигијенско-
техничка 
служба 

Од 1. 
септембра 
на даље 
током 
школске 
године 

1. разред, 
сви 
ученици 

Ученици знају 
где могу 
рекреативно да 
вежбају на 
отвореним 
теренима у 
граду 
 

Информисање 
ученика на 
часовима 
физичког 
васпитања 

Час обавезне 
наставе; 
изборни 
програм 
Здравље и 
спорт  

Ђукић 
Данијел, 
Ђукић 
Биљана, 
Јовановић 
Душан 

Од 1. до 15 
септ. 2022. 

2 разред, 
сви 
ученици 

Ученици 
познају појам 
менталног 

Часови обавезне 
наставе 
психологије – 

Час обавезне 
наставе; 
пројекно 

Весна 
Јевтић 
 

О 1. 9. 
2022. до 
30. маја 
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 здравља и 
факторе 
његовог 
угрожавања и 
заштите 

Ментално 
здравље и 
изборне наставе 
Здравље и спорт 

учење у 
изборном 
програму 

Душан 
Јовановић 

2023.   

1. разред, 
одељење  
ученика с 
посебним 
спос. за 
инф и 
рачунар. 
 

Ученици умеју 
да предупреде 
ризике дугог 
седења пред 
рачунаром  

Кратке телесне 
вежбе у паузи 
рада на 
рачунару 
(истезање у 
учионици)  

Вршњачка 
едукација у 
школи;  
штампана 
упутстава са 
илустрацијама 
у  кабинету 

Обучена 
група 
ученика 3. и 
4. раз  

Од 15. окт 
до 15. нов 
2022.  
 и током 
наставне 
године  

Наставниц
и ученици, 
родитељи 
 

Ученици 
познају и 
примењују 
принципе 
здраве исхране 

Предавање о 
принципима 
здраве исхране 
и јачању 
имунског 
система  

Стручно  
усавршавање;  
слободна 
активност; 
сарадња са 
родитељима  

Стручњак за 
исхрану и 
социјалну 
медицину 

1 дан, дец 
2022.  
    

Родитељи 
ученика 
 

Родитељи  
разумеју значај 
поверења и 
спремни су да 
негују 
поверење у 
односима са 
децом  

Јачање 
васпитних 
компетенција 
родитеља  

Тематски 
састанак или 
текст на 
школском 
сајту 
 

Школски 
психолог, 
наставник – 
члан тима за 
заштиту 
ученика   

Од 10. до 
30. априла  
2023.  

Ученици 1. 
разреда 
 
 

Ученици умеју 
да штите очи 
од замарања 
пред екраном и 
спремни су то 
да примене  

Едукатвно 
излагање 
стручњака са 
демонстрацијом 

Предавање, 
час изборног 
програма или 
текст на 
школском 
сајту 

Лекар 
офталмолог; 
наставник 
изборног 
програма 

1 дан мај 
2023.  

Ученици 1. 
и 3. 
разреда 

Систематска 
провера и 
чување 
здравља  

Организовани 
медицински 
преглед ученика   

Организована 
школска 
активност у 
сарадњи са 
локалном 
здравственом 
установом  

Школска 
амбуланта 
Дома 
здравља  
 

Према 
терминима 
Дома 
здравља   
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32. ПЛАН  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
И СЕКРЕТАРА 

 
У складу са  Правилником о стручном усавршавању наставника, стручна већа су , у своје 
планове рада, уврстила различите видове интерног и екстерног усавршавања наставника..  
 
Планира се:  

- извођење интерне обуке наставника са циљем јачања инклузивне културе и 
подстицања примене инклузивних модела у раду са ученицима; 
 

- извођење интерне обуке наставника који реализују наставу изборних програма са 
циљем јачања њихових професионалних вештина и успешнијег остваривања 
међупретметних компетенција ученика. 

 
Остали програми за стручно усавршавање за које су заинтересовани наставници и стручни 
сарадници:  
-  примена државне матуре,  
-  превенције родних и социјалних предрасуда, дискриминације и нетолеранције,  
образовање о холокаусту и геноциду (у складу са препорукама МПНТР бр. 601-01-31-2022-20 
од 26.08.2022.г:  Системске васпитне и превентивне мере у школској 2022-2023.г,  
-  интердисциплинарног образовног и васпитног рада са младима,  
-  методичког и садржинског унапређења психолошке подршке у школи,    
као и учешће на састанцима и стручним скуповима:  

- Конгреси и конференције, 
- Стручни скупови друштава наставника различитих дисциплина,  

      -    Еразмус плус програми и пројекти.  
 
У току школске 2022/2023 године планиране области стручног усавршавања 
секретара школе су: 
- прописи из области образовања и васпитања и радног законодавства 
- управни поступак и управни спор 
- канцелариjско пословање 
- јавне набавке 
- прописи из области заштите података о личности 
- прописи из области спречавања корупције 
- прописи из области родне равноправности 
-  прописи из области доступности информацијама од јавног значаја 
- прописи из области архивске грађе и архивске делатности 
 
Стручно веће за језик, медије и комуникацију планира  сусрете наставника  за време 
зимског  распуста, у виду семинара или вебинара, као и усавршавање унутар установе. 
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Актив наставника страних језика, у оквиру Зимске школе , такође планира семинаре или 
 вебинаре  за наставнике руског, француског, немачког и енглеског језика. 
 
Стручно веће друштвених наука и филозофије планира хоризонтално усавршавање  на 
тему примене нових уџбеника. 
 
Наставници, чланови тимова учествоваће у програмима за стр. усавршавање из области 
екологије, предузетништва, инклузивног образовања, превенције дискриминације, 
националне, верске, родне искључивости.  
 
Наставници актива природних наука планирају семинаре из области физике, биологије, 
хемије као и наставници информатике и стручних предмета ИТ смера, где је такође дошло 
до измена наставних планова и програма.  
 
Наставници Грађанског васпитања имаће обуку због измењених наставних планова и 
програма за гимназију.  
 

ПЛАН  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 
     Стручно усавршавање директора школе планирано је у складу са областима надлежности и 
одговорности директора предвиђених Законом о основама система образовања и васпитања 
и  у складу са финансијским средствима планираним Финансијским планом школе за текућу 
буџетску годину. 
      
На основу сагледавања досадашњег деловања и потреба које се указују у раду, директор 
школе ће, у складу са финансијским и организационим могућностима, у току школске 
2022/2023. године  присуствовати оним видовима стручног усавршавања који се тичу: 
 
- организације рада установе – инструктивно-педагошки рад 
- комуникације са спољашњом средином – менаџерски рад 
- стварања подстицајне климе у школи – умеће комуникације 
- управљање финансијским средствима 
- формирање позитивног имиџа школе у локалној средини и шире - маркетинг 
 
Такође, у плану је полагање испита за лиценцу  за директора школе.    
 

 
 

33. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

                                План сарадње са локалном заједницом  
 

Користећи ресурсе и мрежу сарадника, школа ће реализвати део годишњих активности у 
сарадњи са установама, предузећима и организацијама у општини, према календару рада 
школе.  
 
Спортске и рекреативне активнсти Терени и спортски објекти, Спортски савез, 
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Планинарско друштво  
Академија, тематски програми на старном 
језику  

Градско позориште  

Изложба, презентације, трибине, промоције Културни центар, Градска библиотека  
Промоција школе, информисање јавности Локални медији 

Основне школе  
Подршка ученицима, опремање школе Општинске службе и фондови 

Приватне фондације  
Канцеларија за младе 

Образовна посета  Завичајни музеј, ликовна галерија 
Заштита здравља  Здравствени центар  
Друштвени и хуманитарни рад Црвени крст, Канцеларија за младе  

Друштвене организације  
Забавни и промотивни садржаји   Општинско веће, Канцеларија за младе  
Јачање безбедности ученика  
- саобраћајна култура, 
- здрватсвена култура 

Полицијска станица 
Дом здравља  

 
 
 

34. ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА  ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ 
РАДА ШКОЛЕ 

  

  ОПШТЕ ПОСТАВКЕ УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА  

  
Програм унапређивања образовно-васпитног рада проистекао је из анализе постојећег 

стања у школи, самовредновања и екстерног вредновања школе као и педагошко-
инструктивног рада директора и стручног сарадника приликом посете часова наставе и гугл 
учионицама.  
 
 И ове школске године, као и претходне, биће неопходно стручно усавршавање 
наставника  путем семинара и вебинара где ће наставници развијати дигиталне компетенције, 
међупредметне компетенције, технике формативног оцењивања ученика, методе мотивисања 
ученика за групни рад, вредновање критичког мишљења ученика уместо пуке репродукције 
чињеница. 
 

Уз пројектну наставу, радионичарски метод рада, дебату, огледни и угледни час, 
презентације, биће одржане трибине и радионице поводом неког значајног датума  из области 
изборних програма који су веома маштовити и инспиративни за ученике или из  ИT сектора.  
 
            Тим за развој школског програма предложиће програме и активности којима се може 
проширити или иновирати текући рад установе. Своје предлоге тим упућује педагошком 
колегијуму, наставничком већу, директору и школском одбору.    
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              ПРОГРАМИ ИСТРАЖИВАЊА, ИНОВАЦИЈА И ОГЛЕДНОГ РАДА  

Истраживање   
 У току школске године, биће обављено истраживање безбедности ученика.  

Такође, Школа је отворена за сарадњу и помоћ приликом истраживања за потребе МПНТР, 
локалне самоуправе, организација и домаћих факултета. 

 

35.  РАД АДМИНИСТРАТИВНЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ            
СЛУЖБЕ  

 
            АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  
  

Циљ административног пословања је постизање једнообразности, ажурности, 
тачности и економичности рада Школе као целине. У том циљу, секретаријат Школе обавља: 
примање и прегледање поште, завођење и распоређивање аката, достављање аката у рад, 
административно-техничку обраду аката, отпремање поште, архивирање и чување аката и 
друге административне послове.   
  
           Секретар обавља следеће послове: 

- стара се о законитости рада Школе, указује директору и органу управљања на 
неправилности у раду Школе; 

- обавља управне послове у Школи; 
- израђује опште и појединачне правне акте Школе; 
- обавља правне и друге послове за потребе Школе; 
- обавља правне послове у вези са уписом ученика; 
- обавља правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском 

службом установе; 
- пружа стручну помоћ у вези са избором  органа управљања у Школи; 
- пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора Школе; 
- прати прописе и о томе информише запослене; 
- обавља друге правне послове по налогу директора у складу са законом, општим актима 

и статутом. 

         Референт за правне,кадровске и административне послове обавља следеће послове: 
- пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема 

документацију приликом израде аката, уговора и др; 
- прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа; 
- врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа; 
- издаје одговарајуће потврде и уверења; 
- води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције 

и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа; 
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- обавља административне послове у вези са кретањем предмета; 
- води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта; 
-  врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште;  
-  пружа подршку припреми и одржавању седница органа школе;                                          

припрема и умножава материјал за рад; 
- Врши администартивно-техничке послове везано за унос и обраду података; 
- врши израду месечних и периодичних статистичких и других извештаја из делокруга 

свог рада; 
- врши пријем и сређивање регистратурског материјала у архиву, 
- води попис регистратурског материјала и евиденцију архивске грађе;  
- води записник са седнице Школског одбора; 
- издаје дупликате јавних исправа, 
- обавља послове везане за пријављивање испита за ванредне ученике (пријављивање 

испита и отварање записника);  
- обавља и друге послове  по налогу директора у складу са законом,општим актима и 

статутом. 

 Посебно је значајан рад секретаријата на вођењу и чувању персоналне документације и 
архивске грађе школе.   

Пријем странака врши се у одређено време у оквиру радног времена Школе и њених 
служби. Странке могу примати само за то овлашћени радници. Секретаријат ради сваког 
радног дана од 08:00 до 15:00. часова.  
 

            РАЧУНОВОДСТВО  
  

Дипломирани економиста за рачуноводствене послове обавља следеће послове:  
- припрема податке и пружа подршку у изради  финансијских планова; 
- прати стање, спроводи стручне анализе,испитује информације и анализара акте и припрема 

извештаје о финасијским и рачуноводставеним питањима из области делокруга рада; 
- прикупља и обрађује податке за израду извештаја,финансијских прегледа и анализа; 
- припрема податке за израду општих и појединачних аката; 
- припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама; 
- врши плаћање по основу документације,прати преузимање обавеза и реализацију расхода; 
- врши рачуноводстевене послове из области рада; 
- припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена; 
- врши обрачун и исплату плата,накнада и других личних примања,припадајућих пореза и 

доприноса; 
- прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усагалашава помоћне књиге са 

главном књигом; 
- усклађује стање имовине и обавеза у књиговодставеној евиденцији са стварним стањем; 
- прати усаглашавње потраживања и обавеза; 
-  чува и архивира финансијске извештаје,дневник и главну књигу; 
- припрема прописану документацију за подношење пореских евеиденција и пријава; 
- контира и врши књижења; 
- припрема и израђује завршни рачун; 
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- обавља друге  послове по налогу директора у складу са законом, општим актима и статутом. 

 
 
 
 
            ТЕХНИЧКА СЛУЖБА  
  

Нормативом је регулисан број радника на овим пословима, што у нашој школи  
омогућава ангажовање укупно 6 особа у овој служби. Помоћно-техничко особље се стара 
о чистоћи и одржавању свих просторија и дворишта Школе, али обавља и читав низ 
послова везаних за ученике и рад Школе у целини. У њихов посао улазе курирски 
послови, обезбеђење просторија Школе од уласка непозваних лица и читав низ других 
послова које је тешко унапред планирати.  

- четири лица обављају послове хигијенског одржавања,  
- једна особа обавља послове домара – мајстора и 
- једна особа послове одржавања ИКТ опреме  

 
 
36. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА,  ЕВАЛУАЦИЈА И РАЗВОЈ   
  

               Праћење педагошке евиденције 
  

Поред овог Годишњег плана рада (чији су саставни део планови свих стручних 
актива, секција и других активности у Школи) и Глобалних и оперативних планова 
наставника (чију реализацију констатују сами наставници на својим примерцима планова) 
евиденција се свакодневно  води и у Књизи дежурства. Праћење реализације плана по 
наставним предметима врше одељењска већа и  стручни активи. Увид се остварује на 
седницама одељењских већа (констатовањем стања у електронској евиденцији, а на основу 
изјава одељењских старешина и предметних наставника), стручних већа (на основу 
извештаја професора и непосредног увида председника стручних већа у рад чланова већа), 
увидом у вођење педагошке документације (Глобалне и Оперативне планове рада наставника 
и е-евиденцију) од стране директора, стручног сарадника и задужених наставника, као и 
посетом часовима које реализују директор и психолог Школе. На седницама одељењских 
већа констатују се, евентуална, одступања и предлажу и усвајају мере за решавање насталих 
проблема.   

 
 Праћење реализације образовно-васпитних активности  

  
Праћење реализације образовно-васпитних активности у Школи врше директор, 

стручни сарадник, одељенске старешине, одељењска већа, Педагошки колегијум  и Тим за 
обезбеђивање квалитета и развој установе. На основу анализа наведени органи доносе 
одлуке о унапређивању и евентуалном отклањању неправилности и пропуста.  
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Утврђивање резултата рада  
  

Утврђивање резултата образовно-васпитног рада врши се периодично (по 
класификационим периодима). Анализу врши директор уз активно учешће одељењских већа, 
Наставничког већа, Педагошког колегијума. Поред упоређивања остварених резултата 
одељења и разреда у текућој школској години врше се и упоредне анализе у односу на 
претходне школске године. Ове анализе представљају полазиште за предлагање и доношење 
одлука и мера за побољшање успеха ученика. Одлуке и мере доносе органи предвиђени 
Статутом Школе, а на предлог директора Школе и стручних већа. Упоредни подаци се 
користе за дугорочно планирање и развој Школе.  

  
Појединачни успех ученика прате, пре свих, одељењски старешина и одељењско веће. 

Са појединачним успехом упозанају се родитељи ученика на родитељским састанцима и у 
непосредном индивидуалном контакту са родитељима / стараоцима. Уз сарадњу са 
психологом или директором предлажу се мере за побољшање успеха и решавају актуелни 
проблеми у току школске године.  

 
            Извештаји наставника и стручних већа користе се за утврђивање успеха у раду, што је 
саставни део годишњих извештајних и евалуативних активности Школе. О резултатима и 
успеху обавештавају се родитељи, Школски одбор и локална јавност. Екстерно вредновање 
квалитета рада, на основу показатеља, врше просветни саветници.   

 
 


