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На седници одржаној 15. септембра 
даљем тексту Школа) донео је одлуку 
године о усвајању је Годишњег 
годину (у даљем тексту ГПР) 
 

1. УВОД 

1.1. Општи подаци о школи
Школа је основана 1.9.1960. године и у току постојања је више пута мењала назив.
Техничка школа уписана је у судски регистар решењем 
године Фи 37/05. Извршено је усклађивање са Уредбом о класификацији делатности, Решењем 
број Фи 66/10 извршен је упис делатности 8532 

Настава се изводи на српском језику.

Назив школе 
Адреса  
Контакт подаци школе: 

 Телефон/факс 
 Званични мејл школе 
 Сајт  

Матични број  
Шифра делатности 
ПИБ 
Име и презиме директора школе 
Мејл  адреса директора 
 

Датум оснивања школе
Прослава Дана школе

 
Ранији називи школе: 

НАЗИВ
Техничка школа 
ООУР Стручно образовање у оквиру Образовног центра „Радоје 
Марић“ 
Средња школа „Радоје Марић“, п.о. у оснивању
Радна организација Средње школе „Радоје Марић“
Техничка школа „Радоје Марић“ 
Техничка школа 

1.2. Историјат школе 
Техничка школа је настала из потребе за школовањем кадрова з
године је уписала 62. генерацију ученика. 

Савет за просвету Народног одбора Среза Титово Ужице је на својој седници одржаној 27. 
фебруара 1960. године усвојио предлог реш
радом 1. септембра 1960. године, а настава је почела 26. септембра 1960. године у четири 
одељења, и то у машинском одсеку 74 ученика и електро одсеку 72 ученика. 

У исто време је почела са радом и вечерња ш
1961. године, уведена су два нова одсека: металуршки и грађевински, и у први разред је  уписано 
по једно одељење ова два одсека. 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

септембра 2022. године Школски одбор Техничке школе у Ужицу (у 
донео је одлуку деловодни број 102-1847/22-11/1 oд 15. септембра 202

 плана рада Техничке школе у Ужицу за школску 202

1.1. Општи подаци о школи 
Школа је основана 1.9.1960. године и у току постојања је више пута мењала назив.

уписана је у судски регистар решењем Привредног суда у Ужицу од 23.8.2005. 
године Фи 37/05. Извршено је усклађивање са Уредбом о класификацији делатности, Решењем 
број Фи 66/10 извршен је упис делатности 8532 – средње стручно образовање. 

на српском језику. 

Техничка школа 
Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице
 
031 512 596; 512 597; 513 994
tehnickaue@mts.rs 
www.tehnickaue.edu.rs 
07156758 
85.32 
101503670 

 Драган Туцаковић, дипл.инж.
direktor@tehnickaue.edu.rs 

Датум оснивања школе 1.9.1960. 
Прослава Дана школе мај 

НАЗИВ ОД
1.9.1960.

ООУР Стручно образовање у оквиру Образовног центра „Радоје 7.1.1977.

школа „Радоје Марић“, п.о. у оснивању 29.10.1984.
Радна организација Средње школе „Радоје Марић“ 13.11.1987.

03.02.1993.
23.08.2005.

школа је настала из потребе за школовањем кадрова за привреду и јавне службе и 2021. 
. генерацију ученика.  

Савет за просвету Народног одбора Среза Титово Ужице је на својој седници одржаној 27. 
фебруара 1960. године усвојио предлог решења о оснивању Техничке школе. Школа је почела са 
радом 1. септембра 1960. године, а настава је почела 26. септембра 1960. године у четири 
одељења, и то у машинском одсеку 74 ученика и електро одсеку 72 ученика.  

У исто време је почела са радом и вечерња школа са 40 ученика машинског одсека. Већ наредне, 
1961. године, уведена су два нова одсека: металуршки и грађевински, и у први разред је  уписано 
по једно одељење ова два одсека.  
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Школски одбор Техничке школе у Ужицу (у 
д 15. септембра 2022. 

за школску 2022/2023. 

Школа је основана 1.9.1960. године и у току постојања је више пута мењала назив. Под називом 
Привредног суда у Ужицу од 23.8.2005. 

године Фи 37/05. Извршено је усклађивање са Уредбом о класификацији делатности, Решењем 
 

аве 34, 31000 Ужице 

031 512 596; 512 597; 513 994 

Драган Туцаковић, дипл.инж. 
 

ОД ДО 
1.9.1960. 7.1.1977. 

7.1.1977. 29.10.1984. 

29.10.1984. 10.01.1985. 
13.11.1987. 17.7.1990. 
03.02.1993. 17.12.1997. 
23.08.2005. и даље 

а привреду и јавне службе и 2021. 

Савет за просвету Народног одбора Среза Титово Ужице је на својој седници одржаној 27. 
ења о оснивању Техничке школе. Школа је почела са 

радом 1. септембра 1960. године, а настава је почела 26. септембра 1960. године у четири 

кола са 40 ученика машинског одсека. Већ наредне, 
1961. године, уведена су два нова одсека: металуршки и грађевински, и у први разред је  уписано 
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Ученици су се уписивали на грађевински одсек до 1969. године, док је остала 
задржала до 1977. године, када је читаво школство тадашње СФРЈ претрпело велику реформу 
образовног система увођењем средњег усмереног образовања. Те године, школа је постала једна 
од основних организација удруженог рада Образовног центра „
Стручно образовање, у коме су се школовали ученици друге фазе усмереног образовања, у 
трећем и четвртом разреду.  Као што само име каже, ученици су се стручно оспособљавали за 
неко од многих занимања у машинској, електротехничк
математичко - техничкој, саобраћајној и текстилној струци. 

Јуна 1984. године расформиран је Образовни центар „Радоје Марић“ и ООУР Стручно образовање  
прерастао је у Средњу школу „Радоје Марић“. Ова школа  је зад
стварања Образовног центра: машинску, електротехничку и металуршку. Овим раздвајањем 
Образовног центра, име Радоја Марића задржано је у називу правног следбеника ООУР
образовање, тако да  школа негује традиције 
квалификоване раднике и ООУР-а из кога је настала.

Школа је 17. јула 1990. године промeнила назив у Техничка школа “Радоје Марић”  и под овим 
именом радила до 31. августа 2005. године.

Период од 2002. године обележен је
сређивањем и опремањем школе, увођењем нових образовних профила, али и континуираним 
усавршавањем наставника за савремени начин рада у настави.

Школа је 2003. године ушла у прву фазу Реформе средњег струч
кроз CARDS I, Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију и развој финансирала 
реконструкцију школске зграде, савремена наставна средства и опрему за огледни образовни 
профил оператер машинске обраде, али и обу
екстерни носиоци промена су, поред директора, прошли низ семинара који су помогли 
запосленима да почну са применом нових начина рада у образовно 

Школске 2003/2004. године у школу је уведено
графичарство, група графичарство, када је уписано једно одељење ученика образовног профила 
техничар за припрему графичке производње. 

У оквиру проширене делатности, школа је од Министарства добила одобрење за органи
курсева за рад на рачунару, па су поред запослених, курсеве које су реализовали наставници 
школе, похађали и други грађани. 

Запослени у школи су се изјаснили за промену имена школе, односно, да школа поново врати име 
под којим је и почела да ради, тако да се од 1. септембра 2005. године школа поново зове само: 
Техничка школа.  

Августа 2006. године Школа је ушла у другу фазу Програма реформе средњег стручног 
образовања као једна од четири школе у Србији у којој је Европска агенција за реконструкцију 
финансирала увођење новог образовног профила у сектору информационо 
технологије, електротехничар  телекомуникација. Укупно 22 школе у Србији биле су обухваћене 
другом фазом Програма реформе средњег стручног образовања, а међу њима свега пет
које су биле и у првој фази Реформе. Програм је успешно окончан маја 2008. године, а осим 
опреме, наставници су прошли низ обука које треба да им помогну да у настави примене 
савремене облике рада, а у циљу стицања функционалних знања ученика и њихо
укључивања у рад након средње школе;  седмочлана делегација школе је октобра 2007. године 
била у студијској посети школи у Хановеру. 

Наша школа је одлуком Министарства просвете и спорта добитник Светосавске награде за 2006. 
годину, а награда је свечано уручена на централној Светосавској академији у Сава Центру 27. 
јануара 2007. годинe. 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

Ученици су се уписивали на грађевински одсек до 1969. године, док је остала 
задржала до 1977. године, када је читаво школство тадашње СФРЈ претрпело велику реформу 
образовног система увођењем средњег усмереног образовања. Те године, школа је постала једна 
од основних организација удруженог рада Образовног центра „Радоје Марић“, односно, ООУР 
Стручно образовање, у коме су се школовали ученици друге фазе усмереног образовања, у 
трећем и четвртом разреду.  Као што само име каже, ученици су се стручно оспособљавали за 
неко од многих занимања у машинској, електротехничкој, металуршкој, грађевинској, геодетској, 

техничкој, саобраћајној и текстилној струци.  

Јуна 1984. године расформиран је Образовни центар „Радоје Марић“ и ООУР Стручно образовање  
прерастао је у Средњу школу „Радоје Марић“. Ова школа  је задржала три струке које је имала пре 
стварања Образовног центра: машинску, електротехничку и металуршку. Овим раздвајањем 
Образовног центра, име Радоја Марића задржано је у називу правног следбеника ООУР
образовање, тако да  школа негује традиције бивше Техничке школе, али и Школе за 

а из кога је настала. 

Школа је 17. јула 1990. године промeнила назив у Техничка школа “Радоје Марић”  и под овим 
именом радила до 31. августа 2005. године. 

Период од 2002. године обележен је учешћем школе у различитим пројектима, интензивним 
сређивањем и опремањем школе, увођењем нових образовних профила, али и континуираним 
усавршавањем наставника за савремени начин рада у настави. 

Школа је 2003. године ушла у прву фазу Реформе средњег стручног образовања у оквиру које је, 
кроз CARDS I, Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију и развој финансирала 
реконструкцију школске зграде, савремена наставна средства и опрему за огледни образовни 
профил оператер машинске обраде, али и обуке за савремени начин рада у школи. Интерни и 
екстерни носиоци промена су, поред директора, прошли низ семинара који су помогли 
запосленима да почну са применом нових начина рада у образовно – васпитној пракси. 

Школске 2003/2004. године у школу је уведено ново подручје рада:  хемија, неметали и 
графичарство, група графичарство, када је уписано једно одељење ученика образовног профила 
техничар за припрему графичке производње.  

У оквиру проширене делатности, школа је од Министарства добила одобрење за органи
курсева за рад на рачунару, па су поред запослених, курсеве које су реализовали наставници 
школе, похађали и други грађани.  

Запослени у школи су се изјаснили за промену имена школе, односно, да школа поново врати име 
тако да се од 1. септембра 2005. године школа поново зове само: 

Августа 2006. године Школа је ушла у другу фазу Програма реформе средњег стручног 
образовања као једна од четири школе у Србији у којој је Европска агенција за реконструкцију 
финансирала увођење новог образовног профила у сектору информационо 
технологије, електротехничар  телекомуникација. Укупно 22 школе у Србији биле су обухваћене 
другом фазом Програма реформе средњег стручног образовања, а међу њима свега пет
које су биле и у првој фази Реформе. Програм је успешно окончан маја 2008. године, а осим 
опреме, наставници су прошли низ обука које треба да им помогну да у настави примене 
савремене облике рада, а у циљу стицања функционалних знања ученика и њихо
укључивања у рад након средње школе;  седмочлана делегација школе је октобра 2007. године 
била у студијској посети школи у Хановеру.  

Наша школа је одлуком Министарства просвете и спорта добитник Светосавске награде за 2006. 
свечано уручена на централној Светосавској академији у Сава Центру 27. 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Ученици су се уписивали на грађевински одсек до 1969. године, док је остала три одсека школа 
задржала до 1977. године, када је читаво школство тадашње СФРЈ претрпело велику реформу 
образовног система увођењем средњег усмереног образовања. Те године, школа је постала једна 

Радоје Марић“, односно, ООУР 
Стручно образовање, у коме су се школовали ученици друге фазе усмереног образовања, у 
трећем и четвртом разреду.  Као што само име каже, ученици су се стручно оспособљавали за 

ој, металуршкој, грађевинској, геодетској, 

Јуна 1984. године расформиран је Образовни центар „Радоје Марић“ и ООУР Стручно образовање  
ржала три струке које је имала пре 

стварања Образовног центра: машинску, електротехничку и металуршку. Овим раздвајањем 
Образовног центра, име Радоја Марића задржано је у називу правног следбеника ООУР-а Стручно 

бивше Техничке школе, али и Школе за 

Школа је 17. јула 1990. године промeнила назив у Техничка школа “Радоје Марић”  и под овим 

учешћем школе у различитим пројектима, интензивним 
сређивањем и опремањем школе, увођењем нових образовних профила, али и континуираним 

ног образовања у оквиру које је, 
кроз CARDS I, Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију и развој финансирала 
реконструкцију школске зграде, савремена наставна средства и опрему за огледни образовни 

ке за савремени начин рада у школи. Интерни и 
екстерни носиоци промена су, поред директора, прошли низ семинара који су помогли 

васпитној пракси.  

ново подручје рада:  хемија, неметали и 
графичарство, група графичарство, када је уписано једно одељење ученика образовног профила 

У оквиру проширене делатности, школа је од Министарства добила одобрење за организовање 
курсева за рад на рачунару, па су поред запослених, курсеве које су реализовали наставници 

Запослени у школи су се изјаснили за промену имена школе, односно, да школа поново врати име 
тако да се од 1. септембра 2005. године школа поново зове само: 

Августа 2006. године Школа је ушла у другу фазу Програма реформе средњег стручног 
образовања као једна од четири школе у Србији у којој је Европска агенција за реконструкцију 
финансирала увођење новог образовног профила у сектору информационо – комуникационе 
технологије, електротехничар  телекомуникација. Укупно 22 школе у Србији биле су обухваћене 
другом фазом Програма реформе средњег стручног образовања, а међу њима свега пет школа 
које су биле и у првој фази Реформе. Програм је успешно окончан маја 2008. године, а осим 
опреме, наставници су прошли низ обука које треба да им помогну да у настави примене 
савремене облике рада, а у циљу стицања функционалних знања ученика и њиховог лакшег 
укључивања у рад након средње школе;  седмочлана делегација школе је октобра 2007. године 

Наша школа је одлуком Министарства просвете и спорта добитник Светосавске награде за 2006. 
свечано уручена на централној Светосавској академији у Сава Центру 27. 



  

 

© Техничка школа Ужице 

 

Привредна комора Србије и Регионална привредна комора Ужица доделили су Техничкој школи 
плакету за допринос у привредном развоју региона и Коморског система 2007.
«Капетан Миша Анастасијевић» за остварене резултате у афирмацији предузетничке културе и 
стваралаштва 2009. године. 

Од 2009. до 2013. године школа је учествовала у пројекту «Регионални центри компетенције 
РЕЦЕКО – Србија», заједно са 12 с
2010. године до марта 2013. године школа је  била укључена у пројекат „Модернизација система 
средњег стручног образовања“ који је реализовало  Министарство просвете уз техничку и 
финансијску подршку Европске уније (ИПА 2007), као наставак Програма реформе средњег 
стручног образовања, чије су три фазе реализоване током претходних шест година. У овај 
пројекат, укључене биле су као наше партнерске школе Економска школа из Ужица и 
Пољопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић“ из Пожеге.

Школске 2016/2017. године уведено је пето подручје рада: Шумарство и обрада дрвета и у школу 
се уписују одељења ученика образовног профила Оператер за израду намештаја. Образовни 
профил Оператер за прераду метала уч
образовна профила су настала кроз јавно
намештаја и металског комплекса, у оквиру којих се ученици школују по иновативном моделу, у 
дуалном систему образовања.  

Од школске 2019/2020. године почело је школовање ученика за образовни профил бравар 
заваривач који се реализује у сарадњи са привредним друштвима.

И претходне школске године су наши ученици били успешни на Tакмичењу за најбољу 
технолошку иновацију у 2020. години, у оквиру ког се „промовише предузетничка иновативна 
клима у Србији и пружа помоћ потенцијалним и постојећим високо
предузетницима/истраживачима, који су спремни и способни да сопствене идеје и инвенције 
преточе у тржишно валоризоване иновације“. 
науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Технолошко
факултетом из Београда, Факултетом техничких наука из Новог Сада, Привредном комором 
Србије  и Радио телевизијом Србије и Војводине. 
технолошку иновацију, ученици Техничке школе су се пласирали у суперфинале након четири 
круга рецензирања технолошке иновације и освојили треће место.
специјалу награду, као школа чији су ученици показали највеће интересовање за такмичење у 
Технолошким иновацијама. 

1.3. Школа данас 
Мисија и визија школе су дефинисане Развојним планом за период 20

Мисија: 

Ми смо средња стручна школа која своју образовну понуду 
и имамо велико искуство у креирању и увођењу нових образовних профила. 

Програме наставе и учења реализују стручни и посвећени наставници који се стално усавршавају 
и креирају ситуације учења у којима без обзира на различи
успешан.  

Пратећи интересовања ученика осмишљавамо и организујемо програме и активности које ће 
обезбедити развој личности, способности и талената наших ученика. 

Припремамо ученике за рад, даље школовање и живот у друштву у ко
водити рачуна о себи, другима и окружењу и бити спремни за целоживотно учење.

Учествујемо и поуздан смо партнер у великом броју пројеката и не плашимо се изазова.

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

Привредна комора Србије и Регионална привредна комора Ужица доделили су Техничкој школи 
плакету за допринос у привредном развоју региона и Коморског система 2007.
«Капетан Миша Анастасијевић» за остварене резултате у афирмацији предузетничке културе и 

Од 2009. до 2013. године школа је учествовала у пројекту «Регионални центри компетенције 
Србија», заједно са 12 средњих стручних школа под покровитељаством  ГИЗ

2010. године до марта 2013. године школа је  била укључена у пројекат „Модернизација система 
средњег стручног образовања“ који је реализовало  Министарство просвете уз техничку и 

шку Европске уније (ИПА 2007), као наставак Програма реформе средњег 
стручног образовања, чије су три фазе реализоване током претходних шест година. У овај 
пројекат, укључене биле су као наше партнерске школе Економска школа из Ужица и 

са домом ученика „Љубо Мићић“ из Пожеге. 

Школске 2016/2017. године уведено је пето подручје рада: Шумарство и обрада дрвета и у школу 
се уписују одељења ученика образовног профила Оператер за израду намештаја. Образовни 
профил Оператер за прераду метала ученици похађају од школске 2017/2018. године. Ова два 
образовна профила су настала кроз јавно-приватно партнерство са компанијама за производњу 
намештаја и металског комплекса, у оквиру којих се ученици школују по иновативном моделу, у 

Од школске 2019/2020. године почело је школовање ученика за образовни профил бравар 
заваривач који се реализује у сарадњи са привредним друштвима. 

године су наши ученици били успешни на Tакмичењу за најбољу 
у 2020. години, у оквиру ког се „промовише предузетничка иновативна 

клима у Србији и пружа помоћ потенцијалним и постојећим високо
предузетницима/истраживачима, који су спремни и способни да сопствене идеје и инвенције 

оване иновације“. Такмичење организује Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Технолошко
факултетом из Београда, Факултетом техничких наука из Новог Сада, Привредном комором 

Србије и Војводине. На Националном такмичењу за најбољу 
технолошку иновацију, ученици Техничке школе су се пласирали у суперфинале након четири 
круга рецензирања технолошке иновације и освојили треће место. Техничка школа је освојила 

школа чији су ученици показали највеће интересовање за такмичење у 

дефинисане Развојним планом за период 2021-2026. године

Ми смо средња стручна школа која своју образовну понуду прилагођава потребама послодаваца 
и имамо велико искуство у креирању и увођењу нових образовних профила.  

Програме наставе и учења реализују стручни и посвећени наставници који се стално усавршавају 
и креирају ситуације учења у којима без обзира на различитости сваки ученик може бити 

Пратећи интересовања ученика осмишљавамо и организујемо програме и активности које ће 
обезбедити развој личности, способности и талената наших ученика.  

Припремамо ученике за рад, даље школовање и живот у друштву у ком ће као одговорни грађани 
водити рачуна о себи, другима и окружењу и бити спремни за целоживотно учење.

Учествујемо и поуздан смо партнер у великом броју пројеката и не плашимо се изазова.
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Привредна комора Србије и Регионална привредна комора Ужица доделили су Техничкој школи 
плакету за допринос у привредном развоју региона и Коморског система 2007. године и плакету 
«Капетан Миша Анастасијевић» за остварене резултате у афирмацији предузетничке културе и 

Од 2009. до 2013. године школа је учествовала у пројекту «Регионални центри компетенције 
редњих стручних школа под покровитељаством  ГИЗ-а.  Од марта 

2010. године до марта 2013. године школа је  била укључена у пројекат „Модернизација система 
средњег стручног образовања“ који је реализовало  Министарство просвете уз техничку и 

шку Европске уније (ИПА 2007), као наставак Програма реформе средњег 
стручног образовања, чије су три фазе реализоване током претходних шест година. У овај 
пројекат, укључене биле су као наше партнерске школе Економска школа из Ужица и 

Школске 2016/2017. године уведено је пето подручје рада: Шумарство и обрада дрвета и у школу 
се уписују одељења ученика образовног профила Оператер за израду намештаја. Образовни 

еници похађају од школске 2017/2018. године. Ова два 
приватно партнерство са компанијама за производњу 

намештаја и металског комплекса, у оквиру којих се ученици школују по иновативном моделу, у 

Од школске 2019/2020. године почело је школовање ученика за образовни профил бравар 

године су наши ученици били успешни на Tакмичењу за најбољу 
у 2020. години, у оквиру ког се „промовише предузетничка иновативна 

клима у Србији и пружа помоћ потенцијалним и постојећим високо-технолошким 
предузетницима/истраживачима, који су спремни и способни да сопствене идеје и инвенције 

Такмичење организује Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Технолошко-металуршким 
факултетом из Београда, Факултетом техничких наука из Новог Сада, Привредном комором 

На Националном такмичењу за најбољу 
технолошку иновацију, ученици Техничке школе су се пласирали у суперфинале након четири 

Техничка школа је освојила 
школа чији су ученици показали највеће интересовање за такмичење у 

. године: 

прилагођава потребама послодаваца 

Програме наставе и учења реализују стручни и посвећени наставници који се стално усавршавају 
тости сваки ученик може бити 

Пратећи интересовања ученика осмишљавамо и организујемо програме и активности које ће 

м ће као одговорни грађани 
водити рачуна о себи, другима и окружењу и бити спремни за целоживотно учење. 

Учествујемо и поуздан смо партнер у великом броју пројеката и не плашимо се изазова. 
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„Градимо“ и нашу школу у облаку која нам омогућава да када је то п
коју континуирано развијамо и у њој унапређујемо дигиталне компетенције свих учесника у 
образовно-васпитном процесу. 

Визија: 

Савремена школа која негује традиционалне вредности, у којој сви уче и 
напредују како би били успешни 

Вредности 

Кроз радионице за израду новог Развојног плана школе дефинисане су следеће вредности: 

У поступку спољашњег вредновања које је у школи спроведено фебруара 2013. године, Школа је 
добила највишу оцену. Сумарна процена 

„У свим областима квалитета рада које су биле предмет вредновања у школи, доминирају јаке 
стране. Нема недостатака који би битно утицали на квалитет. Школа може да буде пример другим 
школама, посебно у области Организација рада и руко

Налази изведени на основу доказа показују да је од укупно 29 стандарда који се вреднују у 
средњој школи, школа остварила свих 29. Према томе, остварено је свих 15 кључних и изабраних 
стандарда, и то 12 на највишем нивоу.

С обзиром да је Школа остварила више од 75% свих стандарда укључујући и 100% стандарда 
који су кључни за вредновање, општи квалитет рада школе оцењује се оценом 4.

Очекује се да Школа и даље унапређује свој рад и да задржи ниво у областима у којима је високо 
процењена.“ 

Школа развија партнерства и са другим школама. Више година уназад сарађујемо са Техничком 
школом «Иван Сарић» из Суботице и Средњом стручном школом из Крагујевца, Школским 
центром из Крања и са СОТУ „Горги Наумов“ из Битоља. 

Школа је дужи низ година учествовала у пр
омогућавају развој у правцу  интеркултуралности, поштовања права детета и ученика, развоју 
омладинског активизма и који воде ученике школе у свет, а свет доводе у нашу школу. 

Оно по чему је школа препозна
привредним друштвима и школовање ученика за образовне профиле у складу са реалним 
потребама привреде. У школи се, по иновативном моделу образовања, ученици школују у два 
образовна профила: оператер за израду намештаја и оператер за прераду метала. Ова два 
образовна профила представљају значајан корак ка увођењу дуалног система образовања у 
Србији и искуства која школа стиче при њиховој реализацији, драгоцена су  за остале школе, као и 
друге гране привреде. 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

„Градимо“ и нашу школу у облаку која нам омогућава да када је то потребно радимо на даљину, 
коју континуирано развијамо и у њој унапређујемо дигиталне компетенције свих учесника у 

Савремена школа која негује традиционалне вредности, у којој сви уче и 
напредују како би били успешни данас и спремни за сутра.

Кроз радионице за израду новог Развојног плана школе дефинисане су следеће вредности: 

 

 
Поштење и искреност ۔
Чување угледа школе ۔
Колегијалност и тимски рад ۔
Поштовање и разумевање ۔
Правичност и једнакост ۔
Уважавање различитости ۔
Стручност и посвећеност ۔
Креативност и иновативност ۔
Поштовање радног простора ۔
 Очување здраве животне средине ۔

У поступку спољашњег вредновања које је у школи спроведено фебруара 2013. године, Школа је 
добила највишу оцену. Сумарна процена квалитета рада школе: 

„У свим областима квалитета рада које су биле предмет вредновања у школи, доминирају јаке 
стране. Нема недостатака који би битно утицали на квалитет. Школа може да буде пример другим 
школама, посебно у области Организација рада и руковођење.  

Налази изведени на основу доказа показују да је од укупно 29 стандарда који се вреднују у 
средњој школи, школа остварила свих 29. Према томе, остварено је свих 15 кључних и изабраних 
стандарда, и то 12 на највишем нивоу. 

арила више од 75% свих стандарда укључујући и 100% стандарда 
који су кључни за вредновање, општи квалитет рада школе оцењује се оценом 4.

Очекује се да Школа и даље унапређује свој рад и да задржи ниво у областима у којима је високо 

ја партнерства и са другим школама. Више година уназад сарађујемо са Техничком 
школом «Иван Сарић» из Суботице и Средњом стручном школом из Крагујевца, Школским 
центром из Крања и са СОТУ „Горги Наумов“ из Битоља.  

Школа је дужи низ година учествовала у пројектима Ужичког центра за права детета који школи 
омогућавају развој у правцу  интеркултуралности, поштовања права детета и ученика, развоју 
омладинског активизма и који воде ученике школе у свет, а свет доводе у нашу школу. 

Оно по чему је школа препознатљива у садашњем тренутку, јесте развијање партнерстава са 
привредним друштвима и школовање ученика за образовне профиле у складу са реалним 
потребама привреде. У школи се, по иновативном моделу образовања, ученици школују у два 

за израду намештаја и оператер за прераду метала. Ова два 
образовна профила представљају значајан корак ка увођењу дуалног система образовања у 
Србији и искуства која школа стиче при њиховој реализацији, драгоцена су  за остале школе, као и 
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отребно радимо на даљину, 
коју континуирано развијамо и у њој унапређујемо дигиталне компетенције свих учесника у 

Савремена школа која негује традиционалне вредности, у којој сви уче и 
данас и спремни за сутра. 

Кроз радионице за израду новог Развојног плана школе дефинисане су следеће вредности:  

Поштење и искреност 
Чување угледа школе 
Колегијалност и тимски рад 
Поштовање и разумевање 
Правичност и једнакост 

различитости 
Стручност и посвећеност 
Креативност и иновативност 
Поштовање радног простора 
Очување здраве животне средине  

У поступку спољашњег вредновања које је у школи спроведено фебруара 2013. године, Школа је 

„У свим областима квалитета рада које су биле предмет вредновања у школи, доминирају јаке 
стране. Нема недостатака који би битно утицали на квалитет. Школа може да буде пример другим 

Налази изведени на основу доказа показују да је од укупно 29 стандарда који се вреднују у 
средњој школи, школа остварила свих 29. Према томе, остварено је свих 15 кључних и изабраних 

арила више од 75% свих стандарда укључујући и 100% стандарда 
који су кључни за вредновање, општи квалитет рада школе оцењује се оценом 4. 

Очекује се да Школа и даље унапређује свој рад и да задржи ниво у областима у којима је високо 

ја партнерства и са другим школама. Више година уназад сарађујемо са Техничком 
школом «Иван Сарић» из Суботице и Средњом стручном школом из Крагујевца, Школским 

ојектима Ужичког центра за права детета који школи 
омогућавају развој у правцу  интеркултуралности, поштовања права детета и ученика, развоју 
омладинског активизма и који воде ученике школе у свет, а свет доводе у нашу школу.  

тљива у садашњем тренутку, јесте развијање партнерстава са 
привредним друштвима и школовање ученика за образовне профиле у складу са реалним 
потребама привреде. У школи се, по иновативном моделу образовања, ученици школују у два 

за израду намештаја и оператер за прераду метала. Ова два 
образовна профила представљају значајан корак ка увођењу дуалног система образовања у 
Србији и искуства која школа стиче при њиховој реализацији, драгоцена су  за остале школе, као и 



  

 

© Техничка школа Ужице 

 

Из тог разлога, не чуди што нас називају „лидером у развоју дуалног образовања у дрвној и 
металској индустрији“, што је истакнуто приликом одржавања манифестације Караван „Дух 
младости“  који је посвећен промоцији дуалног образовања, септембра 2017

Директор школе, Драган Туцаковић, је 27. јануара 2018. године добио Светосавску награду за 
допринос образовању у 2017. години. На предлог седамнаест предлагача из области образовања 
и привреде, награда је додељена директору школе због доприноса п
образовања који је уградио у школу којом руководи.

У претходном периоду у школи су реализовани различити пројекти а истичемо  пројекат који је 
реализован у сарадњи са Регионалном агенцијом за економски развој и предузетништво 
Пчињског округа VEEDA DOO Врање, који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу 
(SDC) и циљу усавршавања и прилагођавања знања и вештина постојећих и будућих запослених и 
менаџмента у сектору дрвне индустрије савременим тржишним захтевима и условима по
приватног сектора у Европи. Пројекат се кроз више фаза реализује од школске 2013/2014. године.

У оквиру пројекта су настала два поменута образовна профила: оператер за израду намештаја и 
оператер за прераду метала,у оквиру којих се ученици школују 
дуалном систему. Током 2015. и 2016. године у школи је средствима пројекта опремљена 
мултимедијална учионица. 

Иновативни модел образовања је презентован на великом броју скупова на којима су 
представници Школе учествовали заједно с
Србије. 

Због великог броја заинтересованих школа да се упознају са начином рада Техничке школе, у 
оквиру пројекта су организоване обуке за 10 школа из Србије које су укључене у сарадњи са 
Министарством. Током два дана у  марту 2018. године реализоване су обуке за школе уз 
присуство представника Завода за унапређивање образовања и васпитања, Града Ужица, 
Школске управе у Ужицу, Привредне коморе Србије и др. 

Школа је, такође, у оквиру пројектних активности, 25
међународни округли сто коме су присуствовали привредници 
представници школа из Немачке и Словеније, Министарства, Школске управе, Града и др. на коме 
се разговарало о изазовима дуалног образова

Ученици одељења која наставу реализују за наведене образовне профиле имају систематски 
организовану праксу која треба да доведе до постизања прописаних исхода, а уз велико 
ангажовање привредних друштава, Града У

Добробити пројекта за школу се могу посматрати са више аспеката. Осим опремања школе и 
увођења два нова образовна профила (оператер за израду намештаја и оператер за прераду 
метала), реч је о значајном порасту угледа школе, повећању атрактив
унапређивању услова за реализацију наставе у школи и привредним друштвима.

У периоду 2017-2019. године у школи је реализован пројекат „Виртуелне праксе у области 
стручног образовања и обука” (VIVET), чији је носилац била „Београдск
Београда, непрофитна, образовна организација грађанског друштва. Техничка школа из Ужица 
била је партнер у овом пројекту заједно са Универзитетом у Падови из Италије и Агенцијом 
INTERPROJECTS из Бугарске. Циљ пројекта је да развије и п
области стручног образовања и обука. Пројекат је финансиран кроз Еразмус+ програм КА2 
Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука. Активности на пројекту су 
успешно реализоване у периоду од 01.09.2017.
Конференцији 10. априла 2019. године.

Школске 2017/2018. године били смо укључени у пројекат примене електронског дневника, а од 
школске 2018/2019. године у школи се евиденција води искључиво у електронском дневнику

Током школске 2018/2019. године, Школа је, на основу уговора потписаног са Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја, била домаћин и организатор сусрета и обука за школе из 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

Из тог разлога, не чуди што нас називају „лидером у развоју дуалног образовања у дрвној и 
металској индустрији“, што је истакнуто приликом одржавања манифестације Караван „Дух 
младости“  који је посвећен промоцији дуалног образовања, септембра 2017. године.

Директор школе, Драган Туцаковић, је 27. јануара 2018. године добио Светосавску награду за 
допринос образовању у 2017. години. На предлог седамнаест предлагача из области образовања 
и привреде, награда је додељена директору школе због доприноса промоцији концепта дуалног 
образовања који је уградио у школу којом руководи. 

У претходном периоду у школи су реализовани различити пројекти а истичемо  пројекат који је 
реализован у сарадњи са Регионалном агенцијом за економски развој и предузетништво 

ског округа VEEDA DOO Врање, који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу 
(SDC) и циљу усавршавања и прилагођавања знања и вештина постојећих и будућих запослених и 
менаџмента у сектору дрвне индустрије савременим тржишним захтевима и условима по
приватног сектора у Европи. Пројекат се кроз више фаза реализује од школске 2013/2014. године.

У оквиру пројекта су настала два поменута образовна профила: оператер за израду намештаја и 
оператер за прераду метала,у оквиру којих се ученици школују по иновативном моделу, у 
дуалном систему. Током 2015. и 2016. године у школи је средствима пројекта опремљена 

Иновативни модел образовања је презентован на великом броју скупова на којима су 
представници Школе учествовали заједно са представницима Министарства и Привредне коморе 

Због великог броја заинтересованих школа да се упознају са начином рада Техничке школе, у 
оквиру пројекта су организоване обуке за 10 школа из Србије које су укључене у сарадњи са 

м два дана у  марту 2018. године реализоване су обуке за школе уз 
присуство представника Завода за унапређивање образовања и васпитања, Града Ужица, 
Школске управе у Ужицу, Привредне коморе Србије и др.  

Школа је, такође, у оквиру пројектних активности, 25. маја 2018. године организовала 
међународни округли сто коме су присуствовали привредници - представници 32 компаније, 
представници школа из Немачке и Словеније, Министарства, Школске управе, Града и др. на коме 
се разговарало о изазовима дуалног образовања и посебно се могла чути реч привредника. 

Ученици одељења која наставу реализују за наведене образовне профиле имају систематски 
организовану праксу која треба да доведе до постизања прописаних исхода, а уз велико 
ангажовање привредних друштава, Града Ужица и Школе.  

Добробити пројекта за школу се могу посматрати са више аспеката. Осим опремања школе и 
увођења два нова образовна профила (оператер за израду намештаја и оператер за прераду 
метала), реч је о значајном порасту угледа школе, повећању атрактивности образовне понуде и 
унапређивању услова за реализацију наставе у школи и привредним друштвима.

2019. године у школи је реализован пројекат „Виртуелне праксе у области 
стручног образовања и обука” (VIVET), чији је носилац била „Београдска отворена школа“ из 
Београда, непрофитна, образовна организација грађанског друштва. Техничка школа из Ужица 
била је партнер у овом пројекту заједно са Универзитетом у Падови из Италије и Агенцијом 

из Бугарске. Циљ пројекта је да развије и промовише модел за виртуелне праксе у 
области стручног образовања и обука. Пројекат је финансиран кроз Еразмус+ програм КА2 
Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука. Активности на пројекту су 
успешно реализоване у периоду од 01.09.2017. до 30.04.2019. године и презентоване на 
Конференцији 10. априла 2019. године. 

Школске 2017/2018. године били смо укључени у пројекат примене електронског дневника, а од 
школске 2018/2019. године у школи се евиденција води искључиво у електронском дневнику

Током школске 2018/2019. године, Школа је, на основу уговора потписаног са Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја, била домаћин и организатор сусрета и обука за школе из 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Из тог разлога, не чуди што нас називају „лидером у развоју дуалног образовања у дрвној и 
металској индустрији“, што је истакнуто приликом одржавања манифестације Караван „Дух 

. године. 

Директор школе, Драган Туцаковић, је 27. јануара 2018. године добио Светосавску награду за 
допринос образовању у 2017. години. На предлог седамнаест предлагача из области образовања 

ромоцији концепта дуалног 

У претходном периоду у школи су реализовани различити пројекти а истичемо  пројекат који је 
реализован у сарадњи са Регионалном агенцијом за економски развој и предузетништво 

ског округа VEEDA DOO Врање, који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу 
(SDC) и циљу усавршавања и прилагођавања знања и вештина постојећих и будућих запослених и 
менаџмента у сектору дрвне индустрије савременим тржишним захтевима и условима пословања 
приватног сектора у Европи. Пројекат се кроз више фаза реализује од школске 2013/2014. године. 

У оквиру пројекта су настала два поменута образовна профила: оператер за израду намештаја и 
по иновативном моделу, у 

дуалном систему. Током 2015. и 2016. године у школи је средствима пројекта опремљена 

Иновативни модел образовања је презентован на великом броју скупова на којима су 
а представницима Министарства и Привредне коморе 

Због великог броја заинтересованих школа да се упознају са начином рада Техничке школе, у 
оквиру пројекта су организоване обуке за 10 школа из Србије које су укључене у сарадњи са 

м два дана у  марту 2018. године реализоване су обуке за школе уз 
присуство представника Завода за унапређивање образовања и васпитања, Града Ужица, 

. маја 2018. године организовала 
представници 32 компаније, 

представници школа из Немачке и Словеније, Министарства, Школске управе, Града и др. на коме 
ња и посебно се могла чути реч привредника.  

Ученици одељења која наставу реализују за наведене образовне профиле имају систематски 
организовану праксу која треба да доведе до постизања прописаних исхода, а уз велико 

Добробити пројекта за школу се могу посматрати са више аспеката. Осим опремања школе и 
увођења два нова образовна профила (оператер за израду намештаја и оператер за прераду 

ности образовне понуде и 
унапређивању услова за реализацију наставе у школи и привредним друштвима. 

2019. године у школи је реализован пројекат „Виртуелне праксе у области 
а отворена школа“ из 

Београда, непрофитна, образовна организација грађанског друштва. Техничка школа из Ужица 
била је партнер у овом пројекту заједно са Универзитетом у Падови из Италије и Агенцијом 

ромовише модел за виртуелне праксе у 
области стручног образовања и обука. Пројекат је финансиран кроз Еразмус+ програм КА2 – 
Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука. Активности на пројекту су 

до 30.04.2019. године и презентоване на 

Школске 2017/2018. године били смо укључени у пројекат примене електронског дневника, а од 
школске 2018/2019. године у школи се евиденција води искључиво у електронском дневнику. 

Током школске 2018/2019. године, Школа је, на основу уговора потписаног са Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја, била домаћин и организатор сусрета и обука за школе из 
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подручја рада електротехника. Током дванаест дана, у школи је, у четири
размена искустава и примера добре праксе „Учимо заједно да нам школе буду боље“ уз 
присуство преко 60 наставника из 22 школе из Србије, у сарадњи са Заједницом електротехничких 
школа. 

Од школске 2019/2020. године почело је школовање уч
заваривач који се реализује у сарадњи са привредним друштвима.

Школа је препознатљива и по коришћењу савремених информационо
технологија. Запослени у школи користе обједињени систем комуникације на Мајкрософт
Office 365 платформи за образовне установе од 2013. године. Наша школа је, захваљујући 
седмогодишњем искуству у коришћењу Офис 365 система за дигитализацију школских процеса, 
веома брзо организовала наставу на даљину у марту 2020. године. Ученицима су
налози за приступ електронској платформи и они су у апликацији Тимс имали организовану 
онлајн наставу. Уз примену свих стручних упутстава и епидемиолошких мера, ученици су успешно 
завршили школску 2020/2021. годину.

Група запослених из наше школе
школских процеса и активности (број решења министра 610
године) коју је похађало око 600 наставника 

У претходном периоду у школи су реализовани различити пројекти
школа – европски пилот програм који представља заједницу дигиталних школа у Европи која 
промовише, препознаје и награђује ефикасну употребу технологија за дигитално учење у 
школама, школа је добила „Признање за успешну примену дигиталне технологије“ у свих девет 
процењиваних области. Реч је о европској образовној иницијативи која помаже школама да боље 
интегришу дигиталну технологију и процес наставе и учења и препознају сопств

Током претходне школске године у школу је уведен систем финансијског управљања и контроле. 
Наша школа је изабрана за пилотирање успостављања система финансијског управљања и 
контроле (ФУК-а) у школама уз подршку јединице локалне самоупра
применити на све школе у Републиици Србији. „Пилотирање” се ради у сарадњи са Централном 
јединицом за хармонизацију (Министарство финансија), Националном академијом за јавну 
управу и Министарством просвете, науке и технолошког ра
се спроводи уз подршку Владе Швајцарске, преко Швајцарског секретаријата за економске 
послове (СЕЦО). 

Школа је са успехом аплицирала за Пројекат Регионалног челенџ фонда и пројекат школе је 
прихваћен за финасирање. Токо
реализације пројектних активности и очекујемо да ове школске године почне имплементација. 
Овим великим пројектом је планирана подршка дуалном образовању у школи кроз обуке 
наставника и ментора из компанија, реконструкцију радионичког простора и набавку савремене 
опреме. Пројекат се суфинансира учешћем осам компанија из металске индустрије, које ће 
заједно са Техничком школом реализовати активности у пројекту.

Ове школске године наставу у школи изводи 
26 одељења у четворогодишњем,  седам одељења у трогодишњем трајању образовања и три 
одељења за ученике са сметњама у развоју у трогодишњем трајању образовања. 

На почетку школске године у школи имамо укупно
године је уписано девет одељења. 

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Средње образовање и васпитање остварује сe у складу са принципима и циљевима који су 
дефинисани законом којим се уређују основе система образовања и вас
средњем образовању и васпитању, а нарочито:

- развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за 
живот у савременом друштву;

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

подручја рада електротехника. Током дванаест дана, у школи је, у четири групе, организована 
размена искустава и примера добре праксе „Учимо заједно да нам школе буду боље“ уз 
присуство преко 60 наставника из 22 школе из Србије, у сарадњи са Заједницом електротехничких 

Од школске 2019/2020. године почело је школовање ученика за образовни профил бравар 
заваривач који се реализује у сарадњи са привредним друштвима. 

Школа је препознатљива и по коришћењу савремених информационо
технологија. Запослени у школи користе обједињени систем комуникације на Мајкрософт
Office 365 платформи за образовне установе од 2013. године. Наша школа је, захваљујући 
седмогодишњем искуству у коришћењу Офис 365 система за дигитализацију школских процеса, 
веома брзо организовала наставу на даљину у марту 2020. године. Ученицима су
налози за приступ електронској платформи и они су у апликацији Тимс имали организовану 
онлајн наставу. Уз примену свих стручних упутстава и епидемиолошких мера, ученици су успешно 
завршили школску 2020/2021. годину. 

е је аутор и реализатор обуке од јавног интереса Дигитализација 
школских процеса и активности (број решења министра 610-0000823/2020
године) коју је похађало око 600 наставника из око 50 школа у школској 2020/2021.

периоду у школи су реализовани различити пројекти, а у оквиру 
европски пилот програм који представља заједницу дигиталних школа у Европи која 

промовише, препознаје и награђује ефикасну употребу технологија за дигитално учење у 
, школа је добила „Признање за успешну примену дигиталне технологије“ у свих девет 

. Реч је о европској образовној иницијативи која помаже школама да боље 
интегришу дигиталну технологију и процес наставе и учења и препознају сопств

Током претходне школске године у школу је уведен систем финансијског управљања и контроле. 
изабрана за пилотирање успостављања система финансијског управљања и 

а) у школама уз подршку јединице локалне самоуправе, након чега ће се модел 
применити на све школе у Републиици Србији. „Пилотирање” се ради у сарадњи са Централном 
јединицом за хармонизацију (Министарство финансија), Националном академијом за јавну 
управу и Министарством просвете, науке и технолошког развоја у оквиру Пројек

спроводи уз подршку Владе Швајцарске, преко Швајцарског секретаријата за економске 

Школа је са успехом аплицирала за Пројекат Регионалног челенџ фонда и пројекат школе је 
Током претходне школске године су вршене припреме за почетак 

реализације пројектних активности и очекујемо да ове школске године почне имплементација. 
ројектом је планирана подршка дуалном образовању у школи кроз обуке 

панија, реконструкцију радионичког простора и набавку савремене 
опреме. Пројекат се суфинансира учешћем осам компанија из металске индустрије, које ће 
заједно са Техничком школом реализовати активности у пројекту. 

Ове школске године наставу у школи изводи 96 наставника. Настава се реализује у 36 одељења: 
26 одељења у четворогодишњем,  седам одељења у трогодишњем трајању образовања и три 
одељења за ученике са сметњама у развоју у трогодишњем трајању образовања. 

На почетку школске године у школи имамо укупно 880 ученика. У први разред школске 2022/2023. 
године је уписано девет одељења.  

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 
Средње образовање и васпитање остварује сe у складу са принципима и циљевима који су 
дефинисани законом којим се уређују основе система образовања и васпитања  и Законом о 
средњем образовању и васпитању, а нарочито: 

развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за 
живот у савременом друштву; 
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групе, организована 
размена искустава и примера добре праксе „Учимо заједно да нам школе буду боље“ уз 
присуство преко 60 наставника из 22 школе из Србије, у сарадњи са Заједницом електротехничких 

еника за образовни профил бравар 

Школа је препознатљива и по коришћењу савремених информационо-комуникационих 
технологија. Запослени у школи користе обједињени систем комуникације на Мајкрософтовој 
Office 365 платформи за образовне установе од 2013. године. Наша школа је, захваљујући 
седмогодишњем искуству у коришћењу Офис 365 система за дигитализацију школских процеса, 
веома брзо организовала наставу на даљину у марту 2020. године. Ученицима су додељени 
налози за приступ електронској платформи и они су у апликацији Тимс имали организовану 
онлајн наставу. Уз примену свих стручних упутстава и епидемиолошких мера, ученици су успешно 

аутор и реализатор обуке од јавног интереса Дигитализација 
0000823/2020-07 од 27.8.2020. 

2020/2021. години.  

 пројекта Дигитална 
европски пилот програм који представља заједницу дигиталних школа у Европи која 

промовише, препознаје и награђује ефикасну употребу технологија за дигитално учење у 
, школа је добила „Признање за успешну примену дигиталне технологије“ у свих девет 

. Реч је о европској образовној иницијативи која помаже школама да боље 
интегришу дигиталну технологију и процес наставе и учења и препознају сопствену добру праксу.  

Током претходне школске године у школу је уведен систем финансијског управљања и контроле. 
изабрана за пилотирање успостављања система финансијског управљања и 

након чега ће се модел 
применити на све школе у Републиици Србији. „Пилотирање” се ради у сарадњи са Централном 
јединицом за хармонизацију (Министарство финансија), Националном академијом за јавну 

Пројекта РЕЛОФ 2 који 
спроводи уз подршку Владе Швајцарске, преко Швајцарског секретаријата за економске 

Школа је са успехом аплицирала за Пројекат Регионалног челенџ фонда и пројекат школе је 
м претходне школске године су вршене припреме за почетак 

реализације пројектних активности и очекујемо да ове школске године почне имплементација. 
ројектом је планирана подршка дуалном образовању у школи кроз обуке 

панија, реконструкцију радионичког простора и набавку савремене 
опреме. Пројекат се суфинансира учешћем осам компанија из металске индустрије, које ће 

96 наставника. Настава се реализује у 36 одељења: 
26 одељења у четворогодишњем,  седам одељења у трогодишњем трајању образовања и три 
одељења за ученике са сметњама у развоју у трогодишњем трајању образовања.  

ученика. У први разред школске 2022/2023. 

Средње образовање и васпитање остварује сe у складу са принципима и циљевима који су 
питања  и Законом о 

развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за 



  

 

© Техничка школа Ужице 

 

- развој стручних компетенција неопходних за успешно запошљавање;
- оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања;
- свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на раду;
- оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;
- поштовање расне, националне, културне, је

равноправности, толеранције и уважавања различитости;
- развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, самоиницијативе, 

способност самовредновања и изражавања сопственог мишљења.

Средње образовање и васпитање обезбеђује услове да ученици и одрасли постигну опште исходе 
образовања и васпитања у складу са Законом.

2.1. Развојни план школе за 

Школски развојни план је сачињен 
1006/21-3 од 06.07.2021. године и његова примена је почела 1.9.2021. године.

Имајући у виду нормативне циљеве образовања и васпитања, школа је у свом петогодишњем 
Развојном плану  дефинисала следеће стратешке циљеве свог развоја:

1. Обезбеђивање квалитетне наставне и ваннаставне понуде која се стално унапређује
2. Стално унапређивање квалитета наставе како би сваки ученик имао могућност да 

напредује  
3. Стално подстицање напредовања ученика
4. Унапређивање система пружања подршке свим ученицима
5. Континуирано неговање и развијање
6. Унапређивање система квалитета рада у школи на основу његовог праћења и вредновања
7. Развијање компетенција запослених у циљу остваривања визије школе
8. Реализација наставних и ваннаставних с

 

Акционим планом за сваку школску годину, Годишњим планом рада се одређују активности које
ће допринети остваривању зацртаних циљева и  задатака.

2.2. Школски програм 
На седници Школског одбора одржаној 30.6.2022. године усвојен је Школски програм за период 
2022 – 2026, дел.бр. 101-1429/22-2/1 од 30.6.2022. године.

2.3. Резултати спољашњег вредновања и самовредновања рада школе

Самовредновање рада школе одвија
трећи циклус самовредновања 
области квалитета, чиме је завршен
саставни део Годишњег плана рада

Од школске 2022/2023. године почиње
изабрана је област квалитета настава

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

развој стручних компетенција неопходних за успешно запошљавање; 
за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања;

свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на раду;
оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад; 
поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 
равноправности, толеранције и уважавања различитости; 
развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, самоиницијативе, 
способност самовредновања и изражавања сопственог мишљења. 

тање обезбеђује услове да ученици и одрасли постигну опште исходе 
образовања и васпитања у складу са Законом. 

2.1. Развојни план школе за период 2021 – 2026. године 

Школски развојни план је сачињен јуна 2021. године и усвојен 06.07.2021. године дел. бр. 61
. године и његова примена је почела 1.9.2021. године. 

Имајући у виду нормативне циљеве образовања и васпитања, школа је у свом петогодишњем 
Развојном плану  дефинисала следеће стратешке циљеве свог развоја: 

квалитетне наставне и ваннаставне понуде која се стално унапређује
Стално унапређивање квалитета наставе како би сваки ученик имао могућност да 

Стално подстицање напредовања ученика 
Унапређивање система пружања подршке свим ученицима 

о неговање и развијање међуљудских односа и сарадње на свим нивоима
Унапређивање система квалитета рада у школи на основу његовог праћења и вредновања
Развијање компетенција запослених у циљу остваривања визије школе 
Реализација наставних и ваннаставних садржаја у функционално опремљеној школи

Акционим планом за сваку школску годину, Годишњим планом рада се одређују активности које
ће допринети остваривању зацртаних циљева и  задатака. 

Школског одбора одржаној 30.6.2022. године усвојен је Школски програм за период 
2/1 од 30.6.2022. године. 

Резултати спољашњег вредновања и самовредновања рада школе

одвија се континуирано, а од школске 2017/2018.
 и током претходне школске године самовредноване

завршен овај циклус. Сачињен је извештај и план побољшања,
рада за текућу школску годину.  

почиње нови циклус самовредновања и за ову
настава и учење. 
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за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања; 
свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на раду; 

зичке, верске, родне, полне и узрасне 

развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, самоиницијативе, 

тање обезбеђује услове да ученици и одрасли постигну опште исходе 

. године дел. бр. 611-04-
 

Имајући у виду нормативне циљеве образовања и васпитања, школа је у свом петогодишњем 

квалитетне наставне и ваннаставне понуде која се стално унапређује 
Стално унапређивање квалитета наставе како би сваки ученик имао могућност да 

међуљудских односа и сарадње на свим нивоима  
Унапређивање система квалитета рада у школи на основу његовог праћења и вредновања 

 
адржаја у функционално опремљеној школи 

Акционим планом за сваку школску годину, Годишњим планом рада се одређују активности које 

Школског одбора одржаној 30.6.2022. године усвојен је Школски програм за период 

Резултати спољашњег вредновања и самовредновања рада школе 

2017/2018. године започет је 
самовредноване су све 

побољшања, који је 

ову школску годину 
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Школске 2012/2013. године извршено је спољаш
Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада Техничке школе Ужице
00002/2013-15 од 12. марта 2013. године у којем је  школа оцењена највишом оценом.

 

Полазне основе планирања рада у текућој школс

- Извештај о раду школе у школској 20
школској години и успех на завршном и матурском испиту;

- Закључци и мере органа управљања и стручних орагана школе; 
- Извештај о стручном усавршавању наста
- Извештај Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и 

резултати анкете о насиљу; 
- Резултати добијени упитником о испитивању интересовања ученика за укључивање у 

ваннаставне активности; 
- Предложене мере просветних саветника и просветног инспектора;
- Резултати испитивања степена задовољства запослених нашом школом;
- Искуства стечена кроз реализацију различитих пројеката.

Годишњи план рада, својом комплексношћу, реалношћу и конкретношћу планирања и 
програмирања, треба да обезбеди јединствено и усаглашено деловање свих облика рада у школи 
– наставе, допунског, додатног и припремног рада, слободних активности, друштвено
рада, друштвених организација ученика, ученичког парламента,  и др. Кроз сарадњу и 
укључивање  родитељау рад школе, сарадњу са локалном и широм заједницом и развијену 
мрежу партнерстава у земљи и иностранству. 

2.4. Закони и важећа подзаконска акта по
2.4.1. Закони  

‒ Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“ бр. 
27/2018 - други закон  27/2018 (II) 
Закона о основама система образовања и васпитања,
бр. 6/2020 од 24.01.2020. године, а ступио је на снагу 01.02.2020
допунама Закона о основама система образовања и васпитањa, објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 129/2021 од 28.12.2021. године, а 

‒ Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник РС“ бр. 55/2013, 101/ и 27/2018 
- други закон; Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 6/2020 од 24.
01.02.2020; Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 52/2021 од 24.5.2021. године, а ступио је на снагу 
1.6.2021. 

- Закон о дуалном образовању, 
10.11.2017. године, ступио је на снагу 18.11.2017, а примењује се од школске 2019/2020. 
године; Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању, објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 6/2020 од 24.01.202

-  Закон о уџбеницима, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
ступио је на снагу 14.4.2018. 

- Закон о условима за обављање психолошке делатности, „Службени гласник РС“ бр. 25/96,  и 
чл. 75. Закона 101/2005-28; 

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 
гласнику РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021

- Закон о заштити података о личности, 
13.11.2018. године, ступио је на снагу 21.11.2018, а примењује се по истеку девет месеци од 
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Школске 2012/2013. године извршено је спољашње вредновање рада о чему је школи достављен 
Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада Техничке школе Ужице

15 од 12. марта 2013. године у којем је  школа оцењена највишом оценом.

Полазне основе планирања рада у текућој школској години чине и: 

Извештај о раду школе у школској 2021/2022. години, постигнућа ученика у претходној 
школској години и успех на завршном и матурском испиту; 
Закључци и мере органа управљања и стручних орагана школе;  
Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника; 
Извештај Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и 

Резултати добијени упитником о испитивању интересовања ученика за укључивање у 

росветних саветника и просветног инспектора; 
Резултати испитивања степена задовољства запослених нашом школом; 
Искуства стечена кроз реализацију различитих пројеката. 

Годишњи план рада, својом комплексношћу, реалношћу и конкретношћу планирања и 
програмирања, треба да обезбеди јединствено и усаглашено деловање свих облика рада у школи 

наставе, допунског, додатног и припремног рада, слободних активности, друштвено
рада, друштвених организација ученика, ученичког парламента,  и др. Кроз сарадњу и 
укључивање  родитељау рад школе, сарадњу са локалном и широм заједницом и развијену 
мрежу партнерстава у земљи и иностранству.  

Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради

Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“ бр. 
други закон  27/2018 (II) - други закон и 10/2019; Закон о изменама и допунама 

Закона о основама система образовања и васпитања, објављен у "Службеном гласнику РС", 
бр. 6/2020 од 24.01.2020. године, а ступио је на снагу 01.02.2020; Закон о изменама и 
допунама Закона о основама система образовања и васпитањa, објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 129/2021 од 28.12.2021. године, а ступио је на снагу 5.1.2022.
Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник РС“ бр. 55/2013, 101/ и 27/2018 

Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 6/2020 од 24.01.2020. године, а ступио је на снагу 

; Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 52/2021 од 24.5.2021. године, а ступио је на снагу 

Закон о дуалном образовању, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 101/2017 од 
10.11.2017. године, ступио је на снагу 18.11.2017, а примењује се од школске 2019/2020. 

; Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању, објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 6/2020 од 24.01.2020. године, а ступио је на снагу 01.02.2020.
Закон о уџбеницима, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 27/2018 од 6.4.2018. године, а 

Закон о условима за обављање психолошке делатности, „Службени гласник РС“ бр. 25/96,  и 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021. 
Закон о заштити података о личности, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 87/2018 од 
13.11.2018. године, ступио је на снагу 21.11.2018, а примењује се по истеку девет месеци од 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 16 од 315 

ње вредновање рада о чему је школи достављен 
Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада Техничке школе Ужице, Број 424-611-

15 од 12. марта 2013. године у којем је  школа оцењена највишом оценом. 

. години, постигнућа ученика у претходној 

Извештај Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и 

Резултати добијени упитником о испитивању интересовања ученика за укључивање у 

Годишњи план рада, својом комплексношћу, реалношћу и конкретношћу планирања и 
програмирања, треба да обезбеди јединствено и усаглашено деловање свих облика рада у школи 

наставе, допунског, додатног и припремног рада, слободних активности, друштвено-корисног  
рада, друштвених организација ученика, ученичког парламента,  и др. Кроз сарадњу и 
укључивање  родитељау рад школе, сарадњу са локалном и широм заједницом и развијену 

којима Школа ради 

Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 
; Закон о изменама и допунама 

објављен у "Службеном гласнику РС", 
Закон о изменама и 

допунама Закона о основама система образовања и васпитањa, објављен у "Службеном 
ступио је на снагу 5.1.2022. 

Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник РС“ бр. 55/2013, 101/ и 27/2018 
Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, 

01.2020. године, а ступио је на снагу 
; Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, 

објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 52/2021 од 24.5.2021. године, а ступио је на снагу 

у "Службеном гласнику РС", бр. 101/2017 од 
10.11.2017. године, ступио је на снагу 18.11.2017, а примењује се од школске 2019/2020. 

; Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању, објављен у "Службеном 
0. године, а ступио је на снагу 01.02.2020. 

27/2018 од 6.4.2018. године, а 

Закон о условима за обављање психолошке делатности, „Службени гласник РС“ бр. 25/96,  и 

објављен у "Службеном 

објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 87/2018 од 
13.11.2018. године, ступио је на снагу 21.11.2018, а примењује се по истеку девет месеци од 
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дана ступања закона на снагу, осим одредбе члана 98. овог закона која се примењује од дана 
његовог ступања на снагу.  

- Закон о раду, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014 (чл. 110-119. нису у пречишћеном тексту), 13/2017 
Аутентично тумачење - 95/2018. Види: Закључак УС РС 

- Закон о безбедности и здрављу на раду, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 101/2005, 
91/2015, 113/2017 – други закон.

- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму, објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 30/2010 од 7.5.2010. године.

- Закон о забрани дискриминације, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 22/2009 и 52/2021 
- Закон о заштити од пожара, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 111/2009,  20/2015, 

87/2018 - други закон, 87/2018 и 87/2018 
- Закон о спречавању злостављања на раду, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 36/2010 

од 28.5.2010. године. 
- Закон о заштити узбуњивача, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 128/2014 од 

26.11.2014. године, ступио је на снагу 4.12.2014, а примењује се од 5.
- Закон о општем управном поступку, 

1.3.2016. године, ступио је на снагу 9.3.2016, а примењује се од 1.6.2017. године, изузев 
одредаба чл. 9, 103. и 207. овог закона које почињу да се примењу
ступања на снагу овог закона, 

- Закон о запосленима у јавним службама, 
95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021.

- Закон о војној, радној и материјалној обавези
88/2009 и 95/2010 и 36/2018. 

- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 21/2015 и 92/2020. Продужено важење до 5.3.2019. 
године - Споразум - 16/2018. Продужено важење до 5.3.2022. године 
Продужено важење до 5.3.2025. године 

- и други релевантни  закони. 

2.4.2. Правилници и уредбе

- Правилник o календару образовно
годину, објављен у "Службеном гласнику РС 
године, а ступио је на снагу 22.6.2022.

- Правилник о педагошкој норми свих облика образовно
сарадника у средњој школи,„Сл
2/2000;  Правилник о допуни Правилника о педагошкој норми свих облика образовно
васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи, објављен у "Службеном 
гласнику РС - Просветни гласник"
29.10.2019. 

- Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 109/2021 од 19.11.2021. године, 
а ступио је на снагу 20.11.2021.

- Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању; Правилник је објављен 
у „Службеном гласнику РС“, бр. 82/2015 од 28.9.2015. године, а ступио је на снагу 6.10.2015; 
Правилник о изменама Правилника о оцењивању уч
васпитању, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 59/2020 од 22.4.2020. године, а ступио је 
на снагу 30.4.2020; Правилник о изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у 
средњем образовању и васпитању, објављен у "Служб
26.8.2022. године, а ступио је на снагу 27.8.2022.

- Правилник о упису ученика у средњу школу, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
42/2022, 57/2022 и 67/2022. и 
школу, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. године, а ступио је на 
снагу 18.6.2022. 
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дана ступања закона на снагу, осим одредбе члана 98. овог закона која се примењује од дана 

објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
119. нису у пречишћеном тексту), 13/2017 - Одлука УС РС и 113/2017. Види: 

95/2018. Види: Закључак УС РС - 22/2011. Види: Одлуку УС РС 
Закон о безбедности и здрављу на раду, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 101/2005, 

други закон. 
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму, објављен у "Службеном 

7.5.2010. године. 
Закон о забрани дискриминације, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 22/2009 и 52/2021 
Закон о заштити од пожара, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 111/2009,  20/2015, 

други закон, 87/2018 и 87/2018 - други закон. 
н о спречавању злостављања на раду, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 36/2010 

Закон о заштити узбуњивача, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 128/2014 од 
26.11.2014. године, ступио је на снагу 4.12.2014, а примењује се од 5.6.2015. године.
Закон о општем управном поступку, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 18/2016 од 
1.3.2016. године, ступио је на снагу 9.3.2016, а примењује се од 1.6.2017. године, изузев 
одредаба чл. 9, 103. и 207. овог закона које почињу да се примењују истеком 90 дана од дана 

 
Закон о запосленима у јавним службама, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 113/2017, 
95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021. 
Закон о војној, радној и материјалној обавези, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 

 
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 21/2015 и 92/2020. Продужено важење до 5.3.2019. 

16/2018. Продужено важење до 5.3.2022. године - 
Продужено важење до 5.3.2025. године - Споразум 27/2022,  

уредбе 

Правилник o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2
годину, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 5/2022 од 14.6.2022. 
године, а ступио је на снагу 22.6.2022. 
Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних 
сарадника у средњој школи,„Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 1/92, 23/97 и 

Правилник о допуни Правилника о педагошкој норми свих облика образовно
васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи, објављен у "Службеном 

Просветни гласник", бр. 15/2019 од 21.10.2019. године, а ступио је на снагу 

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 109/2021 од 19.11.2021. године, 

ступио је на снагу 20.11.2021. 
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању; Правилник је објављен 
у „Службеном гласнику РС“, бр. 82/2015 од 28.9.2015. године, а ступио је на снагу 6.10.2015; 
Правилник о изменама Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и 
васпитању, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 59/2020 од 22.4.2020. године, а ступио је 

; Правилник о изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у 
средњем образовању и васпитању, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 95/2022 од 
26.8.2022. године, а ступио је на снагу 27.8.2022. 
Правилник о упису ученика у средњу школу, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 

и Правилник о изменама Правилника о упису ученика у средњу 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. године, а ступио је на 
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дана ступања закона на снагу, осим одредбе члана 98. овог закона која се примењује од дана 

објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
Одлука УС РС и 113/2017. Види: 

длуку УС РС - 79/2011. 
Закон о безбедности и здрављу на раду, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 101/2005, 

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму, објављен у "Службеном 

Закон о забрани дискриминације, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 22/2009 и 52/2021  
Закон о заштити од пожара, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 111/2009,  20/2015, 

н о спречавању злостављања на раду, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 36/2010 

Закон о заштити узбуњивача, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 128/2014 од 
6.2015. године. 

објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 18/2016 од 
1.3.2016. године, ступио је на снагу 9.3.2016, а примењује се од 1.6.2017. године, изузев 

ју истеком 90 дана од дана 

објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 113/2017, 

објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 21/2015 и 92/2020. Продужено важење до 5.3.2019. 

 Споразум - 8/2019. 

васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. 
Просветни гласник", бр. 5/2022 од 14.6.2022. 

васпитног рада наставника и стручних 
Просветни гласник“ број 1/92, 23/97 и 

Правилник о допуни Правилника о педагошкој норми свих облика образовно-
васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи, објављен у "Службеном 

, бр. 15/2019 од 21.10.2019. године, а ступио је на снагу 

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 109/2021 од 19.11.2021. године, 

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању; Правилник је објављен 
у „Службеном гласнику РС“, бр. 82/2015 од 28.9.2015. године, а ступио је на снагу 6.10.2015; 

еника у средњем образовању и 
васпитању, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 59/2020 од 22.4.2020. године, а ступио је 

; Правилник о изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у 
еном гласнику РС", бр. 95/2022 од 

Правилник о упису ученика у средњу школу, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
Правилник о изменама Правилника о упису ученика у средњу 

објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. године, а ступио је на 
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- Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање, „Службени гласник РС“ бр. 46/2019 од 26.6.2019. године, 
4.7.2019; Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање и занемаривање, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
104/2020 од 31.7.2020. године, а ступио је на снагу 8.8.202

- Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 
образовно-васпитним установама,,Република Србија, Министарство просвете, Београд 2007. 
године; 

- Правилник о евиденцији у средњој школи, објављен у "Службеном гласнику РС",
од 7.9.2022. године, а ступио је на снагу 8.9.2022.

- Правилник о јавним исправама које издаје средња школа, објављен у "Службеном гласнику 
РС", бр. 102/2022 од 7.9.2022. године, а ступио је на снагу 8.9.2022.

- Правилник о стручно-педагошком над
од 12.12.2019. године, а ступио је на снагу 20.12.2019.

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења 
епидемије заразне болести, објављен у "Службеном гласнику 
године, а ступио је на снагу 11.7.2020.

- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 
средњег образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, бр. 
72/2015, 84/2015, 73/2016 и 45/2018
стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и 
васпитања, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 106/2020 од 7.8.2020. године, ступио је 
на снагу 15.8.2020, a примењује се п
се односе на педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
које почињу да се примењују након почетка примене аката Владе којима се уређују каталог 
радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата за тог асистента
изменама правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност средњег образовања и васпитања, објављен у „Службеном гласнику Републике  
Србије” , број 115/20 од 11. септембра 2020. године; 
критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег 
образовања и васпитања, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 93/2022 од 19.8.2022. 
године, а ступио је на снагу 27.8.2022.

- Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника, објављен у "Службеном 
гласнику РС - Просветни гласник", бр. 5/2012 од 19.6.2012. године. Дана 12.8.2021. године 
престао да важи у делу који се односи на облике рада стручних сарадника у
установи - чл. 4. Правилника - 

- Правилник о посебном програму образовања и васпитања, објављен у "Службеном гласнику 
РС", бр. 85/2021 од 31.8.2021. године, а ступио је на снагу 1.9.2021.

- Правилник о реализацији практичне наставе и проф
"Службеном гласнику РС", бр. 112/2020 од 2.9.2020. године, а ступио је на снагу 3.9.2020.

- Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, „Службени гласник 
РС“ бр.37/93 и 43/2015; 

- Правилник о стандардима квал
2.8.2018. године, а ступио је на снагу 10.8.2018.

- Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 
развоја, „Службени гласник РС 

- Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, 
„Службени гласник РС“  бр. 38/2013;

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 
одраслом, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
на снагу 1.11.2018. 

- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 
његову примену и вредновање, 
ступио је на снагу 13.10.2018. 
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Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
„Службени гласник РС“ бр. 46/2019 од 26.6.2019. године, а ступио је на снагу 

Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање и занемаривање, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
104/2020 од 31.7.2020. године, а ступио је на снагу 8.8.2020. 
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

васпитним установама,,Република Србија, Министарство просвете, Београд 2007. 

Правилник о евиденцији у средњој школи, објављен у "Службеном гласнику РС",
од 7.9.2022. године, а ступио је на снагу 8.9.2022. 
Правилник о јавним исправама које издаје средња школа, објављен у "Службеном гласнику 
РС", бр. 102/2022 од 7.9.2022. године, а ступио је на снагу 8.9.2022. 

педагошком надзору, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 87/2019 
од 12.12.2019. године, а ступио је на снагу 20.12.2019. 
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења 
епидемије заразне болести, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 94/2020 од 3.7.2020. 
године, а ступио је на снагу 11.7.2020. 
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 
средњег образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, бр. 

45/2018; Правилник о допунама Правилника о критеријумима и 
стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и 
васпитања, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 106/2020 од 7.8.2020. године, ступио је 
на снагу 15.8.2020, a примењује се почев од школске 2020/2021. године, осим одредаба које 
се односе на педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
које почињу да се примењују након почетка примене аката Владе којима се уређују каталог 

нти за обрачун и исплату плата за тог асистента
изменама правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност средњег образовања и васпитања, објављен у „Службеном гласнику Републике  

11. септембра 2020. године; Правилник о допуни Правилника о 
критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег 
образовања и васпитања, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 93/2022 од 19.8.2022. 

у 27.8.2022. 
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника, објављен у "Службеном 

Просветни гласник", бр. 5/2012 од 19.6.2012. године. Дана 12.8.2021. године 
престао да важи у делу који се односи на облике рада стручних сарадника у

 6/2021. 
Правилник о посебном програму образовања и васпитања, објављен у "Службеном гласнику 

85/2021 од 31.8.2021. године, а ступио је на снагу 1.9.2021. 
Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе, објављен у 
"Службеном гласнику РС", бр. 112/2020 од 2.9.2020. године, а ступио је на снагу 3.9.2020.
Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, „Службени гласник 

о стандардима квалитета рада установе „Службени гласник РС”, 
2.8.2018. године, а ступио је на снагу 10.8.2018. 
Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 
развоја, „Службени гласник РС –Просветни гласник“ бр. 5/2011;  
Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, 
„Службени гласник РС“  бр. 38/2013; 
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 
одраслом, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 80/2018 од 24.10.2018. године, а ступио је 

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 
његову примену и вредновање, „Службени гласник РС”, број 74/2018 од 5.10.2018. године, а 
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Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
а ступио је на снагу 

Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање и занемаривање, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 
васпитним установама,,Република Србија, Министарство просвете, Београд 2007. 

Правилник о евиденцији у средњој школи, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 102/2022 

Правилник о јавним исправама које издаје средња школа, објављен у "Службеном гласнику 

зору, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 87/2019 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења 
РС", бр. 94/2020 од 3.7.2020. 

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 
средњег образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, бр. 

Правилник о допунама Правилника о критеријумима и 
стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и 
васпитања, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 106/2020 од 7.8.2020. године, ступио је 

очев од школске 2020/2021. године, осим одредаба које 
се односе на педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
које почињу да се примењују након почетка примене аката Владе којима се уређују каталог 

нти за обрачун и исплату плата за тог асистента; Правилник  о 
изменама правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност средњег образовања и васпитања, објављен у „Службеном гласнику Републике  

о допуни Правилника о 
критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег 
образовања и васпитања, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 93/2022 од 19.8.2022. 

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника, објављен у "Службеном 
Просветни гласник", бр. 5/2012 од 19.6.2012. године. Дана 12.8.2021. године 

престао да важи у делу који се односи на облике рада стручних сарадника у предшколској 

Правилник о посебном програму образовања и васпитања, објављен у "Службеном гласнику 

есионалне праксе, објављен у 
"Службеном гласнику РС", бр. 112/2020 од 2.9.2020. године, а ступио је на снагу 3.9.2020. 
Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, „Службени гласник 

итета рада установе „Службени гласник РС”, број 14/2018 од 

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 

Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, 

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 
80/2018 од 24.10.2018. године, а ступио је 

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 
„Службени гласник РС”, број 74/2018 од 5.10.2018. године, а 
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-  Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, 
„Службеном гласнику РС“, бр.

-  Правилник о вредновању квалитета рада установе, „Службени гласник РС“, бр. 10/2019 од 
15.2.2019. године, ступио је на снагу 23.2.2019, а примењује се почев од школске 2019/2020. 
године; 

- Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установe 
образовања и васпитања, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 63/2018 од 17.8.
године, а ступио је на снагу 25.8.2018.

- Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања 
и вређања угледа, части или достојанства личности, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
65/2018 од 24.8.2018. године, ст
2018/2019. године. 

- Правилник о обављању друштвено
"Службеном гласнику РС", бр. 68/2018 од 7.9.2018. године, а ступио је на снагу 15.9.2018

- Правилник о престанку важења Правилника о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 52/2021 од 24.5.2021. 
године, а ступио је на снагу 1.6.2021. (Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 
важи Правилник о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања, 
„Службени гласник РС”, број 108/15).

- Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег 
стручног образовања у делу општеобразовних предмета, обј

- Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно 
вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном 
образовању, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 2/2019 од 16.1.2019. г
на снагу 24.1.2019. 

- Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад, објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 102/2018 од 21.12.2018. године, а ступио је на снагу 29.12.2018.

- Уредба о организовању и остваривању верске наставе и
основној и средњој школи, „Службени гласник РС“ бр. 46/01;

- Уредбa о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо
технологија, објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 13/2020 од 14.02.2020. године, 
ступила је на снагу 22.02.2020.

- Уредба о утврђивању опасног рада за децу, објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 
53/2017 од 30.5.2017. године, ступила је на снагу 7.6.2017, а примењује се од 1.1.2018.

- Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе, 
број 112/20 од 02. септембра 2020. 

- Правилник о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне 
равноправности, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. године, а 
ступио је на снагу 25.6.2022. 

- Правилник о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне равноправности, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. године, а с
25.6.2022. 

- Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 8/2011 од 11.2.2011. године.

- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној око
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 72/2006, 84/2006, 30/2010 и 102/2015 

- Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду, објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 62/2007 и 102/2015. 

- Правилник о садржају и начину из
професионалном обољењу и обољењу у вези са радом; објављен у "Службеном гласнику РС", 
бр. 72/2006, 84/2006, 4/2016, 106/2018 и 14/2019.

- и други релевантни  прописи и документа
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Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, 
„Службеном гласнику РС“, бр. 22/2005  51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016
Правилник о вредновању квалитета рада установе, „Службени гласник РС“, бр. 10/2019 од 

.2.2019. године, ступио је на снагу 23.2.2019, а примењује се почев од школске 2019/2020. 

о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установe 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 63/2018 од 17.8.

године, а ступио је на снагу 25.8.2018. 
Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања 
и вређања угледа, части или достојанства личности, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
65/2018 од 24.8.2018. године, ступио је на снагу 1.9.2018, а примењује се од школске 

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, објављен у 
"Службеном гласнику РС", бр. 68/2018 од 7.9.2018. године, а ступио је на снагу 15.9.2018

станку важења Правилника о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 52/2021 од 24.5.2021. 
године, а ступио је на снагу 1.6.2021. (Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

вилник о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања, 
„Службени гласник РС”, број 108/15). 
Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег 
стручног образовања у делу општеобразовних предмета, објављен у , 7.1.2014.
Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно 
вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном 
образовању, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 2/2019 од 16.1.2019. г

Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад, објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 102/2018 од 21.12.2018. године, а ступио је на снагу 29.12.2018.
Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у 
основној и средњој школи, „Службени гласник РС“ бр. 46/01; 
Уредбa о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо
технологија, објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 13/2020 од 14.02.2020. године, 
ступила је на снагу 22.02.2020. 
Уредба о утврђивању опасног рада за децу, објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 
53/2017 од 30.5.2017. године, ступила је на снагу 7.6.2017, а примењује се од 1.1.2018.
Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе, "Службени гласник РС", 
број 112/20 од 02. септембра 2020.  
Правилник о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне 

објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. године, а 

Правилник о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне равноправности, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. године, а с

Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 8/2011 од 11.2.2011. године. 
Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној око
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 72/2006, 84/2006, 30/2010 и 102/2015 
Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду, објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 62/2007 и 102/2015.  
Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, 
професионалном обољењу и обољењу у вези са радом; објављен у "Службеном гласнику РС", 
бр. 72/2006, 84/2006, 4/2016, 106/2018 и 14/2019. 

описи и документа 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 19 од 315 

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, објављен у 
48/2016 

Правилник о вредновању квалитета рада установе, „Службени гласник РС“, бр. 10/2019 од 
.2.2019. године, ступио је на снагу 23.2.2019, а примењује се почев од школске 2019/2020. 

о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установe 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 63/2018 од 17.8.2018. 

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања 
и вређања угледа, части или достојанства личности, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 

упио је на снагу 1.9.2018, а примењује се од школске 

корисног, односно хуманитарног рада, објављен у 
"Службеном гласнику РС", бр. 68/2018 од 7.9.2018. године, а ступио је на снагу 15.9.2018. 

станку важења Правилника о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 52/2021 од 24.5.2021. 
године, а ступио је на снагу 1.6.2021. (Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

вилник о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања, 

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег 
7.1.2014. 

Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно 
вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном 
образовању, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 2/2019 од 16.1.2019. године, а ступио је 

Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад, објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 102/2018 од 21.12.2018. године, а ступио је на снагу 29.12.2018. 

наставе алтернативног предмета у 

Уредбa о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих 
технологија, објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 13/2020 од 14.02.2020. године, а 

Уредба о утврђивању опасног рада за децу, објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 
53/2017 од 30.5.2017. године, ступила је на снагу 7.6.2017, а примењује се од 1.1.2018. 

"Службени гласник РС", 

Правилник о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. године, а 

Правилник о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне равноправности, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. године, а ступио је на снагу 

Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања, 

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, 
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 72/2006, 84/2006, 30/2010 и 102/2015  
Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду, објављен у "Службеном 

давања обрасца извештаја о повреди на раду, 
професионалном обољењу и обољењу у вези са радом; објављен у "Службеном гласнику РС", 



  

 

© Техничка школа Ужице 

 

2.4.3. Упутства, решења, приручници,

- Упутство за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују мере, начин и 
поступак заштите и безбедности деце и ученика, објављено у "Службеном гласнику РС", бр. 
67/2022 од 17.6.2022. године, а ступило је

- Решење о усвајању стандарда квалификације „Електротехничар процесног управљања”, 
"Службени гласник РС - Просветни гласник", број 19/20 од 29. децембра 2020. 

- Решење о усвајању стандарда квалификације „Машински техничар за компјутерско 
конструисање”, "Службени гласник РС 
Године 

- Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар штампе”, "Службени гласник РС 
Просветни гласник", број 19/20 од 29. децембра 2020.

- Решење о усвајању стандарда квалификације „Оператер машинске обраде резањем” 
објављено у "Службеном гласнику РС 

- Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар телекомуникационих технологија”,
објављено у "Службеном гласнику РС 

- Каталог уџбеника за први разред средње школе 
објављен у "Службеном гласнику РС 
и 11/2021. 

- Каталог уџбеника за други разред средње школе 
објављен у "Службеном гласнику РС 
11/2021. 

- Каталог уџбеника за трећи разред средње школе 
(општеобразовни предмети), објављен у "Службеном гласнику РС 
4/2021 и 11/2021. 

- Каталог уџбеника за четврти разред средње школе 
(општеобразовни предмети), објављен у "Службеном гласнику РС 
4/2021 и 11/2021. 

- Каталог уџбеника, Каталог је објављен у "Службеном гласнику РС 
9/2016 од 1.7.2016. године, а уџбеници ће се користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. 
године; 5/2018,  4/2019 и 13/2019.
гимназија и средњих стручних школа* („Службени гласник РС 
4/19, 13/19 и 2/20),  објављена у "Службеном гласнику РС 
22.5.2020. године. *Овом Допуном се замењује Допуна каталога уџбеника за средње школе 
број 650-02-22/2020-03 од 12. фебруара 2020. године („Службени гласник РС 
гласник”, број 2/20); Каталог уџбеника за први разред средње школе 
стручне школе, објављен у "Службеном гласнику РС 
3/2020.Каталог уџбеника за други разред средње школе 
објављен у "Службеном гласнику РС 
Допуна Каталога уџбеника за трећи и четврти разред гимназија и средњих стручних школа* 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 9/16, 4/19, 13/19 и 2/20), објављена у 
"Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 3/2020 од 22.5.2020. године. *Овим се 
замењује Допуна каталога уџбеника за средње школе број 650
2020. године („Службени гласник РС 

- Допуна Каталога уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе 
средње стручне школе („Службени гласник РС 
2/21, 4/21 и 11/21), објављена у "Службеном гласнику РС 
17.3.2022. године. 

- Допуна Kаталога уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње ш
средње стручне школе („Службени гласник РС 
2/21, 4/21, 11/21 и 2/22), објављена у "Службеном гласнику РС 
10/2022 од 30.8.2022. године. 

- Допис министра просвете Број: 6
тематских часова у школама у Србији  (извод из Државног програма обележавања годишњица 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

Упутства, решења, приручници, протоколи, каталози, смернице и дописи

Упутство за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују мере, начин и 
поступак заштите и безбедности деце и ученика, објављено у "Службеном гласнику РС", бр. 
67/2022 од 17.6.2022. године, а ступило је на снагу 25.6.2022. 
Решење о усвајању стандарда квалификације „Електротехничар процесног управљања”, 

Просветни гласник", број 19/20 од 29. децембра 2020. 
Решење о усвајању стандарда квалификације „Машински техничар за компјутерско 
конструисање”, "Службени гласник РС - Просветни гласник", број 19/20 од 29. децембра 2020.

Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар штампе”, "Службени гласник РС 
Просветни гласник", број 19/20 од 29. децембра 2020.  

андарда квалификације „Оператер машинске обраде резањем” 
објављено у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 18/2021 од 29.12.2021. године;
Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар телекомуникационих технологија”,

гласнику РС - Просветни гласник", бр. 18/2021 од 29.12.2021. године;
Каталог уџбеника за први разред средње школе – гимназија и средње стручне школе, 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 2/2020, 3/2020, 15/2020, 2/2021 

Каталог уџбеника за други разред средње школе – гимназија и средње стручне школе, 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 3/2020, 15/2020, 2/2021 и 

Каталог уџбеника за трећи разред средње школе – гимназија и средње стручне школ
(општеобразовни предмети), објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 

Каталог уџбеника за четврти разред средње школе – гимназија и средње стручне школе 
(општеобразовни предмети), објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 

Каталог уџбеника, Каталог је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 
9/2016 од 1.7.2016. године, а уџбеници ће се користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. 

5/2018,  4/2019 и 13/2019. Допуна Каталога уџбеника за трећи и четврти разред 
гимназија и средњих стручних школа* („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 9/16, 
4/19, 13/19 и 2/20),  објављена у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 3/2020 од 

Допуном се замењује Допуна каталога уџбеника за средње школе 
03 од 12. фебруара 2020. године („Службени гласник РС 

гласник”, број 2/20); Каталог уџбеника за први разред средње школе – гимназија и средње 
љен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 2/2020 и 

3/2020.Каталог уџбеника за други разред средње школе – гимназија и средње стручне школе,  
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 3/2020 од 22.5.2020. године. 

га уџбеника за трећи и четврти разред гимназија и средњих стручних школа* 
Просветни гласник”, бр. 9/16, 4/19, 13/19 и 2/20), објављена у 
Просветни гласник", бр. 3/2020 од 22.5.2020. године. *Овим се 

Допуна каталога уџбеника за средње школе број 650-02-22/2020-
2020. године („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 2/20). 
Допуна Каталога уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе 

школе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 3/20, 15/20, 
2/21, 4/21 и 11/21), објављена у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 2/2022 од 

Допуна Kаталога уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње ш
средње стручне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 3/20, 15/20, 
2/21, 4/21, 11/21 и 2/22), објављена у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 

 
Допис министра просвете Број: 644-00-15/2017-01 од 20.03.2017. године  о Календару 
тематских часова у школама у Србији  (извод из Државног програма обележавања годишњица 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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протоколи, каталози, смернице и дописи 

Упутство за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују мере, начин и 
поступак заштите и безбедности деце и ученика, објављено у "Службеном гласнику РС", бр. 

Решење о усвајању стандарда квалификације „Електротехничар процесног управљања”, 
Просветни гласник", број 19/20 од 29. децембра 2020.  

Решење о усвајању стандарда квалификације „Машински техничар за компјутерско 
Просветни гласник", број 19/20 од 29. децембра 2020. 

Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар штампе”, "Службени гласник РС - 

андарда квалификације „Оператер машинске обраде резањем” 
Просветни гласник", бр. 18/2021 од 29.12.2021. године; 

Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар телекомуникационих технологија”, 
Просветни гласник", бр. 18/2021 од 29.12.2021. године; 

гимназија и средње стручне школе, 
Просветни гласник", бр. 2/2020, 3/2020, 15/2020, 2/2021 

гимназија и средње стручне школе, 
Просветни гласник", бр. 3/2020, 15/2020, 2/2021 и 

гимназија и средње стручне школе 
Просветни гласник", бр. 

гимназија и средње стручне школе 
светни гласник", бр. 

Просветни гласник", бр. 
9/2016 од 1.7.2016. године, а уџбеници ће се користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. 

пуна Каталога уџбеника за трећи и четврти разред 
Просветни гласник”, бр. 9/16, 

Просветни гласник", бр. 3/2020 од 
Допуном се замењује Допуна каталога уџбеника за средње школе 

03 од 12. фебруара 2020. године („Службени гласник РС – Просветни 
гимназија и средње 

Просветни гласник", бр. 2/2020 и 
гимназија и средње стручне школе,  

Просветни гласник", бр. 3/2020 од 22.5.2020. године. 
га уџбеника за трећи и четврти разред гимназија и средњих стручних школа* 

Просветни гласник”, бр. 9/16, 4/19, 13/19 и 2/20), објављена у 
Просветни гласник", бр. 3/2020 од 22.5.2020. године. *Овим се 

-03 од 12. фебруара 

Допуна Каталога уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе – гимназије и 
Просветни гласник”, бр. 2/20, 3/20, 15/20, 

Просветни гласник", бр. 2/2022 од 

Допуна Kаталога уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе – гимназије и 
Просветни гласник”, бр. 2/20, 3/20, 15/20, 

Просветни гласник", бр. 

01 од 20.03.2017. године  о Календару 
тематских часова у школама у Србији  (извод из Државног програма обележавања годишњица 



  

 

© Техничка школа Ужице 

 

историјских догађаја ослободилачких ратова Србије на основу Закључка 05 Број: 644
1533/2017 од 03. марта 2017. године

- Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим 
школама за школску 2022/202
године, Министарства просвете, науке и технолошког

- Стручно упутство за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и 
васпитања у школској 2022/2023. години 
године, Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС

- Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број: 601
26.8.2022. године о Системским васпитним и превентивним мерама у школској 2022/2023. 
години; 

- Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број: 601
06.09.2021. године о организовању и остваривању излета, екскурзија и наставе у природи у 
актуелној епидемиолошкој ситуацији

- Стручно упутство о безбедној реализацији наставе и учења физичког и здравственог 
васпитања у основном и средњем образовању
васпитања, Центар за развој програма и уџбеника, Број 1133/2020 од 21.7.2020. године и 
Српски савез професора физичког васпитања и спорта.

- Приручник за инклузивни развој школе, Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања, Београд, 2010. 

- Водич за самовредновање за установе у стручном образовању, март 2013, приручник у оквиру 
пројекта Модернизација система образовања и васпитања;

- Стручно упутство за планирање превенције употребе дрога код ученика, 
просвете,науке и технолошког развоја,  Број: 601

- Стручно упутство о начину израде школске документације, Министарство просвете,науке и 
технолошког развоја,  Број: 119

- Допис министра о транзицији ученика из основне у средњу школу, број 610
07 од 14.8.2017. године 

- Оквир дигиталних компетенција 
науке и технолошког развоја, 

- и друго. 

2.4.4. Правилници који се односе на планове и програме наставе и учења, нормативе 
простора и опреме и стручне спреме наставника и стручних сарадника

 2.4.4.1. Планови и програми наставе и учења

   А) Планови и програми за заједничк

-   Правилник о плану и програму образовања и васпитања за з
уметничком школама, објављен у "Службеном гласнику СРС 
"Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 
8/95, 5/96, 3/2001, 2/2002, 8/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 1/2005, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 
6/2006, 12/06, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010, 11/2013, 14/2013, дана 
4.10.2013. године престао да се примењује за образовни профил у трогодишњем трајањ
Трговац, осим у делу који се односи на језик националне мањине 
Правилника - 16/2013. 5/2014
непрецизности у тексту доносиоца тренутно није интегрисана у пречишћени текст), 11
13/2018, 30/2019 - други пропис (дана 3.5.2019. године престао да важи у делу који се односи 
на екскурзије), 15/2019 и 15/2020, 5/2022 и 10/2022;

- Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета
образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
РС - Просветни гласник", бр. 6/2014, 11/2015 (чл. 3. и чл. 4. нису у пречишћеном тексту), 1/2016 
(чл. 3. и чл. 4. нису у пречишћеном тексту), 2/2016, 10/
3.9.2016. године престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

историјских догађаја ослободилачких ратова Србије на основу Закључка 05 Број: 644
1533/2017 од 03. марта 2017. године о сагласности Владе Републике Србије)

тручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим 
/2023. годину, деловодни број 601-00-00020/202

године, Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 
Стручно упутство за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и 
васпитања у школској 2022/2023. години деловодни број 611-00-01596/2022
године, Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 
Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број: 601
26.8.2022. године о Системским васпитним и превентивним мерама у школској 2022/2023. 

Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број: 601-00-00031/1/2
06.09.2021. године о организовању и остваривању излета, екскурзија и наставе у природи у 
актуелној епидемиолошкој ситуацији 
Стручно упутство о безбедној реализацији наставе и учења физичког и здравственог 
васпитања у основном и средњем образовању, Завод за унапређивање образовања и 
васпитања, Центар за развој програма и уџбеника, Број 1133/2020 од 21.7.2020. године и 
Српски савез професора физичког васпитања и спорта. 
Приручник за инклузивни развој школе, Завод за вредновање квалитета образовања и

Водич за самовредновање за установе у стручном образовању, март 2013, приручник у оквиру 
пројекта Модернизација система образовања и васпитања; 
Стручно упутство за планирање превенције употребе дрога код ученика, 

свете,науке и технолошког развоја,  Број: 601-00-1/2018-01/105, од 03.09.2018. године
Стручно упутство о начину израде школске документације, Министарство просвете,науке и 
технолошког развоја,  Број: 119-01-346/1/2014-01, од 27.08.2014. године. 

стра о транзицији ученика из основне у средњу школу, број 610

Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019 -Министарство просвете, 
 

односе на планове и програме наставе и учења, нормативе 
простора и опреме и стручне спреме наставника и стручних сарадника 

2.4.4.1. Планови и програми наставе и учења 

аједничке  и општеобразовне предмети 

програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и 
објављен у "Службеном гласнику СРС - Просветни гласник", бр. 6/90 и 

Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 
96, 3/2001, 2/2002, 8/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 1/2005, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 

6/2006, 12/06, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010, 11/2013, 14/2013, дана 
4.10.2013. године престао да се примењује за образовни профил у трогодишњем трајањ
Трговац, осим у делу који се односи на језик националне мањине - 

16/2013. 5/2014-I, 5/2014-II, 3/2015 (Напомена Редакције: ова измена због 
непрецизности у тексту доносиоца тренутно није интегрисана у пречишћени текст), 11

други пропис (дана 3.5.2019. године престао да важи у делу који се односи 
на екскурзије), 15/2019 и 15/2020, 5/2022 и 10/2022; 

наставном плану и програму општеобразовних предмета
Машинство и обрада метала, објављен у "Службеном гласнику 

Просветни гласник", бр. 6/2014, 11/2015 (чл. 3. и чл. 4. нису у пречишћеном тексту), 1/2016 
(чл. 3. и чл. 4. нису у пречишћеном тексту), 2/2016, 10/2016, 4/2017, 5/2017 и 1/2018. Дана 
3.9.2016. године престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 21 од 315 

историјских догађаја ослободилачких ратова Србије на основу Закључка 05 Број: 644-
о сагласности Владе Републике Србије) 

тручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим 
/2022-15 од 26.6.2022. 

Стручно упутство за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и 
/2022-03 од 19.8.2022. 

Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број: 601-01-31/2022-20 од 
26.8.2022. године о Системским васпитним и превентивним мерама у школској 2022/2023. 

00031/1/2021-15 од 
06.09.2021. године о организовању и остваривању излета, екскурзија и наставе у природи у 

Стручно упутство о безбедној реализацији наставе и учења физичког и здравственог 
, Завод за унапређивање образовања и 

васпитања, Центар за развој програма и уџбеника, Број 1133/2020 од 21.7.2020. године и 

Приручник за инклузивни развој школе, Завод за вредновање квалитета образовања и 

Водич за самовредновање за установе у стручном образовању, март 2013, приручник у оквиру 

Стручно упутство за планирање превенције употребе дрога код ученика, Министарство 
01/105, од 03.09.2018. године. 

Стручно упутство о начину израде школске документације, Министарство просвете,науке и 

стра о транзицији ученика из основне у средњу школу, број 610-00-00413/2/2017-

Министарство просвете, 

односе на планове и програме наставе и учења, нормативе 
 

аједничке предмете у стручним и 
Просветни гласник", бр. 6/90 и 

Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 
96, 3/2001, 2/2002, 8/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 1/2005, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 

6/2006, 12/06, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010, 11/2013, 14/2013, дана 
4.10.2013. године престао да се примењује за образовни профил у трогодишњем трајању 

 види: чл. 3. ст. 1. 
II, 3/2015 (Напомена Редакције: ова измена због 

непрецизности у тексту доносиоца тренутно није интегрисана у пречишћени текст), 11/2016, 
други пропис (дана 3.5.2019. године престао да важи у делу који се односи 

наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 
објављен у "Службеном гласнику 

Просветни гласник", бр. 6/2014, 11/2015 (чл. 3. и чл. 4. нису у пречишћеном тексту), 1/2016 
2016, 4/2017, 5/2017 и 1/2018. Дана 

3.9.2016. године престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану 
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и програму наставни предмет Рачунарство и инфор
недељно - види: чл. 2. Правилника 
наставни програм предмета Српски као нематерњи језик 
Почев од школске 2020/2021. године преста
и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил индустријски 
механичар - види: чл. 2. и чл. 3. Правилника 
закључно са школском 2019/2020. 
наставном плану и програму који је био на снази до почетка примене овог правилника 
краја школске 2022/2023. године). Почев од школске 2022/2023, престаo да важи у делу који 
се односи на наставни план и
профил оператер машинске обраде 
средњу школу закључно са школском 2021/2022. годином за образовни профил оператер 
машинске обраде, у трогодишњем т
школске 2024/2025. године). Дана 31.8.2022. године престао да важи наставни програм 
предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању који се изучава само у
плану и програму наставе и учења, односно према наставном плану и програму 
Правилника - 10/2022.  

‒ Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета
образовања и васпитања у подручју рада 
"Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 6/2018, 13/2020, 12/2021, 2/2022 и 8/2022. 
Дана 31.8.2022. године престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и 
информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који се 
изучава само у првом разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму наставе и учења, 
односно према наставном плану и програму 

‒ Правилник о допунама Правилника 
предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада 
метала, објављен у "Службеном гласнику РС 
године, ступио је на снагу 25.3.
Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних 
предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада 
метала, објављен у "Службеном гласнику
године, ступио је на снагу 24.8.2022, а примењује се од школске 2022/2023. године.

- Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Електротехника
гласник", бр. 7/2012, 6/2014 (чл. 2. није у пречишћеном тексту), 10/2014, 14/2015 (чл. 2
у пречишћеном тексту), 4/2016, 5/2017(погледај и чл. 3. и 4), 1/2018 и 5/2018. Дана 3.9.2016. 
године престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне 
профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму 
наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно 
види: чл. 2. Правилника - 11/2016. Дана 25.7.2018. године престао да важи наставни програм 
предмета Српски као нематерњи језик 
године престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм 
општеобразовних предмета за образовни профил електричар 
7/2021. Дана 31.8.2022. године престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и 
информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који се 
изучава само у првом разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму наставе и учења, 
односно према наставном плану и програму 

- Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета 
образовања и васпитања у подручју рада 
РС - Просветни гласник", бр. 11/2018, 7/2019, 9/2019, 13/2019, 12/2020 и 7/2021. Дана 
31.8.2022. године престао да важи наставни програм предмета Рачунар
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који се изучава само у првом 
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и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа 
види: чл. 2. Правилника - 11/2016. Дана 25.7.2018. године престао да важи 

наставни програм предмета Српски као нематерњи језик - види: чл. 2. Правилника 
Почев од школске 2020/2021. године престао да важи у делу који се односи на наставни план 
и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил индустријски 

види: чл. 2. и чл. 3. Правилника - 13/2020 (ученици уписани у средњу школу 
закључно са школском 2019/2020. годином у трогодишњем трајању стичу образовање по 
наставном плану и програму који је био на снази до почетка примене овог правилника 
краја школске 2022/2023. године). Почев од школске 2022/2023, престаo да важи у делу који 
се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни 
профил оператер машинске обраде - види: чл. 2. Правилника - 8/2022 (Ученици уписани у 
средњу школу закључно са школском 2021/2022. годином за образовни профил оператер 
машинске обраде, у трогодишњем трајању, стичу образовање по овом правилнику, до краја 
школске 2024/2025. године). Дана 31.8.2022. године престао да важи наставни програм 
предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању који се изучава само у првом разреду 2 часа недељно, сагласно 
плану и програму наставе и учења, односно према наставном плану и програму 

плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета
питања у подручју рада Машинство и обрада метала

Просветни гласник", бр. 6/2018, 13/2020, 12/2021, 2/2022 и 8/2022. 
Дана 31.8.2022. године престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и 

профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који се 
изучава само у првом разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму наставе и учења, 
односно према наставном плану и програму - види: чл. 2. Правилника - 10/2022.
Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних 
предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада 

, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 2/2022 од 17.3.2022. 
године, ступио је на снагу 25.3.2022, а примењује се од школске 2022/2023. 
Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних 
предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада 
метала, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 8/2022 од 23.8.2022. 
године, ступио је на снагу 24.8.2022, а примењује се од школске 2022/2023. године.
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Електротехника, објављен у "Службеном гласнику РС 
гласник", бр. 7/2012, 6/2014 (чл. 2. није у пречишћеном тексту), 10/2014, 14/2015 (чл. 2
у пречишћеном тексту), 4/2016, 5/2017(погледај и чл. 3. и 4), 1/2018 и 5/2018. Дана 3.9.2016. 

важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне 
профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму 
наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно 

11/2016. Дана 25.7.2018. године престао да важи наставни програм 
предмета Српски као нематерњи језик - види: чл. 2. Правилника - 13/2018. Дана 27.8.2021. 
године престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм 

разовних предмета за образовни профил електричар - види: чл. 2. Правилника 
7/2021. Дана 31.8.2022. године престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и 
информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који се 

о у првом разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму наставе и учења, 
односно према наставном плану и програму - види: чл. 2. Правилника - 10/2022.

плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета 
образовања и васпитања у подручју рада Електротехника, објављен у "Службеном гласнику 

Просветни гласник", бр. 11/2018, 7/2019, 9/2019, 13/2019, 12/2020 и 7/2021. Дана 
31.8.2022. године престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који се изучава само у првом 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 22 од 315 

матика имају само у првом разреду 2 часа 
11/2016. Дана 25.7.2018. године престао да важи 

види: чл. 2. Правилника - 13/2018. 
о да важи у делу који се односи на наставни план 

и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил индустријски 
13/2020 (ученици уписани у средњу школу 

годином у трогодишњем трајању стичу образовање по 
наставном плану и програму који је био на снази до почетка примене овог правилника – до 
краја школске 2022/2023. године). Почев од школске 2022/2023, престаo да важи у делу који 

наставни програм општеобразовних предмета за образовни 
8/2022 (Ученици уписани у 

средњу школу закључно са школском 2021/2022. годином за образовни профил оператер 
рајању, стичу образовање по овом правилнику, до краја 

школске 2024/2025. године). Дана 31.8.2022. године престао да важи наставни програм 
предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и 

првом разреду 2 часа недељно, сагласно 
плану и програму наставе и учења, односно према наставном плану и програму - види: чл. 2. 

плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног 
Машинство и обрада метала, објављен у 

Просветни гласник", бр. 6/2018, 13/2020, 12/2021, 2/2022 и 8/2022. 
Дана 31.8.2022. године престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и 

профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који се 
изучава само у првом разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму наставе и учења, 

10/2022.  
о плану и програму наставе и учења општеобразовних 

Машинство и обрада 
Просветни гласник", бр. 2/2022 од 17.3.2022. 

2022, а примењује се од школске 2022/2023. године; 
Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних 
предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада 

Просветни гласник", бр. 8/2022 од 23.8.2022. 
године, ступио је на снагу 24.8.2022, а примењује се од школске 2022/2023. године. 
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 

објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 7/2012, 6/2014 (чл. 2. није у пречишћеном тексту), 10/2014, 14/2015 (чл. 2-4. нису 
у пречишћеном тексту), 4/2016, 5/2017(погледај и чл. 3. и 4), 1/2018 и 5/2018. Дана 3.9.2016. 

важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне 
профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму 
наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно - 

11/2016. Дана 25.7.2018. године престао да важи наставни програм 
13/2018. Дана 27.8.2021. 

године престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм 
види: чл. 2. Правилника - 

7/2021. Дана 31.8.2022. године престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и 
информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који се 

о у првом разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму наставе и учења, 
10/2022. 

плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног 
објављен у "Службеном гласнику 

Просветни гласник", бр. 11/2018, 7/2019, 9/2019, 13/2019, 12/2020 и 7/2021. Дана 
ство и информатика за 

образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који се изучава само у првом 
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разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму наставе и учења, односно према 
наставном плану и програму -

- Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета
образовања у подручју рада 
гласнику РС - Просветни гласник", бр.

- Правилник о наставном плану и 
образовања у подручју рада 
гласнику РС - Просветни гласник", бр. 11/2014 и 12/2015 (чл. 2
Дана 3.9.2016. године престао
информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према 
наставном плану и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у 
првом разреду 2 часа недељно 
престао да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик 
Правилника - 13/2018. Дана 31.8.2022. године престао да важи наставни програм предмета 
Рачунарство и информатика за образов
трајању који се изучава само у првом разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму 
наставе и учења, односно према наставном плану и програму 
10/2022. 

- Правилник о плану и програму на
образовања и васпитања у подручју рада 
"Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр.
Дана 31.8.2022. године престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и 
информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који се 
изучава само у првом разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму наставе и учења, 
односно према наставном плану и програму 

- Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета
образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
- Просветни гласник", бр. 9/2014, 6/2015, 16/2015, 8/2016 и 3/2018. Дана 3.
престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне 
профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму 
наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 ча
чл. 2. Правилника - 11/2016. Дана 25.7.2018. године престао да важи наставни програм 
предмета Српски као нематерњи језик 
програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног обра
васпитања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
Просветни гласник", бр. 8/2022 од 23.8.2022. године, ступио је на снагу 24.8.2022, а примењује 
се од школске 2022/2023. године.

- Правилник о наставном плану и 
образовања у подручјима рада 
"Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 10/2014 од 19.8.2014. године

Б) Планови и програми стручних предмета

Mашинство и обрада метала

- Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада машинство и обрада метала, 
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС 
године; измене и допуне: 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 1/2001, 9/2002, 
9/2003, 22/2004, 1/2005, 7/2005, 12/2006, 9/2013, 11/2013, 14/2013 и 21/2015. Почев од 
школске 2016/2017 престао да важи у делу који се о
образовне профиле авио-техничар и мехатроничар за транспортне системе аеродрома 
чл. 2. тач. 3) Правилника - 11/2015
профиле авио-техничар и мехатроничар 
3. Правилника - 11/2015-II. Дана 26.2.2016. године престао да важи у делу који се односи на 
наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил машински 
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разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму наставе и учења, односно према 
- види: чл. 2. Правилника - 10/2022. 

наставном плану и програму општеобразовних предмета
образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија, објављен у "Службеном 

Просветни гласник", бр. 5/2017 и 3/2018. 
наставном плану и програму општеобразовних предмета

образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство, објављен у "Службеном 
Просветни гласник", бр. 11/2014 и 12/2015 (чл. 2-3. нису у пречишћеном тексту). 

Дана 3.9.2016. године престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и 
информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према 
наставном плану и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у 
првом разреду 2 часа недељно - види: чл. 2. Правилника - 11/2016. Дана 25.7.2018. године 
престао да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик 

13/2018. Дана 31.8.2022. године престао да важи наставни програм предмета 
Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем 
трајању који се изучава само у првом разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму 
наставе и учења, односно према наставном плану и програму - види: чл. 2. Правилника 

плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета
образовања и васпитања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство

Просветни гласник", бр. 14/2018, 7/2019, 12/2020
престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и 

а образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који се 
изучава само у првом разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму наставе и учења, 
односно према наставном плану и програму - види: чл. 2. Правилника - 10/2022. 

наставном плану и програму општеобразовних предмета
Шумарство и обрада дрвета, објављен у "Службеном гласнику РС 

Просветни гласник", бр. 9/2014, 6/2015, 16/2015, 8/2016 и 3/2018. Дана 3.
престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне 
профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму 
наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 ча

11/2016. Дана 25.7.2018. године престао да важи наставни програм 
предмета Српски као нематерњи језик - чл. 2. Правилника - 13/2018; Правилник о плану и 
програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног обра
васпитања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета, објављен у "Службеном гласнику РС 
Просветни гласник", бр. 8/2022 од 23.8.2022. године, ступио је на снагу 24.8.2022, а примењује 
се од школске 2022/2023. године. 

наставном плану и програму општеобразовних предмета
образовања у подручјима рада Електротехника и Машинство и обрада метала

Просветни гласник", бр. 10/2014 од 19.8.2014. године

стручних предмета 

Mашинство и обрада метала 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 
у стручној школи за подручје рада машинство и обрада метала, 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 3/93 од 3.3.1993. 
године; измене и допуне: 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 1/2001, 9/2002, 
9/2003, 22/2004, 1/2005, 7/2005, 12/2006, 9/2013, 11/2013, 14/2013 и 21/2015. Почев од 
школске 2016/2017 престао да важи у делу који се односи на општеобразовне предмете за 

техничар и мехатроничар за транспортне системе аеродрома 
11/2015-I и у делу који се односи на стручне предмете за образовне 

техничар и мехатроничар за транспортне системе аеродрома 
II. Дана 26.2.2016. године престао да важи у делу који се односи на 

наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил машински 
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разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму наставе и учења, односно према 

наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 
објављен у "Службеном 

програму општеобразовних предмета средњег стручног 
објављен у "Службеном 

3. нису у пречишћеном тексту). 
да важи наставни програм предмета Рачунарство и 

информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према 
наставном плану и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у 

11/2016. Дана 25.7.2018. године 
престао да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик - види: чл. 2. 

13/2018. Дана 31.8.2022. године престао да важи наставни програм предмета 
не профиле у трогодишњем и четворогодишњем 

трајању који се изучава само у првом разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму 
види: чл. 2. Правилника - 

ставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног 
Хемија, неметали и графичарство, објављен у 

12/2020, 1/2021 и 9/2021. 
престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и 

а образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који се 
изучава само у првом разреду 2 часа недељно, сагласно плану и програму наставе и учења, 

10/2022.  
наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 

, објављен у "Службеном гласнику РС 
Просветни гласник", бр. 9/2014, 6/2015, 16/2015, 8/2016 и 3/2018. Дана 3.9.2016. године 

престао да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне 
профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму 
наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно - 

11/2016. Дана 25.7.2018. године престао да важи наставни програм 
Правилник о плану и 

програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и 
објављен у "Службеном гласнику РС - 

Просветни гласник", бр. 8/2022 од 23.8.2022. године, ступио је на снагу 24.8.2022, а примењује 

програму општеобразовних предмета средњег стручног 
Електротехника и Машинство и обрада метала, објављен у 

Просветни гласник", бр. 10/2014 од 19.8.2014. године. 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 
у стручној школи за подручје рада машинство и обрада метала, 

бр. 3/93 од 3.3.1993. 
године; измене и допуне: 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 1/2001, 9/2002, 
9/2003, 22/2004, 1/2005, 7/2005, 12/2006, 9/2013, 11/2013, 14/2013 и 21/2015. Почев од 

дноси на општеобразовне предмете за 
техничар и мехатроничар за транспортне системе аеродрома - види: 

I и у делу који се односи на стручне предмете за образовне 
за транспортне системе аеродрома - види: чл. 2. тач. 

II. Дана 26.2.2016. године престао да важи у делу који се односи на 
наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил машински 
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техничар за репаратуру - види: чл
план и програм стручних предмета за образовни профил машински техничар за репаратуру 
види: чл. 2. Правилника - 1/2016
односи на наставни план и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за 
образовни профил техничар за компјутерско управљање 
чл. 2. Правилника - 6/2018 (ученици уписани у средњу школу закључно са школском 
2017/2018. годину за образовни профил техничар за компјутерско управљање настављају да 
стичу образовање по овом наставном плану и програму до краја школске 2021/2022. године). 
Дана 3.9.2021. престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм 
општеобразовних и стручних предмета за образовни профил машински техничар за 
компјутерско конструисање, осим за ученике уписане школске 2020/2021. године који стичу 
образовање до краја школске 2024/2025. године по Правилнику бр. 3/93 
Правилника - 12/2021. Почев од школске 2022/2023, престаo да важи у делу који се односи на 
наставни план и наставни програм општеобразовних предмета и стручних предмета за 
образовни профил техиничар за роботику, осим за ученике уписане школске 2021/2022 
године у подручју рада Машинство и обрада метала за образовни профил техничар за 
роботику у четворогодишњем трајању, који стичу образовање најкасније до краја школске 
2025/2026. године -  види: чл. 2. Правилника 
школске 2022/2023, престаo да важи у делу који се односи на наставни план и наставни 
програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил инсталатер 
Правилника - 8/2022 и чл. 3. Правилника 
закључно са школском 2021/2022. годином за образовни профил инсталатер, у трогодишњем 
трајању, стичу образовање по овом Правилнику, најкасније до краја школске 2024/2025. 
године). 

- Правилник о наставном плану и програму стручних предмета
подручју рада Машинство и обрада метала
гласник", бр. 6/2014, 11/2015 (чл. 3. и чл. 4. нису у пречишћеном тексту), 1/2016 (чл. 3. и чл. 4. 
нису у пречишћеном тексту), 5/2016, 10/2016, 13/2016, 4/2017
2/2020, 5/2020, 3/2021 и 2/2022. Почев од школске 2022/2023, престаo да важи у делу који се 
односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил 
оператер машинске обраде -
школу закључно са школском 2021/2022. годином за образовни профил оператер машинске 
обраде, у трогодишњем трајању, стичу образовање по правилнику по коме су започели 
стицање средњег образовања, до краја школске 2024/2025. годин

- Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета
образовања у подручју рада Машинство и обрада метала, 
- Просветни гласник", бр. 9/2020, 13/2020, 12/2021, 2/2022 и 8/2022. 

Електротехника и Машинство и обрада метала

- Правилник о наставном плану и програму 
подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала
гласнику РС – Просветни гласник“, бр. 
27.8.2014. Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму стручних предмета 
средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала, 
објављен у "Службеном гласнику РС 
године, ступио је на снагу 26.8.2020, а примењује се од школске 2020/2021. године. (Замењује 
се наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике. Ученици уписани у 
средњу школу закључно са школском 2018/2019. годином у подручју рада Електротехника и 
Машинство и обрада метала за образовни профил техничар мехатронике, у 
четворогодишњем трајању, стичу образовање по наставном плану и програму који је био на 
снази до почетка примене овог прав
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види: чл. 2. Правилника - 1/2016-I и у делу који се односи на наставни 
план и програм стручних предмета за образовни профил машински техничар за репаратуру 

1/2016-II. Дана 9.6.2018. године престао да важи у делу који се 
ни план и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за 

образовни профил техничар за компјутерско управљање - види: чл. 4. Правилника 
6/2018 (ученици уписани у средњу школу закључно са школском 

образовни профил техничар за компјутерско управљање настављају да 
стичу образовање по овом наставном плану и програму до краја школске 2021/2022. године). 
Дана 3.9.2021. престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм 

них и стручних предмета за образовни профил машински техничар за 
компјутерско конструисање, осим за ученике уписане школске 2020/2021. године који стичу 
образовање до краја школске 2024/2025. године по Правилнику бр. 3/93 - 

12/2021. Почев од школске 2022/2023, престаo да важи у делу који се односи на 
наставни план и наставни програм општеобразовних предмета и стручних предмета за 
образовни профил техиничар за роботику, осим за ученике уписане школске 2021/2022 

ручју рада Машинство и обрада метала за образовни профил техничар за 
роботику у четворогодишњем трајању, који стичу образовање најкасније до краја школске 

види: чл. 2. Правилника - 2/2022 и чл. 3. Правилника 
2022/2023, престаo да важи у делу који се односи на наставни план и наставни 

програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил инсталатер 
8/2022 и чл. 3. Правилника - 8/2022-I (Ученици уписани у средњу школу 

но са школском 2021/2022. годином за образовни профил инсталатер, у трогодишњем 
трајању, стичу образовање по овом Правилнику, најкасније до краја школске 2024/2025. 

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образова
Машинство и обрада метала, објављен у "Службеном гласнику РС 

гласник", бр. 6/2014, 11/2015 (чл. 3. и чл. 4. нису у пречишћеном тексту), 1/2016 (чл. 3. и чл. 4. 
нису у пречишћеном тексту), 5/2016, 10/2016, 13/2016, 4/2017-I, 4/2017
2/2020, 5/2020, 3/2021 и 2/2022. Почев од школске 2022/2023, престаo да важи у делу који се 
односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил 

- види: чл. 3. Правилника - 8/2022 (Ученици уписани у средњу 
школу закључно са школском 2021/2022. годином за образовни профил оператер машинске 
обраде, у трогодишњем трајању, стичу образовање по правилнику по коме су започели 
стицање средњег образовања, до краја школске 2024/2025. године). 
Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета 
образовања у подручју рада Машинство и обрада метала, објављен у "Службеном гласнику РС 

Просветни гласник", бр. 9/2020, 13/2020, 12/2021, 2/2022 и 8/2022.  

и Машинство и обрада метала 

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 
Електротехника и Машинство и обрада метала, објављен у „Службеном 

Просветни гласник“, бр. 10/2014 од 19.8.2014. године, а ступио је на снагу 
Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму стручних предмета 

средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала, 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 2/2018 и 13/2020
године, ступио је на снагу 26.8.2020, а примењује се од школске 2020/2021. године. (Замењује 
се наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике. Ученици уписани у 

са школском 2018/2019. годином у подручју рада Електротехника и 
Машинство и обрада метала за образовни профил техничар мехатронике, у 
четворогодишњем трајању, стичу образовање по наставном плану и програму који је био на 
снази до почетка примене овог правилника – до краја школске 2022/2023. године)
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I и у делу који се односи на наставни 
план и програм стручних предмета за образовни профил машински техничар за репаратуру - 

II. Дана 9.6.2018. године престао да важи у делу који се 
ни план и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за 

види: чл. 4. Правилника - 6/2018 и 
6/2018 (ученици уписани у средњу школу закључно са школском 

образовни профил техничар за компјутерско управљање настављају да 
стичу образовање по овом наставном плану и програму до краја школске 2021/2022. године). 
Дана 3.9.2021. престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм 

них и стручних предмета за образовни профил машински техничар за 
компјутерско конструисање, осим за ученике уписане школске 2020/2021. године који стичу 

 види: чл. 2. и чл. 3. 
12/2021. Почев од школске 2022/2023, престаo да важи у делу који се односи на 

наставни план и наставни програм општеобразовних предмета и стручних предмета за 
образовни профил техиничар за роботику, осим за ученике уписане школске 2021/2022 

ручју рада Машинство и обрада метала за образовни профил техничар за 
роботику у четворогодишњем трајању, који стичу образовање најкасније до краја школске 

2/2022 и чл. 3. Правилника - 2/2022. Почев од 
2022/2023, престаo да важи у делу који се односи на наставни план и наставни 

програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил инсталатер - види: чл. 2. 
I (Ученици уписани у средњу школу 

но са школском 2021/2022. годином за образовни профил инсталатер, у трогодишњем 
трајању, стичу образовање по овом Правилнику, најкасније до краја школске 2024/2025. 

средњег стручног образовања у 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 

гласник", бр. 6/2014, 11/2015 (чл. 3. и чл. 4. нису у пречишћеном тексту), 1/2016 (чл. 3. и чл. 4. 
/2017-II, 1/2018, 4/2018, 

2/2020, 5/2020, 3/2021 и 2/2022. Почев од школске 2022/2023, престаo да важи у делу који се 
односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил 

22 (Ученици уписани у средњу 
школу закључно са школском 2021/2022. годином за образовни профил оператер машинске 
обраде, у трогодишњем трајању, стичу образовање по правилнику по коме су започели 

 средњег стручног 
објављен у "Службеном гласнику РС 

средњег стручног образовања у 
, објављен у „Службеном 

од 19.8.2014. године, а ступио је на снагу 
Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму стручних предмета 

средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала, 
13/2020 од 25.8.2020. 

године, ступио је на снагу 26.8.2020, а примењује се од школске 2020/2021. године. (Замењује 
се наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике. Ученици уписани у 

са школском 2018/2019. годином у подручју рада Електротехника и 
Машинство и обрада метала за образовни профил техничар мехатронике, у 
четворогодишњем трајању, стичу образовање по наставном плану и програму који је био на 

до краја школске 2022/2023. године)  
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Електротехника 

- Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада електротехника, 
"Службеном гласнику РС - Просветн

- Напомена Редакције: због изразите обимности, пречишћени текст прописа није посебно дат, 
већ су дати основни текст и изворни текстови измена и допуна: бр. 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 
3/2001, 8/2002, 3/2003, 1/2005, 7/20
3), 11/2013, 14/2013 и 7/2016. Дана 15.6.2011. године престао да важи у делу који се односи 
на наставни план и наставни програм стручних предмета првог разреда за образовни профил 
аутоелектричар - види: чл. 2. тач. 1. Правилника 
план и наставни програм општеобразовних предмета првог разреда за образовни профил 
аутоелектричар - види: чл. 4. тач. 1. Правилника 
важи у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовни 
профил аутоелектричар - види: чл. 2. тач. 1) Правилника 
наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил аутоелектрич
види: чл. 4. тач. 1) Правилника 
односи на наставни план и програм стручних предмета за први разред за образовни профил 
електротехничар телекомуникација 
односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил 
електротехничар телекомуникација 
године престао да важи у делу који се односи на наставни 
за други, трећи и четврти разред за образовни профил електротехничар телекомуникација 
види: чл. 2. тач. 3. Правилника 
делу који се односи на наставни план и пр
профил администратор рачунарских мрежа 
који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовни профил 
администратор рачунарских мрежа 
године, престао да важи у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних 
предмета за образовни профил електротехничар мултимедија 
4/2016.  Дана 5.5.2016. године, престао да важи у делу који се односи на наставни план и 
програм стручних предмета за образовни профил електротехничар мултимедија 
Правилника - 4/2016. Дана 27.6.2018. године престао да важи у делу који се односи на 
наставни план и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовне 
профиле електротехничар рачунара и електротехничар енергетике 
11/2018. и чл. 2. Правилника 
годином стичу образовање по старом плану и програму до краја школске 2021/2022 године). 
Дана 2.8.2019. године престао да важи  у делу који се односи на наставни план и наставни 
програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил електромеханичар за 
термичке и расхладне уређаје 
Почев од школске 2020/2021. године престао да важи у делу који се односи на наставни план 
и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил монтер 
телекомуникационих мрежа -
средњу школу у трогодишњем трајању закључно са школском 2019/2020. годином стичу 
образовање по наставном плану и програму до краја школске 2022/2023. године). Дана 
27.8.2021. године престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм 
општеобразовних и стручних предмета за образовне профиле електроинсталатер и 
електротехничар процесног управљања 
- 7/2021. 

- Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 
подручју рада Електротехника
7/2012, 2/2013, 6/2014, 10/2014, 8/2015, 14/2015, 4/2016, 13/2016, 5/
5/2018, 4/2019, 2/2020, 9/2020, 3/2021, 7/2021 и 2/2022. Дана 27.8.2021. године престао да 
важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за 
образовни профил електричар 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 
у стручној школи за подручје рада електротехника, 

Просветни гласник", бр. 4/93 од 3.3.1993. године.
Напомена Редакције: због изразите обимности, пречишћени текст прописа није посебно дат, 
већ су дати основни текст и изворни текстови измена и допуна: бр. 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 
3/2001, 8/2002, 3/2003, 1/2005, 7/2005, 2/2007, 4/2007, 10/2007, 7/2009, 3/2013 (погледај и чл. 
3), 11/2013, 14/2013 и 7/2016. Дана 15.6.2011. године престао да важи у делу који се односи 
на наставни план и наставни програм стручних предмета првог разреда за образовни профил 

види: чл. 2. тач. 1. Правилника - 5/2011 и у делу који се односи на наставни 
план и наставни програм општеобразовних предмета првог разреда за образовни профил 

види: чл. 4. тач. 1. Правилника - 5/2011. Дана 17.7.2012. године престао да 
жи у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовни 

види: чл. 2. тач. 1) Правилника - 7/2012 и у делу који се односи на 
наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил аутоелектрич
види: чл. 4. тач. 1) Правилника - 7/2012. Дана 27.8.2014. године престао да важи у делу који се 
односи на наставни план и програм стручних предмета за први разред за образовни профил 
електротехничар телекомуникација - види: чл. 2. тач. 3. Правилника - 10/2014 и у делу који се 
односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил 
електротехничар телекомуникација - види: чл. 4. тач. 3. Правилника - 10/2014. Дана 21.8.2015. 
године престао да важи у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета 
за други, трећи и четврти разред за образовни профил електротехничар телекомуникација 
види: чл. 2. тач. 3. Правилника - 8/2015. Почев од школске 2015/2016 године престао да важи у 
делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни 
профил администратор рачунарских мрежа - види: чл. 2. тач. 2) Правилника 
који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовни профил 
администратор рачунарских мрежа - види: чл. 2. тач. 2) Правилника - 14/2015
године, престао да важи у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних 
предмета за образовни профил електротехничар мултимедија - види: чл. 2. Правилника 

не, престао да важи у делу који се односи на наставни план и 
програм стручних предмета за образовни профил електротехничар мултимедија 

4/2016. Дана 27.6.2018. године престао да важи у делу који се односи на 
вни програм општеобразовних и стручних предмета за образовне 

профиле електротехничар рачунара и електротехничар енергетике - види: чл. 4. Правилника 
11/2018. и чл. 2. Правилника - 11/2018. (ученици уписани закључно са школском 2017/2018. 

разовање по старом плану и програму до краја школске 2021/2022 године). 
Дана 2.8.2019. године престао да важи  у делу који се односи на наставни план и наставни 
програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил електромеханичар за 

расхладне уређаје - види: чл. 2. Правилника - 9/2019 и чл. 2. Правилника 
Почев од школске 2020/2021. године престао да важи у делу који се односи на наставни план 
и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил монтер 

- види. чл. 2. и чл. 3. Правилника - 12/2020 (ученици уписани у 
средњу школу у трогодишњем трајању закључно са школском 2019/2020. годином стичу 
образовање по наставном плану и програму до краја школске 2022/2023. године). Дана 

.2021. године престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм 
општеобразовних и стручних предмета за образовне профиле електроинсталатер и 
електротехничар процесног управљања - види: чл. 2. Правилника - 7/2021 и чл. 3. Правилника 

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 
Електротехника, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 

7/2012, 2/2013, 6/2014, 10/2014, 8/2015, 14/2015, 4/2016, 13/2016, 5/2017, 1/2018, 2/2018, 
5/2018, 4/2019, 2/2020, 9/2020, 3/2021, 7/2021 и 2/2022. Дана 27.8.2021. године престао да 
важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за 
образовни профил електричар - види: чл. 3. Правилника - 7/2021.  
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Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 
у стручној школи за подручје рада електротехника, објављен у 

и гласник", бр. 4/93 од 3.3.1993. године. 
Напомена Редакције: због изразите обимности, пречишћени текст прописа није посебно дат, 
већ су дати основни текст и изворни текстови измена и допуна: бр. 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 

05, 2/2007, 4/2007, 10/2007, 7/2009, 3/2013 (погледај и чл. 
3), 11/2013, 14/2013 и 7/2016. Дана 15.6.2011. године престао да важи у делу који се односи 
на наставни план и наставни програм стручних предмета првог разреда за образовни профил 

5/2011 и у делу који се односи на наставни 
план и наставни програм општеобразовних предмета првог разреда за образовни профил 

5/2011. Дана 17.7.2012. године престао да 
жи у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовни 

7/2012 и у делу који се односи на 
наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил аутоелектричар - 

7/2012. Дана 27.8.2014. године престао да важи у делу који се 
односи на наставни план и програм стручних предмета за први разред за образовни профил 

10/2014 и у делу који се 
односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил 

10/2014. Дана 21.8.2015. 
план и програм стручних предмета 

за други, трећи и четврти разред за образовни профил електротехничар телекомуникација - 
8/2015. Почев од школске 2015/2016 године престао да важи у 

ограм општеобразовних предмета за образовни 
види: чл. 2. тач. 2) Правилника - 14/2015 и у делу 

који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовни профил 
14/2015-I. Дана 5.5.2016. 

године, престао да важи у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних 
види: чл. 2. Правилника - 

не, престао да важи у делу који се односи на наставни план и 
програм стручних предмета за образовни профил електротехничар мултимедија - види: чл. 2. 

4/2016. Дана 27.6.2018. године престао да важи у делу који се односи на 
вни програм општеобразовних и стручних предмета за образовне 

види: чл. 4. Правилника - 
11/2018. (ученици уписани закључно са школском 2017/2018. 

разовање по старом плану и програму до краја школске 2021/2022 године). 
Дана 2.8.2019. године престао да важи  у делу који се односи на наставни план и наставни 
програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил електромеханичар за 

9/2019 и чл. 2. Правилника - 9/2019. 
Почев од школске 2020/2021. године престао да важи у делу који се односи на наставни план 
и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил монтер 

12/2020 (ученици уписани у 
средњу школу у трогодишњем трајању закључно са школском 2019/2020. годином стичу 
образовање по наставном плану и програму до краја школске 2022/2023. године). Дана 

.2021. године престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм 
општеобразовних и стручних предмета за образовне профиле електроинсталатер и 

7/2021 и чл. 3. Правилника 

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 
Просветни гласник", бр. 

2017, 1/2018, 2/2018, 
5/2018, 4/2019, 2/2020, 9/2020, 3/2021, 7/2021 и 2/2022. Дана 27.8.2021. године престао да 
важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за 
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- Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета
образовања у подручју рада Електротехника, 
гласник", бр. 11/2018, 7/2019, 9/2019, 13/2019, 12/2020, 7/2021 и 2/2022.

Геологија, рударство и металургија

- Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
металургија, објављен у "Службеном гласнику РС 
15.5.1993. годин, измене и допуне: 1/94, 6/2002, 11/2005, 10/2013, 11/2013 и 14/2013. Дана 
4.9.2021. године престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм 
општеобразовних и стручних предмета за образовне профил
геотехнику и хидрогеологију, рударски техничар и рударски техничар за припрему 
минералних сировина, осим за ученике уписане са школском 2020/2021. годином до краја 
школске 2024/2025. године - види: чл. 4. и чл. 3. Правилника 

- Правилник о наставном плану и програму стручних предмета
подручју рада Геологија, рударство и металургија
Просветни гласник", бр. 5/2017
програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, 
рударство и металургија,  објављен у "Службеном гласнику РС 
2/2020 од 9.4.2020. године, а ступио 
образовни профил оператер за прераду метала).

- Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија, објављен у "Слу
гласнику РС - Просветни гласник", бр. 15/2021 од 3.9.2021. године, а ступио је на снагу 
4.9.2021. 

Хемија, неметали и графичарство

- Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању 
графичарство, објављен у "Службеном гласнику РС 
22.5.1993. године; измене и допун
11/2008, 8/2009, 10/2013, 11/2013 и 14/2013. Почев од школске 2015/2016. године престао да 
важи у делу који се односи на општеобразовне предмете за образовни профил техничар за 
рециклажу - види: чл. 4. тач. 2) Правилника 
предмете за образовни профил техничар за рециклажу 
12/2015-I. Почев од школске 2019/2020. године престао да важи у делу који се односи на 
наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил техничар 
за индустријску фармацеутску технологију 
стручних предмета - види: чл. 2. Правилника 
средњу школу закључно са школском 2018/2019. годином стичу образовање по наставном 
плану и програму за образовни профил техничар за индустријску фармацеутску технологију до 
краја школске 2022/2023. године). Почев од школске 2020/2021. године престао да важи
делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних и стручних 
предмета за образовни профил пластичар 
уписани у средњу школу закључно са школском 2019/2020. годином у подручју рад
неметали и графичарство за образовни профил пластичар, у трогодишњем трајању, стичу 
образовање по наставном плану и програму који је био на снази до почетка примене овог 
правилника – до краја школске 2022/2023. године). Почев од школске 2021/2022
престао да важи у делу који се односи на наставни план и и наставни програм 
општеобразовних и стручних предмета за образовни профил техничар за полимере 
2. и чл. 3. Правилника - 1/2021 (Ученици уписани у средњу школу закључно са школск
2019/2020. годином у подручју рада Хемија, неметали и графичарство за образовни профил 
техничар за полимере, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по наставном плану и 
програму који је био на снази до почетка примене овог правилника 
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Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета 
образовања у подручју рада Електротехника, објављен у "Службеном гласнику РС 
гласник", бр. 11/2018, 7/2019, 9/2019, 13/2019, 12/2020, 7/2021 и 2/2022. 

Геологија, рударство и металургија 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 
у стручној школи за подручје рада Геологија, рударство и 

објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 10/93 од 
15.5.1993. годин, измене и допуне: 1/94, 6/2002, 11/2005, 10/2013, 11/2013 и 14/2013. Дана 
4.9.2021. године престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм 
општеобразовних и стручних предмета за образовне профиле геолошки техничар за 
геотехнику и хидрогеологију, рударски техничар и рударски техничар за припрему 
минералних сировина, осим за ученике уписане са школском 2020/2021. годином до краја 

види: чл. 4. и чл. 3. Правилника - 15/2021. 
Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 

Геологија, рударство и металургија, објављен у "Службеном гласнику РС 
Просветни гласник", бр. 5/2017, 3/2018. Правилник о допуни Правилника о наставном плану и 
програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, 
рударство и металургија,  објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 
2/2020 од 9.4.2020. године, а ступио је на снагу 17.4.2020. (програм завршног испита за 
образовни профил оператер за прераду метала).  
Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија, објављен у "Слу

Просветни гласник", бр. 15/2021 од 3.9.2021. године, а ступио је на снагу 

Хемија, неметали и графичарство 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 
 у стручној школи за подручје рада хемија, неметали и 

објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 11/93 од 
и допуне: 1/94, 6/95, 8/96, 15/97, 7/2002, 10/2005, 15/2005, 7/2008, 

11/2008, 8/2009, 10/2013, 11/2013 и 14/2013. Почев од школске 2015/2016. године престао да 
важи у делу који се односи на општеобразовне предмете за образовни профил техничар за 

чл. 4. тач. 2) Правилника - 12/2015 и у делу који се односи на стручне 
предмете за образовни профил техничар за рециклажу - види:  чл. 2. тач. 2) Правилника 

I. Почев од школске 2019/2020. године престао да важи у делу који се односи на 
лан и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил техничар 

за индустријску фармацеутску технологију - види: чл. 2. Правилника - 
види: чл. 2. Правилника - 7/2019 (Напомена Редакције: Ученици уписани у 

редњу школу закључно са школском 2018/2019. годином стичу образовање по наставном 
плану и програму за образовни профил техничар за индустријску фармацеутску технологију до 
краја школске 2022/2023. године). Почев од школске 2020/2021. године престао да важи
делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних и стручних 
предмета за образовни профил пластичар - види: чл. 2. и чл. 3. Правилника 
уписани у средњу школу закључно са школском 2019/2020. годином у подручју рад
неметали и графичарство за образовни профил пластичар, у трогодишњем трајању, стичу 
образовање по наставном плану и програму који је био на снази до почетка примене овог 

до краја школске 2022/2023. године). Почев од школске 2021/2022
престао да важи у делу који се односи на наставни план и и наставни програм 
општеобразовних и стручних предмета за образовни профил техничар за полимере 

1/2021 (Ученици уписани у средњу школу закључно са школск
2019/2020. годином у подручју рада Хемија, неметали и графичарство за образовни профил 
техничар за полимере, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по наставном плану и 
програму који је био на снази до почетка примене овог правилника –
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 средњег стручног 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 
Геологија, рударство и 

ник", бр. 10/93 од 
15.5.1993. годин, измене и допуне: 1/94, 6/2002, 11/2005, 10/2013, 11/2013 и 14/2013. Дана 
4.9.2021. године престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм 

е геолошки техничар за 
геотехнику и хидрогеологију, рударски техничар и рударски техничар за припрему 
минералних сировина, осим за ученике уписане са школском 2020/2021. годином до краја 

средњег стручног образовања у 
, објављен у "Службеном гласнику РС - 

Правилник о допуни Правилника о наставном плану и 
програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, 

Просветни гласник", бр. 
програм завршног испита за 

Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија, објављен у "Службеном 

Просветни гласник", бр. 15/2021 од 3.9.2021. године, а ступио је на снагу 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 
а подручје рада хемија, неметали и 

Просветни гласник", бр. 11/93 од 
: 1/94, 6/95, 8/96, 15/97, 7/2002, 10/2005, 15/2005, 7/2008, 

11/2008, 8/2009, 10/2013, 11/2013 и 14/2013. Почев од школске 2015/2016. године престао да 
важи у делу који се односи на општеобразовне предмете за образовни профил техничар за 

12/2015 и у делу који се односи на стручне 
види:  чл. 2. тач. 2) Правилника - 

I. Почев од школске 2019/2020. године престао да важи у делу који се односи на 
лан и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил техничар 

 7/2019 и програм 
7/2019 (Напомена Редакције: Ученици уписани у 

редњу школу закључно са школском 2018/2019. годином стичу образовање по наставном 
плану и програму за образовни профил техничар за индустријску фармацеутску технологију до 
краја школске 2022/2023. године). Почев од школске 2020/2021. године престао да важи у 
делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних и стручних 

види: чл. 2. и чл. 3. Правилника - 12/2020 (Ученици 
уписани у средњу школу закључно са школском 2019/2020. годином у подручју рада Хемија, 
неметали и графичарство за образовни профил пластичар, у трогодишњем трајању, стичу 
образовање по наставном плану и програму који је био на снази до почетка примене овог 

до краја школске 2022/2023. године). Почев од школске 2021/2022. године 
престао да важи у делу који се односи на наставни план и и наставни програм 
општеобразовних и стручних предмета за образовни профил техничар за полимере - види: чл. 

1/2021 (Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 
2019/2020. годином у подручју рада Хемија, неметали и графичарство за образовни профил 
техничар за полимере, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по наставном плану и 

– до краја школске 
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2023/2024. године). Дана 31.8.2021. године престао да важи у делу који се односи на наставни 
план и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовне профиле 
техничар штампе и техничар за заштиту животне средине 
9/2021. 

- Правилник о наставном плану и програму стручних предмета
подручју рада Хемија, неметали и графичарство
Просветни гласник", бр. 11/2014, 12/2015, 3/2018 и 4/2019. 

- Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета
образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство, 
гласнику РС - Просветни гласник", бр. 14/2018, 7/2019, 9/2019, 12/2020, 1/2021, 9/2021 и 
2/2022.  

Шумарство и обрада дрвета 
- Правилник о наставном плану и програму стручних предмета

подручју рада Шумарство и обрада дрвета
гласник", бр. 9/2014, 6/2015, 16/2015, 3/2016 (види и чл
8/2022. 

Верска настава 

- Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе, 
„Просветни гласник“ бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016.

Ученици са сметњама у развоју

- Правилник о наставном плану и програму образовања за стицање средњег образовања 
трогодишњем трајању за ученике лако ментално ометене у развоју
Просветни гласник“ бр. 5/94, 18/97; 

Специјалистичко образовање 

- Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у 
једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада 
и обрада метала, „Службени гласник РС 

- Правилник о наставном плану и прогр
једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада 
Електротехника,  Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС 
4/97, 2/2002, 10/2003, 5/2004, 11/2008 и 6/20

В) Простор и опрема 

Заједнички предмети 

- Правилник  о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање планова и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне 
профиле  III и IV степена стручне спреме, „Службени гласник РС 

Машинство и обрада метала 

- Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стр
подручју рада машинство и обрада метала
гласник", бр. 17/2015, 7/2016, 4/2017, 5/2017, 11/2017, 4/2018, 13/2018, 3/2022 и 10/2022.

Електротехника 

- Правилник о ближим условима у погледу простора,
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

2023/2024. године). Дана 31.8.2021. године престао да важи у делу који се односи на наставни 
план и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовне профиле 
техничар штампе и техничар за заштиту животне средине - види: чл. 2. и чл. 3.

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 
Хемија, неметали и графичарство, објављен у "Службеном гласнику РС 

Просветни гласник", бр. 11/2014, 12/2015, 3/2018 и 4/2019.  
илник о плану и програму наставе и учења стручних предмета 

образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство, објављен у "Службеном 
Просветни гласник", бр. 14/2018, 7/2019, 9/2019, 12/2020, 1/2021, 9/2021 и 

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 
Шумарство и обрада дрвета, објављен у "Службеном гласнику РС 

гласник", бр. 9/2014, 6/2015, 16/2015, 3/2016 (види и чл. 2), 8/2016, 3/2018, 4/2019, 10/2021 и 

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе, 
„Просветни гласник“ бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016. 

Ученици са сметњама у развоју 

Правилник о наставном плану и програму образовања за стицање средњег образовања 
трогодишњем трајању за ученике лако ментално ометене у развоју, „Службени гласник РС 
Просветни гласник“ бр. 5/94, 18/97;  

 

лану и програму за стицање специјалистичког образовања у 
једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада 

Службени гласник РС –Просветни гласник“ бр. 7/97 и 10/2009;
Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у 
једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада 

,  Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 
4/97, 2/2002, 10/2003, 5/2004, 11/2008 и 6/2010. 

о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање планова и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне 

III и IV степена стручне спреме, „Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 7/91;

 

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стр
подручју рада машинство и обрада метала- објављен у "Службеном гласнику РС 
гласник", бр. 17/2015, 7/2016, 4/2017, 5/2017, 11/2017, 4/2018, 13/2018, 3/2022 и 10/2022.

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 
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2023/2024. године). Дана 31.8.2021. године престао да важи у делу који се односи на наставни 
план и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовне профиле 

види: чл. 2. и чл. 3. Правилника - 

средњег стручног образовања у 
објављен у "Службеном гласнику РС - 

 средњег стручног 
објављен у "Службеном 

Просветни гласник", бр. 14/2018, 7/2019, 9/2019, 12/2020, 1/2021, 9/2021 и 

средњег стручног образовања у 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 

. 2), 8/2016, 3/2018, 4/2019, 10/2021 и 

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе, 

Правилник о наставном плану и програму образовања за стицање средњег образовања у 
„Службени гласник РС – 

лану и програму за стицање специјалистичког образовања у 
једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада Машинство 

Просветни гласник“ бр. 7/97 и 10/2009; 
аму за стицање специјалистичког образовања у 

једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада 
Просветни гласник", бр. 

о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање планова и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне 

Просветни гласник“ бр. 7/91; 

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 

објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 17/2015, 7/2016, 4/2017, 5/2017, 11/2017, 4/2018, 13/2018, 3/2022 и 10/2022. 

опреме и наставних средстава за 
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 
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подручју рада Електротехника
16/2015, 10/2016, 11/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 3/2022 и 4/2022.

- Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања 
стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил 
мехатронике, објављен у "Службеном гласнику РС 
14/2020. 

Геологија, рударство и металургија

- Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава
остваривање наставних планова
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем
подручју рада Геологија, рударст
гласнику РС – Просветни гласник“, бр. 17/2015

Хемија, неметали и графичарство

- Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање наставних планова и 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 
подручју рада Хемија, неметали и графичарство
Просветни гласник", бр. 16/2015, 14/2018

Шумарство и обрада дрвета 

- Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 
подручју рада шумарство и обрада дрвета, 
гласник", бр. 17/2015, 7/2016, 4/2018 и 10/2022.

Г) Стручна спрема наставника и стручних 

Заједнички и општеобразовни предмети:

- Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама, 
гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио ј

Машинство и обрада метала 

- Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала, 
"Службеном гласнику РС - Просветни гласник"
снагу 13.5.2022.  

- Правилник о степену и врсти образовања наставника у стручној школи за стицање 
специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада Машинство и обрада 
метала; Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС 
21/2015.  

Електротехника 

- Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника, 
гласнику РС - Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је на снагу 
13.5.2022. 

- Правилник о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање специјалистичког 
образовања у једногодишњем трајању у подручју рада електротехника,„С
– Просветни гласник“ број 4/97, 10/2003, 11/2008, 6/2010.
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Електротехника – објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 
16/2015, 10/2016, 11/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 3/2022 и 4/2022.
Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете у 
стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил 

објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 20/2015 и 

Геологија, рударство и металургија 

овима у погледу простора, опреме и наставних средстава
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 

Геологија, рударство и металургија – Правилник је објављен у „Службеном 
Просветни гласник“, бр. 17/2015, 11/2017. 

Хемија, неметали и графичарство 

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 
подручју рада Хемија, неметали и графичарство-објављен у "Службеном гласнику РС 
Просветни гласник", бр. 16/2015, 14/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 1/2021 и 3/2022

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 
подручју рада шумарство и обрада дрвета, објављен у "Службеном гласнику РС 
гласник", бр. 17/2015, 7/2016, 4/2018 и 10/2022. 

) Стручна спрема наставника и стручних сарадника 

и општеобразовни предмети: 

Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама, објављен у "Службеном гласнику РС 
гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је на снагу 13.5.2022. 

 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала, 

Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је на 

Правилник о степену и врсти образовања наставника у стручној школи за стицање 
специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада Машинство и обрада 

ављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 19/2015 и 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника, објављен у "Службеном

Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је на снагу 

Правилник о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање специјалистичког 
образовања у једногодишњем трајању у подручју рада електротехника,„Службени гласник РС 

Просветни гласник“ број 4/97, 10/2003, 11/2008, 6/2010. 
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Просветни гласник", бр. 
16/2015, 10/2016, 11/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 3/2022 и 4/2022. 
Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

за стручне предмете у 
стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар 

Просветни гласник", бр. 20/2015 и 

овима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 

трајању у стручним школама у 
Правилник је објављен у „Службеном 

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
програма образовања и васпитања за стручне предмете за 

образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 
објављен у "Службеном гласнику РС - 

, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 1/2021 и 3/2022. 

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 

Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала, објављен у 

, бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је на 

Правилник о степену и врсти образовања наставника у стручној школи за стицање 
специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада Машинство и обрада 

Просветни гласник", бр. 19/2015 и 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
објављен у "Службеном 

Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је на снагу 

Правилник о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање специјалистичког 
лужбени гласник РС 
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Геологија, рударство и металургија

- Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударс
објављен у "Службеном гласнику РС 
ступио је на снагу 13.5.2022. 

Хемија, неметали и графичарство

- Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада хемија, неметали и графичарство
"Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је на 
снагу 13.5.2022. 

Шумарство и обрада дрвета 

- Правилник о степену и врсти образо
наставника у стручним школама у подручју рада 
"Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је на 
снагу 13.5.2022.  

2.5. Општа акта школе 

Р.б. Назив општег акта: 

1)  Статут Техничке школе у Ужицу
 

 Исправке Статута

 Измене и допуне Статута

 Измене и допуне Статута

 Измене и допуне Статута

 Статут  о изменама и допунама Статута

 Статут  о изменама и допунама Статута

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

3)  Правила понашања у установи ученика, 
запослених и родитеља деце/ученика 
(Правилник о понашању у установи)

4)  Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Техничкој 
школи у Ужицу  

 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и 

систематизацији послова у Техничкој 
школи у Ужицу

5)  Правилник о правима, обавезама и 
одговорности ученика 

6)  Правилник о дисциплинској и 
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Геологија, рударство и металургија 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а 

Хемија, неметали и графичарство 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
тавника у стручним школама у подручју рада хемија, неметали и графичарство

Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је на 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета

Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је на 

Деловодни број и 
датум одлуке 
Школског одбора о 
усвајању акта 

Деловодни  број и 
датум акта

Статут Техничке школе у Ужицу 611-04-172/2018-1 од 
19.02.2018. 

611-04
19.02.2018.

Исправке Статута 611-04-217/18 од 
27.02.2018. 

611-04
27.02.2018.

Измене и допуне Статута 611-04-1195/18 од 
01.11.2018. 

611-04
01.11.2018.

Измене и допуне Статута 611-04-710/19 од 
5.7.2019. 

611-04
5.7.2019.

Измене и допуне Статута 611-04-1003/19 од 
31.10.2019. 

611-04
31.10.2019.

Статут  о изменама и допунама Статута 611-04-91/22-3/1 од 
28.01.2022 

611-04
28.01.2022

Статут  о изменама и допунама Статута 102-1374/22-6/1 од 
27.06.2022. 

102-1374/22
27.06.2022.

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

611-04-647/18 од 
12.07.2018. 

611-04
12.07.2018.

Правила понашања у установи ученика, 
запослених и родитеља деце/ученика 
(Правилник о понашању у установи) 

611-04-302/18 од 
05.04.2018. 

611-04
05.04.2018.

Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Техничкој 

Сагласност Школског 
одбора 611-04-
1195/18 од 
01.11.2018. 

611-04
01.11.2018.

Правилник о изменама и допунама 
о организацији и 

систематизацији послова у Техничкој 
школи у Ужицу 

611-04-39/22 oд 15. 9. 
2021. 

611-04
2021.

Правилник о правима, обавезама и 611-04-302/18 од 
05.04.2018. 

611-04
05.04.2018.

Правилник о дисциплинској и 611-04-302/18 од 611-04

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 29 од 315 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
тво и металургија – 

Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
тавника у стручним школама у подручју рада хемија, неметали и графичарство- објављен у 

Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је на 

вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
Шумарство и обрада дрвета, објављен у 

Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је на 

Деловодни  број и 
датум акта 

04-174/2018 од 
19.02.2018. 

04-217/18 од 
27.02.2018. 

04-1195/18-2 од 
01.11.2018. 

04-710/19-2 од 
5.7.2019. 

04-1003/19-2 од 
31.10.2019. 

04-91/22-3/1 од 
28.01.2022 

1374/22-6/1 од 
27.06.2022. 

04-647/18 од 
12.07.2018. 

04-302/18 од 
05.04.2018. 

04-1195/18-5 од 
01.11.2018. 

04-39/22 oд 15. 9. 
2021. 

04-302/18-1 од 
05.04.2018. 

04-302/18 од 05.4. 



  

 

© Техничка школа Ужице 

 

Р.б. Назив општег акта: 

материјалној одговорности запослених
 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о дисциплинској 
одоврности запослених  

7)  Правила облачења у Техничкој школи у 
Ужицу 

8)  Пословник о раду Наставничког већа

 Измене и допуне Пословника о раду 
Наставничког већа

9)  Пословник о раду Школског одбора

 Измене и допуне Пословника о раду 
Школског одбора 

 Измене и допуне Пословника о раду 
Школског одбора  

 Пословник о изменама и допунама 
Пословника о раду Школског одбора 

10)  Пословник о раду Савета родитеља

 Измене и допуне Пословника о раду 
Савета родитеља

 Пословнико изменама и допунама 
Пословника о раду Савета родитеља 

11)  Пословник о раду Ученичког парламента

 Измене и допуне Пословника о раду 
Ученичког парламента

12)  Правилник о процени ризика 

13)  Правилник о противпожарној заштити

 Измене Правилника о противпожарној 

14)  Правилник о ванредном школовању

 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о ванредном школовању 

15)  Правилник о организацији и полагању 
испита 

 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и полагању 

16)  Правилник о безбедности и здрављу на 
раду 

17)  Правилник о похваљивању и 
награђивању запослених 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

Деловодни број и 
датум одлуке 
Школског одбора о 
усвајању акта 

Деловодни  број и 
датум акта

материјалној одговорности запослених 05.4. 2018. 2018.
Правилник о изменама и допунама 

Правилника о дисциплинској 
одоврности запослених   

102-1374/22-8/1 од 
27.06.2022 

102-1374/22
27.06.2022

Правила облачења у Техничкој школи у 611-04-422/19 од 
15.05.2019. 

611-04
15.05.2019.

Пословник о раду Наставничког већа 611-03-259/18 од 
20.03.2018.  (одлука 
Наставничког већа) 

611-03
20.03.2018.

допуне Пословника о раду 
Наставничког већа 

611-03-609/20 од 
26.11.2020 

611-03
26.11.2020

Пословник о раду Школског одбора 611-04-275/2018 од 
23.03.2018. 

611-04
23.03.2018.

Измене и допуне Пословника о раду 
Школског одбора  

611-04-541/20 од 
27.10.2020. 

611-04
27.10.2020.

Измене и допуне Пословника о раду 611-04-615/20 од 
30.11.2020. 

611-04
31.10.2019.

Пословник о изменама и допунама 
Пословника о раду Школског одбора  

102-1374/22-7/1 од 
27.06.2022 

102-1374/22
27.06.2022

Пословник о раду Савета родитеља 611-05-260/18 од 
20.03.2018. 

611-05
20.03.2018.

Измене и допуне Пословника о раду 
Савета родитеља 

611-04-614/20 од 
30.11.2020. 

611-04
31.10.2019.

Пословнико изменама и допунама 
Пословника о раду Савета родитеља  

103-1428/22-3/1 од 
30.06.2022. 

103-1428/22
30.06.2022.

Пословник о раду Ученичког парламента 611-01-257/18 од 
20.03.2018. 

611-01
20.03.2018.

допуне Пословника о раду 
Ученичког парламента 

611-01-678/21-1 од 
28.1.2021. 

611-01
28.1.2021.

Правилник о процени ризика  17.10.2011. 2687/6 од 17.10.2011.

Правилник о противпожарној заштити 17.10.2011. 2687/7 од 17.10.2011.

Правилника о противпожарној 
заштити 

30.01.2012. 207 од 30.01.2012.

Правилник о ванредном школовању 25.12.2013. 611-04
25.12.2013.

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о ванредном школовању  

102-1374/22-10/1 од 
27.06.2022 

102-1374/22
27.06.2022

Правилник о организацији и полагању 25.12. 2013. 611-04
25.12.2013.

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и полагању 

испита  

102-1374/22-9/1 од 
27.06.2022 

102-1374/22
27.06.2022

Правилник о безбедности и здрављу на 04.04.2012. 832 од 04.04.2012.

Правилник о похваљивању и 30.01.2013. 611-04. 1116/13 од 
30.01.2013.

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 30 од 315 

Деловодни  број и 
датум акта 

2018. 
1374/22-8/1 од 

27.06.2022 

04-422/19-5 од 
15.05.2019. 

03-259/18 од 
20.03.2018. 

03-609/20-2 од 
26.11.2020 

04-275/2018 од 
23.03.2018. 

04-541/20 -4 од 
27.10.2020. 

04-615/20-2 од 
31.10.2019. 

1374/22-7/1 од 
27.06.2022 

05-260/18-1 од 
20.03.2018. 

04-614/20 од 
31.10.2019. 

1428/22-3/1 од 
30.06.2022. 

01-257/18-2 од 
20.03.2018. 

01-678/21-1 од 
28.1.2021. 
2687/6 од 17.10.2011. 

2687/7 од 17.10.2011. 

207 од 30.01.2012. 

04-1543/13-07 од 
25.12.2013. 

1374/22-10/1 од 
27.06.2022 

04-1543/13-06 од 
25.12.2013. 

1374/22-9/1 од 
27.06.2022 

832 од 04.04.2012. 

04. 1116/13 од 
30.01.2013. 



  

 

© Техничка школа Ужице 

 

Р.б. Назив општег акта: 

18)  Правилник о коришћењу сопственог 
аутомобила у службене сврхе

19)  Правилник о поступку унутрашњег 
узбуњивања 

20)  Правилник о буџетском рачуноводству

21)  Правилник о похваљивању и 
награђивању ученикаТехничке школе у 
Ужицу 

 Измене и допуне Правилника о 
похваљивању и награђивању ученика

22)  Правилник о поступку ликвидатуре 
рачуноводствених докумената

23)  Правилник о службеним путовањима

24)  Правилник о реализацији извршења 
расхода и издатака 

25)  Правилник о ближем уређивању 
поступка јавне набавке 

26)  Правилник о понашању запослених у 
спречавању сукоба интереса

27)  Правилник поклонима запослених

28)  Правилник о донацијама и хуманитарној 
помоћи  

29)  Правилник о чувању пословних књига и 
документације у електронском облику

30)  Правилник о заштити података о 
личности 

31)  План превентивних мера за спречавање 
ширења заразне болести COVID
Техничке школе у Ужицу 

32)  Правилник оначину евидентирања 
класификовања, архивирања и чувања 
архивске грађе и документарног 
материјала  
Листа категорија регистратурског 
материјала са роковима чувања 
 

2.7. Образовни профили за које је школа верификована
Под називом ТЕХНИЧКА ШКОЛА уписана је у судски регистар решењем Привредног суда у Ужицу 
од 23.8.2005. године Фи 37/05. 

Извршено је усклађивање са Законом о класификацији делатности и регистру јединица 
разврставања и Уредбом о упису у судски регистар, Решењем број Фи 928/97. 
школе је 85.32  - техничко и средње стручно образовање у подручјима рада машинство и обрада 
метала, електротехника, металургија и хемија, неметали и графичарство, спец
образовање, курсеви за стране језике и курсеви за рад на рачунару и припремна настава за 
полагање пријемних испита за факултете.

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

Деловодни број и 
датум одлуке 
Школског одбора о 
усвајању акта 

Деловодни  број и 
датум акта

Правилник о коришћењу сопственог 
аутомобила у службене сврхе 

611-04-1433/18 од 
06.12.2018. 

611-04
06.12.2018.

Правилник о поступку унутрашњег 611-04-709/15 од 
02.12.2016. 

611-04
02.12.2016.

Правилник о буџетском рачуноводству 611-04-1359/17 од 
21.04.2017. 

611-04
21.04.2017.

Правилник о похваљивању и 
награђивању ученикаТехничке школе у 

611-04-1424/17 од 
23.05.2017. 

611-04
23.05.2017.

Измене и допуне Правилника о 
похваљивању и награђивању ученика 

611-04-202/20 од 
30.04.2020. 

611-04
30.04.2020.

Правилник о поступку ликвидатуре 
рачуноводствених докумената 

611-04-1662/17 од 
18.07.2017. 

611-04
18.07.2017.

Правилник о службеним путовањима 611-04-1662/17 од 
18.07.2017. 

611-04
18.07.2017.

Правилник о реализацији извршења 611-04-1662/17 од 
18.07.2017. 

611-04
18.07.2017.

Правилник о ближем уређивању 611-04-422/19 од 
15.05.2019. 

611-04
15.05.2019.

Правилник о понашању запослених у 
интереса 

611-04-1003/19 од 
31.10.2019. 

611-04
31.10.2019.

Правилник поклонима запослених 611-04-1003/19 од 
31.10.2019. 

611-04
31.10.2019.

Правилник о донацијама и хуманитарној 611-04-1003/19 од 
31.10.2019. 

611-04
31.10.2019.

Правилник о чувању пословних књига и 
документације у електронском облику 

611-04-1003/19 од 
31.10.2019. 

611-04
31.10.2019.

Правилник о заштити података о 611-04-1003/19 од 
31.10.2019. 

611-04
31.10.2019.

План превентивних мера за спречавање 
ширења заразне болести COVID-19 

611-04-395/20 од 
10.08.2020. 

611-04
10.08.2020.

Правилник оначину евидентирања 
класификовања, архивирања и чувања 
архивске грађе и документарног 

611-04-547/22-2 од 
31.03.2022. године 

611-04
31.03.2022. године

Листа категорија регистратурског 
материјала са роковима чувања  

611-04-547/22-2/1 од 
31.03.2022. 

611-04
31.03.2022.

Образовни профили за које је школа верификована 
уписана је у судски регистар решењем Привредног суда у Ужицу 

Извршено је усклађивање са Законом о класификацији делатности и регистру јединица 
зврставања и Уредбом о упису у судски регистар, Решењем број Фи 928/97. 

техничко и средње стручно образовање у подручјима рада машинство и обрада 
метала, електротехника, металургија и хемија, неметали и графичарство, спец
образовање, курсеви за стране језике и курсеви за рад на рачунару и припремна настава за 
полагање пријемних испита за факултете. 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 31 од 315 

Деловодни  број и 
датум акта 

04-1433/18-4 од 
06.12.2018. 

04-709/15 од 
02.12.2016. 

04-1359/17 од 
21.04.2017. 

04-1424/17 од 
23.05.2017. 

04-202/20 од 
30.04.2020. 

04-1662/17-3 од 
18.07.2017. 

04-1662/17-2 од 
18.07.2017. 

04-1662/17-4 од 
18.07.2017. 

04-422/19-6 од 
15.05.2019. 

04-1003/19-3 од 
31.10.2019. 

04-1003/19-4 од 
31.10.2019. 

04-1003/19-5 од 
31.10.2019. 

04-1003/19-6 од 
31.10.2019. 

04-1003/19-7 од 
31.10.2019. 

04-395/20-2 од 
10.08.2020. 

04-547/22-2 од 
31.03.2022. године 

04-547/22-2/1 од 
31.03.2022. 

уписана је у судски регистар решењем Привредног суда у Ужицу 

Извршено је усклађивање са Законом о класификацији делатности и регистру јединица 
зврставања и Уредбом о упису у судски регистар, Решењем број Фи 928/97. Шифра делатности 

техничко и средње стручно образовање у подручјима рада машинство и обрада 
метала, електротехника, металургија и хемија, неметали и графичарство, специјалистичко 
образовање, курсеви за стране језике и курсеви за рад на рачунару и припремна настава за 
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Школа је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле:

Подручје рада 
Образовни профил 
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 
1. 1. машински техничар 
2. 2. погонски техничар машинске  обраде
3. 3. погонски техничар – механичар за радне машине
4. 4. бравар 
5. 5. машинбравар 
6. 6. металостругар 
7. 7. металоглодач 
8. 8. аутомеханичар 
9.  9. металобрусач 
10. 10. лимар 
11. 11. аутолимар 
12. 12. бравар-специјалиста 
13. 13. металостругар-специјалиста 
14. 14. металоглодач-специјалиста 
15. 15. металобрусач- специјалиста 
16. 16. машински техничар за компјутерско конструисање
17. 17. алатничар 
18. 18. инсталатер 
19. 19. прецизни механичар 
20. 20. механичар алатних машина – 
21. 21. механичар грејне и расхладне технике
22. 22. оператер машинске обраде – 
23. 23. механичар гасо и пнеумоенергетских постројења
24. 24. оператер машинске обраде – 
25. 25. техничар за компјутерско управљање 
26. 26. техничар за роботику 
27. 27.оператер машинске обраде 
28. 28. техничар за компјутерско управљање
29. 29. бравар - заваривач 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
30.  1. електротехничар погона 
31.  2. електромеханичар за машине и опрему
32.  3. електроинсталатер 
33.  4. аутоелектричар 
34. 5. електротехничар електронике 
35.  6. електротехничар енергетике 
36.  7. електроенергетичар за мреже и постројења
37.  8. електроенергетичар за електричне инсталације
38.  9. електротехничар рачунара – 1,2 и 3. 
39. 10. електромонтер мрежа и постројења
40. 11. електромеханичар за термичке и расхладне 

уређеје 
41. 12. електротехничар процесног управљања
42. 13. електротехничар рачунара – 4. 
43. 14. електротехничар телекомуникација 
44. 15. електроенергетичар за машине и опрему 
45. 16. техничар  мехатронике – оглед
46. 17. електротехничар телекомуникација 
47. 18. електротехничар информационих технологија

оглед  
48. 19. електротехничар телекомуникација
49. 20. техничар мехатронике 
49.  21. електротехничар информационих технологија

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

Школа је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле: 

Трајање Број решења 

 
4 год. 022-05-20/94

погонски техничар машинске  обраде 4 год. 022-05-20/94
механичар за радне машине 4 год. 022-05-20/94

3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
1 год. 022-05-20/94
1 год. 022-05-20/94
1 год. 022-05-20/94
1 год. 022-05-20/94

компјутерско конструисање 4 год. 022-05-00020/94
3 год. 022-05-00020/94
3 год. 022-05-00020/94
3 год. 022-05-00020/94

 специјалиста 1 год. 022-05-00020/94
21. механичар грејне и расхладне технике 3 год. 022-05-20/94

 оглед – 1. Разред 3 год. 022-05-20/94
механичар гасо и пнеумоенергетских постројења 3 год. 022-05-20/94

 оглед – 2. И 3. Разред 3.год. 022-05-20/94
25. техничар за компјутерско управљање  4 год. 022-05-20/94

4 год. 022-05-00020/94
3 год. 022-05-00020/94

ехничар за компјутерско управљање (CNC) машина 4 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
Трајање Број решења 
4 год. 022-05-20/94

2. електромеханичар за машине и опрему 3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94

 4 год. 022-05-00020/94
4 год. 022-05-00020/94

7. електроенергетичар за мреже и постројења 1 год. 022-05-00020/94
електроенергетичар за електричне инсталације 1 год. 022-05-00020/94

1,2 и 3. разред 4 год. 022-05-20/94
10. електромонтер мрежа и постројења 3 год. 022-05-20/94
11. електромеханичар за термичке и расхладне 3 год. 022-05-20/94

12. електротехничар процесног управљања 4 год. 022-05-20/94
4. разред 4 год. 022-05-20/94

14. електротехничар телекомуникација – оглед 1,2, 3. р. 4 год. 022-05-00020/94
15. електроенергетичар за машине и опрему  1 год. 022-05-00020/94

оглед 4 год. 022-05-00020/94
17. електротехничар телекомуникација – оглед, 4. р. 4 год. 022-05-00020/94
18. електротехничар информационих технологија- 4 год. 022-05-00020/94

19. електротехничар телекомуникација 4 год. 022-05-00020/94
4 год. 022-05-00020/94

електротехничар информационих технологија 4 год. 022-05-00020/94

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 32 од 315 

20/94-03од 26. 03. 1994. 
20/94-03од 26. 03. 1994. 
20/94-03од 26. 03. 1994. 
20/94-03од 26. 03. 1994. 
20/94-03од 26. 03. 1994. 
20/94-03од 26. 03. 1994. 
20/94-03од 26. 03. 1994. 
20/94-03од 26. 03.1994. 
20/94-03од 26. 03.1994. 
20/94-03од 10.09.1997. 
20/94-03од 10.09.1997. 
20/94-03од 10.09.1997. 
20/94-03од 10.09.1997. 
20/94-03од 10.09.1997. 
20/94-03од 10.09.1997. 

00020/94-03од 15.06.1998. 
00020/94-03од 15.06.1998. 
00020/94-03од 15.06.1998. 
00020/94-03од 15.06.1998. 
00020/94-03од 15.06.1998. 

20/94-03од 22.11.2004. 
20/94-03од 22.11.2004. 
20/94-03од 22.11.2004. 

20/94-03од 19. 06. 2006. 
20/94-03 од 14. 06. 2007. 

00020/94-03 од 24.6.2015. 
00020/94-03 од 10.06.2016. 

20/94-03 од 02.09.2019. 
20/94-03 од 22.9.2020. 

20/94-03од 26. 03. 1994. 
20/94-03од 26. 03. 1994. 
20/94-03од 26. 03. 1994. 
20/94-03од 26. 03. 1994. 

00020/94-03од 15.06.1998. 
00020/94-03од 15.06.1998. 
00020/94-03од 15.06.1998. 
00020/94-03од 15.06.1998. 

20/94-03од 22.11.2004. 
20/94-03од 22.11.2004. 

20/94-03од 01. 06. 2007. 

20/94-03 од 14. 06. 2007. 
20/94-03 од 14. 06. 2007. 

00020/94-03 од 15. 12. 2008. 
00020/94-03 од 15. 12. 2008. 

00020/94-03 од 2. 12. 2009. 
00020/94-03 од 05. 11. 2010. 

00020/94-03 од 13.12.2013. 

00020/94-03 од 10.06.2016. 
00020/94-03 од 10.06.2016. 

00020/94-03 од 11. 03. 2019. 
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Подручје рада 
Образовни профил 
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
50. 1. техничар за прераду метала 
51. 2. ваљаоничар 
52. 3. извлачилац 
53. 4. термообрађивач метала 
54. 5. ливац 
55. 6. обрађивач  племенитих  метала
56. 7.  техничар за контролу у металургији
57. 8. техничар за рециклажу – оглед
58. 9. техничар за рециклажу 
59. 10. оператер за прераду метала 

ХЕМИЈА,  НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО 
60. 1. техничар припреме графичке производње
61.  2.  техничар припреме графичке производње 
62.  3. техничар штампе 
63.  4. техничар графичке дораде 
64.  5. техничар за обликовање графичких производа 

оглед 
65. 6.техничар за обликовање графичких производа
66. 7. техничар за графичку припрему
67. 8. техничар за дигиталну графику и интернет 

обликовање 
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА 
68. 1. оператер за израду намештаја 
ШКОЛОВАЊЕ  ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ:
Подручје рада: машинство и обрада метала
69. 1. лимар 
70. 2. помоћник бравара 
71. 3. помоћни обрађивач лима 
72. 4. манипулант у обради метала 
73. 5. аутолимар 
74. 6. бравар 
75. 7. лимар 
76. 8. машинбравар 
77. 9. металостругар 
78. 10. бравар 
Подручје рада: хемија, неметали и графичарство
79. 1. књиговезац 
80. 2. графички манипулант  
81. 3. помоћник књиговесца 

3. MАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

3.1. Просторни услови рада
3.1.1. Школски простор 

Табеларни преглед површине школског простора:

Школске зграде: 

Специјализоване учионице без рачунарских 
кабинета: 

Библиотека-медијатека са читаоницом:

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

Трајање Број решења 

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА Трајање Број решења 
4 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94

6. обрађивач  племенитих  метала 3 год. 022-05-20/94
техничар за контролу у металургији 4 год. 022-05-20/94

оглед 4 год. 022-05-00020/94
4 год. 022-05-00020/94

3 год. 
022-05-00020/94

Исправка Решења 022-05-00020/94
ХЕМИЈА,  НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО  Трајање Број решења 

1. техничар припреме графичке производње – 1. раз.  4 год. 022-05-20/94
2.  техничар припреме графичке производње – 2,3. и 4. раз. 4 год. 022-05-20/94

4 год. 022-05-20/94
4 год. 022-05-20/94

5. техничар за обликовање графичких производа – 
4 год. 022-05-00020/94

6.техничар за обликовање графичких производа 4 год. 022-05-00020/94
7. техничар за графичку припрему 4 год. 022-05-00020/94

ехничар за дигиталну графику и интернет 
4 год. 022-05-20/94

Трајање Број решења 
 3 год. 022-05-00020/94

ШКОЛОВАЊЕ  ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ: 
машинство и обрада метала Трајање Број решења 

3 год. 022-05-20/94
2 год. 022-05-20/94
2 год. 022-05-20/94
1 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-20/94
3 год. 022-05-00020/94

хемија, неметали и графичарство Трајање Број решења 
3 год. 022-05-20/94
1 год. 022-05-00020/94
3 год. 022-05-00020/94

ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

Просторни услови рада 

површине школског простора: 

Број  
2

       Површина у m

чионице без рачунарских 
Број  

24
       Површина у m

медијатека са читаоницом: Број  
1

       Површина у m
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20/94-03од 26. 03. 1994. 
20/94-03од 26. 03. 1994. 
20/94-03од 26. 03. 1994. 
20/94-03од 26. 03. 1994. 

20/94-03од 15.06.1998. 
20/94-03од 22.11.2004. 

20/94-03од 01. 06. 2007. 
00020/94-03 од 2. 12. 2009. 
00020/94-03 од 19.05.2016. 

00020/94-03 од 11. 03. 2019. 
00020/94-03 од 30. 05. 2019. 

20/94-03од 22.11.2004. 
20/94-03од 01. 06. 2007. 
20/94-03од 01. 06. 2007. 
20/94-03 од 14. 06. 2007. 

00020/94-03 од 5.6.2009. 

00020/94-03 од 10.06.2016 
00020/94-03 од 19.5.2017. 

20/94-03 од 21.9.2020. 

00020/94-03 од 28.7.2017. 

20/94-03од 01. 06. 2007. 
20/94-03од 01. 06. 2007. 
20/94-03од 01. 06. 2007. 
20/94-03од 01. 06. 2007. 
20/94-03од 01. 06. 2007. 
20/94-03од 01. 06. 2007. 
20/94-03од 01. 06. 2007. 
20/94-03од 01. 06. 2007. 
20/94-03од 01. 06. 2007. 

00020/94-03 од 15. 12. 2008. 

20/94-03од 01. 06. 2007. 
00020/94-03 од 15. 12. 2008. 

00020/94-03 од 2. 12. 2009. 

Површина у m2  
4724

 

Површина у m2  
944

 

Површина у m2  
64
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У школи постоји шест специјализованих учионица са 
учионице су опремљена са по шеснаест рачунара. Свак
има свој сервер који је умрежен жичаном мрежом са осталим рачунарима тако да сваки рачунар 
може приступити интернету путем Академске мреже. 

Ове специјализоване учионица 
програмирање, рачунарство и информатика, као и за стручне предмете у свим подручјима рада. У 
петој  специјализованој учионици
подручју рада графичарство, а по потреби га користитe и 
Оформљена је и рачунарска учионица  са 15 рачунара на другом спрату 308м. Сви рачунари у 
кабинетима су повезани на Амресову интернет мрежу са протоком од 1Gb.

У свим учионицама налази се лаптоп рачунар за наставнике који 
интернет мрежу. 

У оквиру пројекта Повезане школе урађена је жичана и бежична мрежа тако да је комплетан 
простор покривен интернетом. 

Фискултурна сала  

Техничка школа и Техничка школа 
које заједнички користе и наизменично се месечно смењују у малој односно великој сали. 

Спортски терени 

Техничка школа користи спортске терене у Великом парку, на стадиону  ФКСлободеПоинт Севојно  
и спортски терен поред школе. 

Библиотека 

Простор библиотеке обухвата 64 m
је капацитет 25 места. По потреби простор се може организовати за одржавање књижевних 
вечери,промоција и других дешавања.

Библиотека поседује комплетну лектиру, струч
металургије, хемије, математике, књиге из уметности, енциклопедије, приручнике, као и већи 
број књига белетристике. 

Школска библиотека поседује чeтири рачунара. Један користи библиотекар за архивирање књижног 
фонда. Остала  три, рачунара намењена су ученицима уз могућност приступа интернету. Библиотека 
треба да буде инфо-центар школе и није више место где се искључиво позајмљује обавезна лектира 
већ и активан чинилац у процесу образовања.

Мултимедијална учионица 

Фискултурна сала налази се у Техничкој школи 
”Радоје љубичић”: 

Лабораторије: 

Рачунарски кабинети: 

Oстали простор: ПП служба стара, р
синдиката, ПП служба, рачуноводство, 
помоћника директора, РЕЦЕКО канцеларија, 
кухиња, конф. сала, канцеларија директор
канцеларија,  Канцеларија секретар, 
пом.раднике, магацин домари, остава, котларница, 
подстаница, архива, пријемна канцеларија

Тоалети и ходници 
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специјализованих учионица са рачунарима. Четири  
су опремљена са по шеснаест рачунара. Свака специјализована учионица са 

има свој сервер који је умрежен жичаном мрежом са осталим рачунарима тако да сваки рачунар 
путем Академске мреже.  

 се користе за извођење наставе из предмета рачу
програмирање, рачунарство и информатика, као и за стручне предмете у свим подручјима рада. У 

специјализованој учионици се налази 15 рачунара и намењен је првенствено ученицима у 
подручју рада графичарство, а по потреби га користитe и ученици у осталим подручјима рада. 
Оформљена је и рачунарска учионица  са 15 рачунара на другом спрату 308м. Сви рачунари у 
кабинетима су повезани на Амресову интернет мрежу са протоком од 1Gb. 

У свим учионицама налази се лаптоп рачунар за наставнике који су повезани на Амресову 

У оквиру пројекта Повезане школе урађена је жичана и бежична мрежа тако да је комплетан 

Техничка школа и Техничка школа “Радоје Љубичић” имају  две фискултурне сале (мал
које заједнички користе и наизменично се месечно смењују у малој односно великој сали. 

Техничка школа користи спортске терене у Великом парку, на стадиону  ФКСлободеПоинт Севојно  

р библиотеке обухвата 64 m2 и састоји се из депоа, где су смештене књиге и читаонице чији 
је капацитет 25 места. По потреби простор се може организовати за одржавање књижевних 
вечери,промоција и других дешавања. 

Библиотека поседује комплетну лектиру, стручне књиге из области електротехнике, машинства, 
металургије, хемије, математике, књиге из уметности, енциклопедије, приручнике, као и већи 

Школска библиотека поседује чeтири рачунара. Један користи библиотекар за архивирање књижног 
фонда. Остала  три, рачунара намењена су ученицима уз могућност приступа интернету. Библиотека 

центар школе и није више место где се искључиво позајмљује обавезна лектира 
већ и активан чинилац у процесу образовања. 

Техничкој школи 
Број  

1
       Површина у m

Број  
17

       Површина у m

Број  
6

       Површина у m

разглас, просторија 
ачуноводство, канцеларија  

канцеларија, чајна 
анцеларија директора, наставничка 

канцеларија,  Канцеларија секретар, просторија за 
пом.раднике, магацин домари, остава, котларница, 
подстаница, архива, пријемна канцеларија 

Број  
18

       Површина у m

                          Површина у m
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Четири  специјализоване 
специјализована учионица са рачунарима 

има свој сервер који је умрежен жичаном мрежом са осталим рачунарима тако да сваки рачунар 

се користе за извођење наставе из предмета рачунарствто и 
програмирање, рачунарство и информатика, као и за стручне предмете у свим подручјима рада. У 

намењен је првенствено ученицима у 
ученици у осталим подручјима рада. 

Оформљена је и рачунарска учионица  са 15 рачунара на другом спрату 308м. Сви рачунари у 

су повезани на Амресову 

У оквиру пројекта Повезане школе урађена је жичана и бежична мрежа тако да је комплетан 

имају  две фискултурне сале (малу и велику) 
које заједнички користе и наизменично се месечно смењују у малој односно великој сали.  

Техничка школа користи спортске терене у Великом парку, на стадиону  ФКСлободеПоинт Севојно  

и састоји се из депоа, где су смештене књиге и читаонице чији 
је капацитет 25 места. По потреби простор се може организовати за одржавање књижевних 

не књиге из области електротехнике, машинства, 
металургије, хемије, математике, књиге из уметности, енциклопедије, приручнике, као и већи 

Школска библиотека поседује чeтири рачунара. Један користи библиотекар за архивирање књижног 
фонда. Остала  три, рачунара намењена су ученицима уз могућност приступа интернету. Библиотека 

центар школе и није више место где се искључиво позајмљује обавезна лектира 

Површина у m2  
550

 

Површина у m2  
1052

 

Површина у m2  
273

 

Површина у m2  
467

 

Површина у m2  
1374
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Простор мултимедијалне учионице  обухвата 67 m
15 столова и 30 места за седење и дела где су смештена 5 столова са  по три места за седење.  По 
потреби простор се може организовати за одржавање конфер
промоција и других дешавања. 

Простор за реализацију ваннаставних активности

За потребе Ученичког парламента уређена је просторија на другом спрату школе, у којој се налази 
музичка опрема за разглас, компјутер, материјал за Прву по
тимова Ученичког парламента и то тима за спорт, информисање, прву помоћ, хуманитарне акције 
и други.  

Школа нема просторију за пријем родитеља. Испред наставничке канцеларије, уређен је пријатан 
амбијент за индивидуалне ра
жардињерама са зеленилом. За странке је уређен 

РеЦеКо канцеларија 

Служи за потребе рада руковидилаца секторских тимова (руководиоци сектора).

Радионице 

Школа располаже машинским радионицама за ручну и машинску обраду и електро радионицама. 

Други простори 

Школа поседује и други простор као што је: канцеларијски простор, хигијенско
просторије, ходници и степенишни простор 1841 м
средстава, поправку оштећеног намештаја.  

Услови средине у којој се школа налази

Школа се налази у строгом центру града и у њеном окружењу се налазе једна основна, четири 
средње школе, музичка школа и две високошколске устано
административни центар, институције културе, уметности, спортско игралиште, верски објекти и 
др. Што је, са једне стране веома повољно за реализацију различитих облика рада у школи и 
свакодневни рад школе.  

Школа нема своје двориште, а велики проблем представља и то
школе налазе кафићи. Због перманентног недостатка средстава и приоритетнијих области 
уређивања,вишегодишњи покушаји да се обезбеде средства за уређење унутрашњег дворишта 
остајали су само жеље. Уређење овог простора требало би  да ученицима пружи безбедан кутак 
за предах и дружење. 

На састанцима стручних већа исказане су потребе за одређеним кабинетима и специјализованим 
учионицама. План коришћења школског простора налази се у прилогу Годишњ
школе. 

Сваки кабинет и специјализована учионица имају списак опреме и наставних сретстава. У школи 
су развијене процедуре за вођење евиденције  о коришћењу ресурса школе. 

3.2. Опремљеност школе 
3.2.1. Опремљеност школе наставним средствима и

У односу на захтеве прописане нотмативима простора, опреме и наставних средстава школа је 
опремљена у следећим процентима:

Општа наставна средства 
Општеобразовни предмети 
Машинска група предмета 
Електротехничка група предмета
Металуршка група предмета 
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Простор мултимедијалне учионице  обухвата 67 m2 и састоји се из општег дела , где је смештено 
15 столова и 30 места за седење и дела где су смештена 5 столова са  по три места за седење.  По 
потреби простор се може организовати за одржавање конференција, књижевних вечери, 

Простор за реализацију ваннаставних активности 

За потребе Ученичког парламента уређена је просторија на другом спрату школе, у којој се налази 
музичка опрема за разглас, компјутер, материјал за Прву помоћ. Простор користе представници 
тимова Ученичког парламента и то тима за спорт, информисање, прву помоћ, хуманитарне акције 

Школа нема просторију за пријем родитеља. Испред наставничке канцеларије, уређен је пријатан 
амбијент за индивидуалне разговоре одељењских старешина са родитељима

За странке је уређен и део простора у коме се налазе сто и фотеље

Служи за потребе рада руковидилаца секторских тимова (руководиоци сектора).

Школа располаже машинским радионицама за ручну и машинску обраду и електро радионицама. 

Школа поседује и други простор као што је: канцеларијски простор, хигијенско
просторије, ходници и степенишни простор 1841 м2, архива  20 м2, простор за одлагање наставних 
средстава, поправку оштећеног намештаја.   

Услови средине у којој се школа налази 

Школа се налази у строгом центру града и у њеном окружењу се налазе једна основна, четири 
средње школе, музичка школа и две високошколске установе, а у близини је градски 
административни центар, институције културе, уметности, спортско игралиште, верски објекти и 
др. Што је, са једне стране веома повољно за реализацију различитих облика рада у школи и 

ште, а велики проблем представља и то што се  унепосредној близини 
школе налазе кафићи. Због перманентног недостатка средстава и приоритетнијих области 
уређивања,вишегодишњи покушаји да се обезбеде средства за уређење унутрашњег дворишта 

еље. Уређење овог простора требало би  да ученицима пружи безбедан кутак 

На састанцима стручних већа исказане су потребе за одређеним кабинетима и специјализованим 
учионицама. План коришћења школског простора налази се у прилогу Годишњ

Сваки кабинет и специјализована учионица имају списак опреме и наставних сретстава. У школи 
су развијене процедуре за вођење евиденције  о коришћењу ресурса школе.  

 
3.2.1. Опремљеност школе наставним средствима и опремом 

У односу на захтеве прописане нотмативима простора, опреме и наставних средстава школа је 
опремљена у следећим процентима: 

80 % 
70 % - 100 % 
80 % - 100 % 

група предмета 80 % - 100 % 
 100 % у сарадњи са привредом
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и састоји се из општег дела , где је смештено 
15 столова и 30 места за седење и дела где су смештена 5 столова са  по три места за седење.  По 

енција, књижевних вечери, 

За потребе Ученичког парламента уређена је просторија на другом спрату школе, у којој се налази 
моћ. Простор користе представници 

тимова Ученичког парламента и то тима за спорт, информисање, прву помоћ, хуманитарне акције 

Школа нема просторију за пријем родитеља. Испред наставничке канцеларије, уређен је пријатан 
зговоре одељењских старешина са родитељима, издвојен 

у коме се налазе сто и фотеље. 

Служи за потребе рада руковидилаца секторских тимова (руководиоци сектора). 

Школа располаже машинским радионицама за ручну и машинску обраду и електро радионицама.  

Школа поседује и други простор као што је: канцеларијски простор, хигијенско-санитарне 
простор за одлагање наставних 

Школа се налази у строгом центру града и у њеном окружењу се налазе једна основна, четири 
ве, а у близини је градски 

административни центар, институције културе, уметности, спортско игралиште, верски објекти и 
др. Што је, са једне стране веома повољно за реализацију различитих облика рада у школи и 

што се  унепосредној близини 
школе налазе кафићи. Због перманентног недостатка средстава и приоритетнијих области 
уређивања,вишегодишњи покушаји да се обезбеде средства за уређење унутрашњег дворишта 

еље. Уређење овог простора требало би  да ученицима пружи безбедан кутак 

На састанцима стручних већа исказане су потребе за одређеним кабинетима и специјализованим 
учионицама. План коришћења школског простора налази се у прилогу Годишњег плана рада 

Сваки кабинет и специјализована учионица имају списак опреме и наставних сретстава. У школи 

У односу на захтеве прописане нотмативима простора, опреме и наставних средстава школа је 

у сарадњи са привредом 
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Графичарска група предмета 
Шумарство и прерада дрвета 
Средства за рад стручних сарадника

Списак предмета се налази у табели 

3.2.2. Службени аутомобил и друга возила

Техничка школа не поседује службени аутомобил.

3.3. План унапређења материјално 

Време реализације 

Током школске године Ходниц

Током школске године Школа  

Током школске године Школа  

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

4.1. Директор школе, помоћник директора и организатор практичне 
наставе 

Име и 
презиме 

Врста стр. 
спреме 

Драган 
Туцаковић 

Дипломирани 
инжењер 
металург 

директор школе

Јелена 
Павловић 
 

Дипломирани 
психолог 

50
директора
50
практичне наставе

Оливера 
Поњавић 

Дипломирани 
машински 
инжењер 

80% организатор 
практичне наставе

Татјана 
Старчевић 

Дипломирани 
инжењер 
електротехнике 

10% организатор 
практичне наставе

Марина 
Јелисијевић 

Дипломирани 
инжењер 
металург 

10% организатор 
практичне наставе

 

4.2. Наставни кадар 
  I - Стручно веће српског језика и књижевности

Р. бр. Име и презиме 
Врста стручне спреме 

1. 1- Сања Селаковић 
Професор српског језика и књижевности
Предмети које предаје 

1) Српски језик и књижевност 
2. 2- Сандра Јокић 
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 80% 
Шумарство и прерада дрвета  
Средства за рад стручних сарадника 

100% у сарадњи са привредом
85%  

Списак предмета се налази у табели годишњег фонда часова 5.5. 

3.2.2. Службени аутомобил и друга возила 

Техничка школа не поседује службени аутомобил. 

материјално – техничких услова  рада 

Место Начин реализације 

Ходници и учионице Кречење учионица и ходника 

 Текуће одржавање школског 
простора и рачунарске опреме

 Набавка рачунарске опреме

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

помоћник директора и организатор практичне 

Радно место (%) Год. 
радног 
стажа 

Лиценца 

другим послови

директор школе 31 да - 

50% помоћник 
директора 

36 да - 

50% организатор 
практичне наставе 
80% организатор 
практичне наставе 

 
27 

 
да 

20% наставник 
машинске групе 
предмета

10% организатор 
практичне наставе 

32 да 90% наставник 
електротехничке 
групе предмета

10% организатор 
практичне наставе 

29 да 90
металуршке групе 
предмета

Стручно веће српског језика и књижевности 

Го
д.

 р
ад

. 
ст

аж
а 

Л
иц

ен
ца

  

%
   

ан
га

ж
. 

у 
ш

ко
ли

 

%
 у

 д
ру

го
ј 

ш
ко

ли
 

26 ДА 100 
 

књижевности  
Стр. Од. у којима предаје 

 + 2т, 4м1, 4м2, 4е1, 4е2, 4е3, 4г
22 ДА 100  
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100% у сарадњи са привредом 

 

Носиоци 

учионица и ходника  Директор  
Текуће одржавање школског 

и рачунарске опреме  Директор  

Набавка рачунарске опреме Директор  

помоћник директора и организатор практичне 

% 
ангажовања на 

другим пословима у 
школи и којим 

 

 

20% наставник 
машинске групе 
предмета 
90% наставник 
електротехничке 
групе предмета 
90% наставник 
металуршке групе 
предмета 

ш
ко

ли
 Назив друге 

школе 

 
 

Од. ст. 
2т, 4м1, 4м2, 4е1, 4е2, 4е3, 4г 4e1 
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  II - Стручно веће страних језика 

Р. бр. Име и презиме 
Врста стручне спреме 

7.   1- Мирјана Скоковић 
 
Професор енглеског језика и књижевности
Предмети које предаје 

1) Енглески језик 

8.  2- Ивана Матијевић 
Професор енглеског језика и књижевности
Предмети које предаје 

1) Енглески језик 

9.   3-Дубравка Ковачевић 

Професор енглеског језика и књижевности
Предмети које предаје 

1) Енглески језик 
10.   4- Ана Анђић 

Професор енглеског језика и књижевности
Предмети које предаје 

1) Енглески језик 
 
  III - Стручно веће друштвених наука и уметности

Р. бр. Име и презиме 
Врста стручне спреме 

Професор српског језика и књижевности
Предмети које предаје 

1) Српски језик и књижевност 
3. 3- Данка Гогић 

Професор српског језика и књижевности
Предмети које предаје 

1) Српски језик и књижевност 
4. 4- Гордана Недић 

Професор српског језика и књижевности
Предмети које предаје 

1) Српски језик и књижевност 
5. 5- Марија Вељковић 

Професор српског језика и књижевности
Предмети које предаје 

1) Српски језик и књижевност 
6. 6- Ивана Јочић 

Мастер професор језика и књижевности
Предмети које предаје 

1) Српски језик и књижевност 
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26 да 100 
 

Професор енглеског језика и књижевности  
Стр. Од. у којима предаје 

+ 1м1, 1м2, 1е1, 1е2, 3м1, 3е1, 3е2,
3г 

22 да 100 
 

Професор енглеског језика и књижевности  
Стр. Од. у којима предаје 

+ 2е1, 2е2, 2е3, 2г, 4м1, 4м2, 4е1,
4е3,  4г 

19 да 49,86 
47 

енглеског језика и књижевности  
Стр. Од. у којима предаје 

+ 1е3, 1г, 1д, 3м3, 3д 

17 да 100 
 

Професор енглеског језика и књижевности  
Стр. Од. у којима предаје 

+ 1м3, 1т, 2м1, 2м2, 2м3, 2д, 2т, 3м2, 3т

Стручно веће друштвених наука и уметности 
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Професор српског језика и књижевности  
Стр. Од. у којима предаје 

 + 2м1, 2м2, 2е1, 2е2, 2е3, 2г

17 ДА 60 
 

Професор српског језика и књижевности  
Стр. Од. у којима предаје 

 + 1мг, 2мг, 3мг, 1м3, 1д 

13 ДА 100 
 

Професор српског језика и књижевности  
Стр. Од. у којима предаје 

 + 1м1, 1м2, 1е1, 1е2, 1е3, 1г

13 НЕ 100 
 

Професор српског језика и књижевности  
Стр. Од. у којима предаје 

 + 3м1, 3м2, 3е1, 3е2, 3е3, 3г

3 НЕ 74 
 

професор језика и књижевности  
Стр. Од. у којима предаје 

 + 1т, 2м3, 2д, 3м3, 3т, 3д 
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11. 1- Миломир Максимовић 
Мастер историчар 
Предмети које предаје 

1) Историја 
12. 2- Дејан Петровић 

Дипломирани историчар 
Предмети које предаје 

1) Историја 
2) Историја (одабране теме) - изборни 

предмет 
13. 3- Емилија Андрић 

Дипломирани филозоф 

Предмети које предаје 
1) Филозофија 
2) Логика  
3) Логика са етиком- изборни предмет 
4) Грађанско васпитање 
14. 4- Горан Драшковић 

Дипломирани социолог 
 

Предмети које предаје 
1) Социологија 
2) Социологија са правима грађана
15. 5- Данијела Жунић 

Дипломирани правник 

Предмети које предаје 
1) Устав и права грађана 
2) Социологија са правима грађана
3) Уређење друштва 

1) Социологија са правима грађана
16. 6- Биљана Николић 

Мастер економиста 
Предмети које предаје 

1) Предузетништво 
17. 7- Маријана Симовић Алексић

Дипломирани психолог 
Предмети које предаје 

1) Грађанско васпиање 

2) Психологија 
18. 8- Марија Жунић 

Дипломиани сликар- зидно сликарство
Предмети које предаје 

1) Ликовна култура 
19. 9- Марија Ђокић 

Мастер примењени уметник
Предмети које предаје 

1) Ликовна култура 
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6 ДА 60 
 
 

Стр. Од. у којима предаје 
+ 1м3, 1е1, 1т, 1г, 1д, 2т  

20 ДА 50 
35 
15 

Стр. Од. у којима предаје 
+ 1е2, 1е3, 2м1, 2м2 

изборни + 4е2 

12 ДА 50 
20 
20 
10 

Стр. Од. у којима предаје 
+ 4м2 
+ 3м2 

изборни предмет  + 3е1, 4е3, 4г 
+ 3е3/3д 

13 ДА 36 

30 
5 

29 
+7пн

Стр. Од. у којима предаје 
+ 3м2, 3т 

Социологија са правима грађана + 4е2, 3г 

19 ДА 50 
15 

35 

Стр. Од. у којима предаје 
+ 4м2 

Социологија са правима грађана + 2м3, 3е1, 3д, 4м1, 4е3 
+ 3мг 

ПРЕКО НОРМЕ 4% 
Социологија са правима грађана + 3м3 

23 НЕ 50 
50 

 
Стр. Од. у којима предаје 

+ 4е1, 4е2, 4е3 
Алексић 

21 ДА 35 
 
 

Стр. Од. У којима предаје 

+ 1м2/1д/1мг, 1м1/1е2, 1г/1т/1м3, 
1е1/1е3, 2м2 

 3г 

17 ДА 30 
40 

зидно сликарство 30 
Стр. Од. у којима предаје 

+ 1м1, 1м2, 1е1, 1е2, 1е3, 1г 

2 НЕ 15 
85 

Мастер примењени уметник  
Стр. Од. у којима предаје 

+ 2м2, 1т, 1д 
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 Уметничка школа 
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 Музичка школа 
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 Уметничка школа 
 Музичка школа 
 

+7пн 
Уг.тур. Чајетина 

Од. ст. 
не 

 
 ТШ „Р.Љубичић“ 

 Економска 
школа, Ужице 

Од. ст. 
не 

 
 

 
 Медицинска шк. 

 
Од. ст. 

не 
 
 

Од. Ст. 
1м2/1д/1мг, 1м1/1е2, 1г/1т/1м3, 1мг 

 
 ОШ Д.Јерковић 
 Уметничка школа 

Од. ст. 
не 

 Уметничка школа 
 

Од. ст. 
не 



  

 

© Техничка школа Ужице 

 

20. 10 – Душан Милићевић 
Дипломирани теолог 
Предмети које предаје 

1) Верска настава 

21. 11- Радован Јовичић 
Мастер психолог 
Предмети које предаје 

1) Верска настава 
22. 12- Мирјана Драшковић 

Дипломирани географ 
Предмети које предаје 

1) Грађанско васпитање 

23. 13- Андријана Долаш 
Дипломирани педагог 
Предмети које предаје 

1) Грађанско васпитање 
24. 14- Ружица Страњаковић 

Дипломирани педагог 
Предмети које предаје 

1) Грађанско васпитање 
 
  IV - Стручно веће физичког васпитања

Р. бр. Име и презиме 
Врста стручне спреме 

25. 1- Александар Продановић
Профeсор физичког васпитања
Предмети које предаје 

1) Физичко васпитање 

2) Изабрани спорт – изборни предмет
26. 2- Мирко Аћимовић 

Профeсор физичког васпитања
Предмети које предаје 

1) Физичко васпитање 

2) Изабрани спорт – изборни предмет
27. 3- Небојша Зарић 

Профeсор физичког васпитања
Предмети које предаје 

1) Физичко васпитање 

28. 4- Марија Цупара 
Мастер професор физичког васпитања и спорта
Предмети које предаје 

1) Физичко васпитање 
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0 НЕ 100 
 
 

Стр. Од. у којима предаје 

+ 

1е2, 1м2/1д, 1г/1т, 1м3, 1е1, 1е3, 2е3, 
2м3/2д, 2м1, 2м2/2е2, 2г/2мг, 3м3/3г, 
3м2/3т, 3е3, 3е1/3мг, 4е2, 4м2, 
4м1/4е1, 4е3, 4г 

0 НЕ 15 
25 
20 

Стр. Од. у којима предаје 
+ 3м1/3е2, 1м1, 2е1 

20 ДА 35 
65 

 
Стр. Од. у којима предаје 

+ 2т/2г, 3м3/3г, 3м2/3т, 3е2, 4м1, 4е1, 
4г/4м2/4е3 

18 ДА 15 
85 

 
Стр. Од. у којима предаје 

+ 2е2/2е1, 2м3/2д, 3м1 

19 ДА 5 
 
 

Стр. Од. у којима предаје 
+ 3е1/3мг 
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Александар Продановић 
24 ДА 100 

 
Профeсор физичког васпитања  

Стр. Од. у којима предаје 

+ 1е1, 1т, 1г, 2е1, 2е3, 2т, 3е3, 3д, 4м1, 
4е2 

предмет + 2д 

22 ДА 100 
 

Профeсор физичког васпитања  
Стр. Од. У којима предаје 

+ 2м1, 2м2, 2м3, 2е2, 2г, 2д, 4м2, 4е1, 
4е3, 4г 

изборни предмет + 2м3 

18 ДА 100 
 

Профeсор физичког васпитања  
Стр. Од. У којима предаје 

+ 1м1, 1м2, 1е2, 1е3, 3м1, 3м2, 3м3, 3е1, 
3е2, 3г 

2 НЕ 60 
40 

Мастер професор физичког васпитања и спорта  
Стр. Од. У којима предаје 

+ 1м3, 1д, 3т, 1мг, 2мг, 3мг 
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Од. ст. 
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  V - Стручно веће математике и информатике

Р. бр. Име и презиме 
Врста стручне спреме 

29. 1- Наташа Јешић 
Дипломирани математичар 
Предмети које предаје 

1) Математика 
30. 2- Бранкица Антонијевић 

Дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику 
Предмети које предаје 

1) Математика 
31. 3- Наташа Гавриловић 

Дипломирани математичар 
Предмети које предаје 

1) Математика 
2) Изабрана поглавља математике 

изборни предмет 
32. 4- Ђорђе Марковић 

Мастер професор информатике и 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Математика 
2) Рачунарство и информатика
3) Примењена математика у роботици
33. 5- Драгана Попадић 

 Мастер математичар – професор математике
Предмети које предаје 

1) Математика 
34. 6- Марина Јевремовић Раковић

Мастер професор технике и информатике
Предмети које предаје 

1) Рачунарство и информатика
35. 7- Марија Милићевић 

 Мастер математичар – професор математике
Предмети које предаје 

1) Математика 
2) Нумеричка математика 
36. 8- Дејан Тановић 

 Дипломирани инжењер машинства
Предмети које предаје 

1) Математика 
2) Физика 
3) Техничка механика 
4) Репаратура машинских делова 

изборни предмет 
5) Мерење и контрола квалитета
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35 да 100 
 

  
Стр. Од. у којима предаје 

+ 1м1, 1е1, 1г, 3м1, 3е2, 3е3 

25 да 90 
 

Дипломирани математичар за рачунарство и  

Стр. Од. у којима предаје 
+ 1е2, 1е3, 3е1, 3м2, 3г 

20 да 100 
 

  
Стр. Од. у којима предаје 

+ 2м1, 2м2, 2е2, 4е1, 4е2 
Изабрана поглавља математике - + 4е1 

29 не 
 

100 
 

 
Мастер професор информатике и математике 
Дипломирани машински инжењер  

Стр. Од. у којима предаје 
+ 1м2, 1т 

Рачунарство и информатика +  1е3, 1г, 1м3  
Примењена математика у роботици + 1м2 

5 не 100 
 

професор математике  
Стр. Од. у којима предаје 

+ 2е1, 2е3, 2г, 2т, 4м2, 4г 
Марина Јевремовић Раковић 

10 не 100 
 

Мастер професор технике и информатике  
Стр. Од. у којима предаје 

Рачунарство и информатика + 1е1, 1е2, 1м1, 1м2, 1т, 1д 

4 не 100 
 

професор математике  
Стр. Од. у којима предаје 

+ 1м3, 1д, 2м3, 2д, 3т, 4м1, 4е3 
+ 4м2 

10 не 60 
35 

Дипломирани инжењер машинства  
Стр. Од. у којима предаје 

- 3д, 3м3 
- 1т 
+ 1м3 

Репаратура машинских делова – + 4м1 

Мерење и контрола квалитета + 3м1 
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 Музичка школа 
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6) Термичка обрада – изборни предмет
7) Алати, прибори и мерења –

предмет 
8) Хидраулички и пнеуматски системи 

као објекти управљања 
9) Одржавање и монтажа мехатронских 

система 
 
  VI - Стручно веће природних наука

Р. бр. Име и презиме 
Врста стручне спреме 

37. 1- Гордана Остојић 
Дипломирани биолог 
Предмети које предаје 

1) Биологија 
2) Екологија и заштита животне средине

38. 2- Марина Јешић 
Дипломирани географ 
Предмети које предаје 

1) Географија 

2) Географија у шумарству –
предмет 

39. 3- Гордана Ћитић 
Дипломирани хемичар 
Предмети које предаје 

1) Хемија 
40. 4- Радомир Тошић 

Дипломирани физикохемичар

Предмети које предаје 

1) Физика 

 
  VII – Стручно веће машинства 

Р. 
Бр. 

Име и презиме 
Врста стручне спреме 

41. 1- Данијела Продановић 
Дипломирани инжењер машинства
Предмети које предаје 

1) Техничко цртање 
2) Механика 
3) Техничка механика са механизмима

42. 2- Оливера Шијакињић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Техничко цртање 
2) Технологија машинске обраде 
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изборни предмет + 3м3 
– изборни + 3м3 

пнеуматски системи + 3е3 
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29 да 75 
 
 

Стр. Од. у којима предаје 
+ 1е2, 2е1, 2е3, 2г 

Екологија и заштита животне средине + 1м1, 1м2, 2д, 2м3, 2т 

29 да 80 
20 

 
Стр. Од. у којима предаје 

+ 1м3, 1е1, 1т, 2м1, 2м2, 2е2, 2е3, 2т, 2д
– изборни + 3д 

29 да 60 
40 

 
Стр. Од. у којима предаје 

+ 1е1,1е2, 1е3,1м1, 1м2,1г 

28 да 100 
 

Дипломирани физикохемичар  
 

Стр. Од. у којима предаје 

+ 1е1, 1е2, 1е3, 1м1, 1м2, 1г, 2е1, 2е2, 
2м2 
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д.

 Р
ад

. 
Ст

аж
а 

Л
иц

ен
ца

  

%
   

ан
га

ж
. 

У 
ш

ко
ли

 
%

 у
 д

ру
го

ј 
ш

ко
ли

 

21 да 90 
 

Дипломирани инжењер машинства  
Стр. Од. У којима предаје

+ 1м1,1е3,1м3 
+ 1м1,1е3 

Техничка механика са механизмима + 1м2 

36 да 100 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. У којима предаје

+ 1м1,1е3,1м3 
Технологија машинске обраде на конвенционалним + 2м3,3м3 
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машинама 
3) Технологија ручне и машинске обраде
4) Технолошки поступци  

43. 3- Драгана Бијељић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Пројектовање технолошких система
2) Флексибилни производни системи

44. 4- Зоран Ковачевић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Компјутерска графика 
2) Конструисање применом рачунара
3) Моделирање са анализом елемената и 
4) Моделирање машинских елемената и конструкција
5) Роботи 
6) Одржавање мехатронских система

45. 5 – Звонислав Поповић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Компјутерска графика 
2) Техничко цртање са машинским елементима
3) Практична настава 

46. 6 – Перса Андрић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Техничко цртање 
2) Машински елементи 
3) Технологија обраде 
4)  Роботи 
5) Флексибилни производни системи

47. 7- Жељко Антонијевић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Програмирање за компјутерски управљане машине
2) Мехатронски системи у индустрији

48. 8– Душан Милић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Хидрауличке и пнеуматске компоненте

2) Хидраулички и пнеуматски системи као објекти 
управљања 

3) Хидраулика и пнеуматика 
4) Моделирање са анализом елемената и механизама
5) Предузетништво 

49. 9- Соња Шопаловић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Рачунарска графика и мултимедија
2) Машински елементи 

   3) Роботи 
4) Техничка механика са механизмима
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машинске обраде + 1м3 
+ 3м2 

36 да 100 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. У којима предаје

Пројектовање технолошких система + 3м1,4м1 
Флексибилни производни системи + 3м2,4м2 

30 да 100 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. У којима предаје

+ 2м1 
Конструисање применом рачунара + 3м2 
Моделирање са анализом елемената и механизама + 3е3 
Моделирање машинских елемената и конструкција + 3м1 

+ 4м2 
Одржавање мехатронских система + 4е3 

34 да 70 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. У којима предаје

+ 2м1 
ичко цртање са машинским елементима + 2мг,3мг 

+ 2мг,3мг 

31 да 100 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. У којима предаје

+ 1м2 
+ 2м3 
+ 2м2 
+ 4м2 

Флексибилни производни системи + 3м2 

31 да 100 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. у којима предаје

Програмирање за компјутерски управљане машине + 3м1 
Мехатронски системи у индустрији + 4е3 

29 да 100 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. У којима предаје

Хидрауличке и пнеуматске компоненте + 2е3 
Хидраулички и пнеуматски системи као објекти + 3е3 

+ 3м1,4м2 
Моделирање са анализом елемената и механизама + 3е3 

+ 3м3, 4м1 

29 да 100 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. У којима предаје

Рачунарска графика и мултимедија + 1е1 
+ 2е3 
+ 4м2 

механизмима + 2м2 
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5) Програмирање и програмски језици
6) Технологија машинске обраде

50. 10- Оливера Поњавић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Технологија машинске обраде на
машинама 

2) Одржавање мехатронских система
3) Технологија рада 

51. 11-Чедомир Југовић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Хидраулички и пнеуматски системи као објекти 
управљања 

2) Пројектовање технолошких система
3) Програмирање за компјутерски управљане машине

52. 12 - Бранко Димитријевић 
Дипломирани инжењер машинства
Предмети које предаје 

1) Практична настава 
2) Технологија машинске обраде
3) Пројектовање технолошких система

4) Технологија машинске обраде
управљаним  машинама 

5) Машинска обрада на нумерички управљаним 
машинама 

53. 13-  Зорица Ђурић 
Дипломирани  инжењер машинства
Предмети које предаје 

1) Рачунарска графика и рад са ЦНЦ машинама
2) Техничка механика са механизмима
3) Флексибилни производни системи

4) Технологија металних конструкција и процесне 
опреме 

5) Техничка физика 
6) Технологија заварених конструкција

7) Аутоматизација производње и флексибилни 
производни системи 

54. 14 - Ивана Марјановић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Технологија машинске обраде
2) Машински елементи 
3) Технологија за компјутерски 

   4) Флексибилни производни систем

5) Мерење и контрола квалитета

6) Предузетништво 

7) Пројектовање технолошких система

55. 15- Иван Вучићевић 
Мастер инжењер машинства
Предмети које предаје 
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Програмирање и програмски језици + 2м2 
Технологија машинске обраде + 2м1 

27 да 20 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. у којима предаје

обраде на конвенционалним + 3м3 

Одржавање мехатронских система + 4е3 
 3мг 

28 да 100 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. у којима предаје

Хидраулички и пнеуматски системи као објекти + 3е3 

Пројектовање технолошких система + 3м1 
компјутерски управљане машине + 4м1 

19 не 100 
 

Дипломирани инжењер машинства  
Стр. Од. у којима предаје

+ 1м1,2м2 
Технологија машинске обраде + 2м1 
Пројектовање технолошких система + 4м1 

машинске обраде за нумерички + 3м3 

обрада на нумерички управљаним + 3м3 

24 да 100 
 

Дипломирани  инжењер машинства  
Стр. Од. у којима предаје

Рачунарска графика и рад са ЦНЦ машинама + 2д 
механизмима + 2е3,3м2 

Флексибилни производни системи + 3м2 
Технологија металних конструкција и процесне + 2м3 

+ 2м3 
Технологија заварених конструкција + 3м3 
Аутоматизација производње и флексибилни + 4м1 

29 да 100 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. у којима предаје

Технологија машинске обраде + 2м1 
+ 2м1 

Технологија за компјутерски управљане машине + 3м1 
Флексибилни производни систем + 4м2 
Мерење и контрола квалитета + 3м1 

+ 3м3,4м1 
Пројектовање технолошких система + 3м1,4м1 

24 да 100 
 

Мастер инжењер машинства  
Стр. Од. у којима предаје
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  VIII - Стручно веће електротехнике

Р. 
бр. 

Име и презиме 
Врста стручне спреме 

59. 1- Татјана Старчевић 
Дипломирани инжењер електронике
Предмети које предаје 

1) Основе електротехнике 
2) Практична настава 
3) Основе електротехнике- вежбе
4) Приступне мреже и уређаји- 
5) Приступне мреже и уређаји- 

1) Основе телекомуникационих  мрежа
2) Телекомуникациона мерења  једна  група
 

60. 2- Јасна Станишић 
Дипломирани инжењер електротехнике
Предмети које предаје 

1) Тестирање и дијагностика мехатронских система
2) Системи управљања у мехатроници

1) Пројектовање технолошких система
2) Програмирање за компјутерски управљане машине

56. 16- Милован Вилотијевић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Флексибилни производни системи
2) Машински елементи 
3) Програмирање за компјутерски управљане машине
4) Хидрауличке и пнеуматске компоненте 

57. 17-Весна Зечевић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Технологија за компјутерски управљане машине
2) Материјали и обрада метала
3) Техмологија рада 
4) Технологија ручне и машинске 

58. 18-Весна Владисављевић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Програмирање и програмски језици
2) Флексибилни производни системи
3) Механика 
4) Технолошки поступци 
5) Технологија машинске обраде на нумерички 

управљаним машинама 
6) Тестирање  и дијагностика мехатронских систе
7) Рачунарска графика и рад са ЦНЦ машинама
8) Опрема, погони и управљање 

системима 
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32 ДА 90+10+20
 електронике 

Стр. Од. у којима предаје
+ 1е1,1е2 
+ 2е2 

вежбе + 1e3 
 блок 2.група + 4е2 
 блок 2.група + 3е2 

ПРЕКО НОРМЕ 20%   
Основе телекомуникационих  мрежа + 1е2 
Телекомуникациона мерења  једна  група + 3е2 

  

32 ДА 100
+10 Дипломирани инжењер електротехнике 

Стр. Од. у којима предаје
Тестирање и дијагностика мехатронских система + 4е3 
Системи управљања у мехатроници + 3е3 

Пројектовање технолошких система + 3м1,4м1 
ограмирање за компјутерски управљане машине + 2м1 

22 да 100 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. у којима предаје

Флексибилни производни системи + 4м2 
+ 2м2,3м2 

Програмирање за компјутерски управљане машине + 3м1,4м1 
Хидрауличке и пнеуматске компоненте  + 2е3 

28 да 50 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. у којима предаје

Технологија за компјутерски управљане машине + 3м1 
Материјали и обрада метала  2мг 

 2мг 
Технологија ручне и машинске обраде + 1м3 

19 да 100 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. у којима предаје

Програмирање и програмски језици + 3м2 
Флексибилни производни системи + 3м2,4м2 

+ 2м1 
+ 3м2 

Технологија машинске обраде на нумерички + 3м3 

мехатронских система + 4е3 
Рачунарска графика и рад са ЦНЦ машинама + 3д 
Опрема, погони и управљање мехатронским + 3е3 
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3) Електрични погон и опрема у мехатроници 
4) Одржавање и монтажа мехатронских система 
5) Електроника и микропроцесори
6) Електротехника 
 

1) Електротехника 
61. 3- Милија Вермезовић 

Професор електротехнике 
Предмети које предаје 

1) Основе електротехнике 
2) Телекомуникациони водови-
3) Електроника 
4) Електротехника и електроника

1) Основе електротехнике - теорија
62. 4- Ивана Аџић 

Дипломирани електротехнички инжењер 
(електроника) 
Предмети које предаје 

1) Рачунарске мреже и интернет сервиси
2) Комутациона техника 
3) Базе података  
4) Рачунарске мреже и 1.група блок
5) Бежичне комуникације и 1.група блок

1) Приступне мреже и уређаји и 1.група блок
63. 5- Весна Ћубић  

Дипломирани инжењер електротехнике 
(електроника) 
Предмети које предаје 

1) Теорија телекомуникација 
2) Електроника  
3) Програмирање 

1) Електроника и микропроцесори
2) Телекомуникациони водови 

64. 6- Братислав Стаменковић 
Дипломирани инжењер електротехнике
Предмети које предаје 

1) Програмирање 
2) Веб програмирање 
3) Примењене информационе технологије блок 
4) Програмирање  и једна група блок
 

1) Веб програмирање 
65. 7- Ана Јованетић Марковски

Дипломирани инжењер електротехнике

Предмети које предаје 
1) Електроника  
2) Веб дизајн 
3) Практична настава 
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Електрични погон и опрема у мехатроници – блок  + 3е3 
Одржавање и монтажа мехатронских система - блок  + 4е3 
Електроника и микропроцесори-блок 1.група + 3м2 

+ 3т 
ПРЕКО НОРМЕ  10 %  

+ 2м2 

35 ДА 100+15

Стр. Од. у којима предаје
+ 2е3, 2е1,2е2 

-блок - 3е2 
+ 3е2 

Електротехника и електроника + 2м1 
ПРЕКО НОРМЕ 15% 

теорија + 1е3 

35 ДА 100+20електротехнички инжењер 

Стр. Од. у којима предаје
Рачунарске мреже и интернет сервиси + 4е1 

+ 3е2 
+ 3е1 

Рачунарске мреже и 1.група блок + 4е2 
Бежичне комуникације и 1.група блок + 4е2 

ПРЕКО НОРМЕ     20% 
Приступне мреже и уређаји и 1.група блок + 3е2 

32 ДА 100 + 24Дипломирани инжењер електротехнике 

Стр. Од. у којима предаје
+ 2е2 
+ 2е1,2е3 
+ 1е1,2е3 

ПРЕКО НОРМЕ   29% 
Електроника и микропроцесори- и блок 2. група  + 3м2 
Телекомуникациони водови – и блок  + 3е2 

19 ДА 100+27
Дипломирани инжењер електротехнике 

Стр. Од. у којима предаје
+ 2е1,4е1 
+ 3е1  

Примењене информационе технологије блок  + 4e1 
и једна група блок + 2e1 

ПРЕКО НОРМЕ 27%  
+ 4е1 

Ана Јованетић Марковски 
15 ДА 

100+20
 

 
Дипломирани инжењер електротехнике 

Стр. Од. у којима предаје
+ 2е2 
+ 2е1 
+ 2е2 
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3е1 

 
 
 
 
 

100+20   

  

Од. у којима предаје Од. ст. 
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4) Системи преноса и блок-1.група
5) Приступне мреже и уређаји блок
 

1) Веб дизајн - изборни 
66. 8-Иван Савић 

Дипломирани инжењер електротехнике
Предмети које предаје 

1) Заштита информационих система и једна група 
2) Примењене информационе технологије
3) Базе података 

1) Телекомуникациона мерења  једна група
2) Заштита информационих система 

67. 9- Момир Бабић 
Мастер инжењер мехатронике
Предмети које предаје 

1) Опрема,погон и управљање мехатронским 
системима 

2) Дигитална електроника и микроконтролери
3) Програмабилни логички контролери
4) Системи управљања у мехатроници блок једна група
5) Електрични погон и опрема у мехатроници 

68. 10- Светлана Петровић 
Дипломирани инжењер електротехнике
Предмети које предаје 

1) Одржавање и монтажа мехатронских система и блок 
једна група 

2) Сигнално телекомуникациони системи 
праксе и блока 

3) Електрични погон и опрема у мехатроници  и једна 
група блок 

 

1) Сигнално телекомуникациони системи 
праксе и блока 

69. 
 

11.Душица Николић 
Мастер  инжењер информационих технологија
Предмети које предаје 

1) Програмирање 

2) Примењене информационе технологије и једна 
група блока 

70. 
 

12.Михаило Аџић 
Инжењер електротехнике  
Предмети које предаје 

1) Практична настава  
2) Електромашинска припрема 

3) Сигнално телекомуникациони  системи и једна група 
блока 

4) Бежичне комуникације –блок једна група
5) Рачунарске мреже-блок једна 
6) Системи преноса-блок једна група
7) Телекомуникациони водови-

71. 13. Жељана Николић 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

1.група + 4е2 
Приступне мреже и уређаји блок-1.група + 4е2 

Преко норме 20%   
+ 3е2 

14 ДА 100+19
електротехнике 

Стр. Од. у којима предаје
Заштита информационих система и једна група  + 4e1 
Примењене информационе технологије + 4е1, 3e1 

+ 2e1 
ПРЕКО НОРМЕ 19% 

мерења  једна група + 3е2 
Заштита информационих система 2. група вежби + 4е1 

4 НЕ 100 
Мастер инжењер мехатронике 

Стр. Од. у којима предаје
Опрема,погон и управљање мехатронским + 3е3 

Дигитална електроника и микроконтролери + 3e3 
Програмабилни логички контролери + 4е3 
Системи управљања у мехатроници блок једна група + 3e3 
Електрични погон и опрема у мехатроници - блок  + 3е3 

20 ДА 100
+14 Дипломирани инжењер електротехнике 

Стр. Од. у којима предаје
Одржавање и монтажа мехатронских система и блок + 4е3 

Сигнално телекомуникациони системи –једна група + 3е2 

Електрични погон и опрема у мехатроници  и једна + 3е3 

ПРЕКО НОРМЕ 14%   
Сигнално телекомуникациони системи -1.група + 4е2 

3 НЕ 100 
Мастер  инжењер информационих технологија 

Стр. Од. у којима предаје
+ 3е1 

Примењене информационе технологије и једна + 3е1,4е1 

9 НЕ 100 

Стр. Од. у којима предаје
+ 1е1,1е2, 

Електромашинска припрема  + 1е3 
Сигнално телекомуникациони  системи и једна група + 3е2, 4е2 

блок једна група - 4e2 
блок једна група - 4e2 

блок једна група - 4e2 
-блок једна група  - 3e2 

6 НЕ 10   

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 46 од 315 

 
 
 
 

19 
  
  

Од. у којима предаје Од. ст. 
НЕ 

 
 

 
 

  
  

Од. у којима предаје Од. ст. 

НЕ 

 
 
 
 

  
  

Од. у којима предаје Од. ст. 

4Е3 

 

 

 

 

 
  
  

Од. у којима предаје Од. ст. 
НЕ 

 

 
  
  

у којима предаје Од. ст. 
НЕ 

 

 

 
 
 
 



  

 

© Техничка школа Ужице 

 

Мастер инжењер мехатронике
Предмети које предаје 

1) Апликативни програми 
2) Рачунарски системи   
3) Техничка документација 
4) Техника дигиталног преноса 
5) Електроника и микропроцесори
6) Примењене информационе технологије 
7) Програмирање-блок   

 
 
 
 
  IX - Стручно веће металургије, графичарства и обраде дрвета

Р. 
бр. 

Име и презиме 
Врста стручне спреме 

72. 1- Слађана Човић 
Дипломирани инжењер металургије
Предмети које предаје 

1) Техничко цртање са машинским елементи
2) Основи рециклаже  
3) Машине и уређаји у металургији 
4) Прерада метала  
5) Физика  
6) Предузетништво  
7) Организација рада  
8) Математика  

73. 2- Марина Јелисијевић 
Дипломирани инжењер металург
Предмети које предаје 

1) Машински материјали  
2) Основи рециклаже  
3) Технологија прераде метала 
4) Мерни инструменти са аутоматском контролом 
5) Контрола процеса производње 
6) Физичка металургија с термичком обрадом 
7) Прерада метала (блок настава)
8) Практична настава (блок настава)

74. 3- Гордана Брадоњић (замена Наде Јовичић)
Дипломирани инжењер металургије
Предмети које предаје 

1) Општа и неорганска хемија  
2) Организација пословања  
3) Практична настава  

75. 4- Љиљана Зекић 
Дипломирани инжењер металург
Предмети које предаје 

1) Припрема и контрола сировина 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

Мастер инжењер мехатронике 0   

Стр. Од. у којима 
предаје 

+ 2е2 
+ 3е1 
+ 4е2 

 + 3е2 
Електроника и микропроцесори + 3м2 
Примењене информационе технологије -блок + 4е1 

+ 2е1 

Стручно веће металургије, графичарства и обраде дрвета 

Го
д.

 р
ад

. 
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а 
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%
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24 ДА 98 
 

Дипломирани инжењер металургије   
Стр. Од. у којима предаје

цртање са машинским елементима  + 1т 
+ 1т 

Машине и уређаји у металургији  + 2т 
+ 3т 
- 1д 
- 3д 
- 1д 
- 1мг, 2мг, 3мг 

28 ДА 90 
 

Дипломирани инжењер металург  
Стр. Од. у којима предаје

+ 1м1, 1м2, 1м3 
+ 1т 

Технологија прераде метала  + 2т 
Мерни инструменти са аутоматском контролом  + 2т 
Контрола процеса производње  + 2т 
Физичка металургија с термичком обрадом  + 3т 

(блок настава) + 3т 
настава) + 2т** 

(замена Наде Јовичић) 
23 НЕ 100 

 
Дипломирани инжењер металургије  

Стр. Од. у којима предаје
 + 1т 

+ 3т 
+ 2т* 

29 ДА 100 
 

Дипломирани инжењер металург  
Стр. Од. у којима предаје

Припрема и контрола сировина  + 3т 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 47 од 315 

Од. ст. 

НЕ 
 
 
 
 
 
 

ш
ко

ли
 

Назив друге 
школе 

  
  

Од. у којима предаје Од. ст. 
не 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Од. у којима предаје Од. ст. 
 2т 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Од. у којима предаје Од. ст. 
не 

 
 

 
 

Од. у којима предаје Од. ст. 
3т 



  

 

© Техничка школа Ужице 

 

2) Аутоматска контрола процеса
3) Прерада метала  
4) Практична настава  
5) Техничко цртање 

76. 5- Милена Вукотић 

Дипломирани инжењер технолог
Предмети које предаје 

1) Техничко цртање са нацртном 
2) Технологија графичког материјала
3) Практична настава (блок настава) 

77. 6- Јелена Јокић 

Дипломирани инжењер технологије 
Предмети које предаје 

1) Предузетништво   
2) Основи графичке технике  
3) Технологија рада 
4) Технологија графичког материјала

78. 7- Ана Петровић 
Дипломирани графички дизајнер
Предмети које предаје 

1) Цртање и сликање  
2) Графички дизајн  
3) Историја уметности са теоријом форме 
4) Обликовање графичких производа 
5) Основи ВЕБ дизајна 
6) Практична настава  

 
  X - Стручно веће практичне наставе

Р. 
бр. 

Име и презиме 
Врста стручне спреме 

79. 1- Вељко Раонић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Практична настава, блок 
2) Практична настава 
3) Електромашинска припрема 

4) Хидраулички и пнеуматски системи као објекти 
управљања, блок 

5) Заварене конструкције  
80. 2- Стефан Ракић 

Струковни инжењер производно
информатике 
Предмети које предаје 

1) Машинска обрада на конвенционалним машинама
2) Машинска обрада на конвенционалним машинама

3) Машинска обрада на нумерички управљаним 
машинама, блок 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

Аутоматска контрола процеса - + 3т 
+ 3т 
+ 2т** 
- 1д 

32 ДА 35 
65 

Дипломирани инжењер технолог  
Стр. Од. у којима предаје

Техничко цртање са нацртном геометријом  + 1г 
Технологија графичког материјала  + 3г 
Практична настава (блок настава)  + 1мг 

21 ДА 75 
25 

Дипломирани инжењер технологије   
Стр. Од. у којима предаје

+ 4г 
+ 1г 
+ 2мг, 3мг 

Технологија графичког материјала + 1мг, 2мг, 3мг 

12 ДА 100 
 

Дипломирани графички дизајнер  
Стр. Од. у којима предаје

+ 2г 
+ 2г 

Историја уметности са теоријом форме  + 3г 
Обликовање графичких производа  + 3г 

+ 3г 
+ 2г 

Стручно веће практичне наставе 
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19 не 100 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. У којима предаје

+ 1м2,2м2 
+ 2м1,3мг 

 + 1е3 
Хидраулички и пнеуматски системи као објекти + 3е3 

+ 3м3 

7 не 100 
 

Струковни инжењер производно-инжењерске  

Стр. Од. у којима предаје
Машинска обрада на конвенционалним машинама - 2м3 
Машинска обрада на конвенционалним машинама - 3м3 
Машинска обрада на нумерички управљаним - 3м3 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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81. 3- Павле Гавриловић 
Специјалиста струковни инжењер машинства
Предмети које предаје 

1) Металне конструкције и процесна опрема
2) Ручна и машинска обрада 

3) Машинска обрада на нумерички управљаним
машинама-глодање 

82. 4- Момчило Аћимовић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Машинска обрада на конвенционалним машинама

2) Машинска обрада на нумерички управљаним 
машинама, блок 

83. 5- Благоје Симић 
Дипломирани машински инжењер
Предмети које предаје 

1) Ручна и машинска обрада 
2) Практична настава 
3) Заварене конструкције 

84. 6- Ана Радановић 
Струковни инжењер индустријског инжењерства
специјалиста графичког инжењерства
Предмети које предаје 

1) Практична настава 
2) Технологија графичке припреме
3) Технологија интернет обликовања

85. 
 
 

7-Александра Поповић 
Струковни инжењер индустријског инжењерства
специјалиста графичког инжењерства
 
Предмети које предаје 

1) Практична настава 
2) Фотографија и филм 

86. 8- Никола Ћосић 
Струковни мастер дизајнер 
Предмети које предаје 

1) Практична настава 
87. 9- Катарина Новаковић 

Мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна
Предмети које предаје 

1) Практична настава 
2) Технологија дигиталне графике
3) Основи програмирања 
4) Обликовање графичких производа, блок

88. 10- Ивана Бошковић 
Специјалиста струковни инжењер технологије
Предмети које предаје 

1) Практична настава 
2) Практична настава,блок 

89. 11- Јелена Шљукић 
Мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна
Предмети које предаје 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

17 да 100 
 

инжењер машинства  
Стр. Од. у којима предаје

Металне конструкције и процесна опрема + 2м3 
+ 1м3 

нумерички управљаним + 3м3 

12 не 100 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. У којима предаје

на конвенционалним машинама + 2м3,3м3 
Машинска обрада на нумерички управљаним + 3м3 

34 не 100 
 

Дипломирани машински инжењер  
Стр. Од. У којима предаје

+ 1м3 
+ 1e2,2м1 
+ 3м3 

19 да 100 
 

Струковни инжењер индустријског инжењерства-
специјалиста графичког инжењерства  

Стр. Од. у којима предаје
+ 1г,3г 

Технологија графичке припреме + 1г 
Технологија интернет обликовања + 4г 

16 да 100 
 

Струковни инжењер индустријског инжењерства-
специјалиста графичког инжењерства  

    
Стр. Од. у којима предаје

+ 2г,4г 
+ 2г 

15 да 100 
 
 

Стр. Од. у којима предаје
+ 3г,4г 

10 не 100 
 

Мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна  
Стр. Од. у којима предаје

+ 1г,2мг,3мг 
Технологија дигиталне графике + 2г 

+ 2г 
Обликовање графичких производа, блок + 3г 

11 не 100 
 

Специјалиста струковни инжењер технологије  
Стр. Од. у којима предаје

+ 1мг,4г 
+ 3г 

7 не 100 
 

Мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна  
Стр. Од. У којима предаје
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Од. У којима предаје Од. Ст. 
не 

 
 

 
 

Од. у којима предаје Од. ст. 
1г 
 
 

 
 

 
Од. у којима предаје Од. ст. 

не 
 

 
 

Од. у којима предаје Од. ст. 
не 

 
 

Од. у којима предаје Од. ст. 
2г 
 
 
 

 
 

Од. у којима предаје Од. ст. 
не 

 
 
 

Од. У којима предаје Од. Ст. 
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1) Практична настава 
2) Практична настава,блок 
3) Графичко обликовање и писмо
4) Технологија рада 

90. 12- Рада Марковић  
Дипломирани инжењер шумарства
Предмети које предаје 

1) Израда намештаја 
2) Конструкција намештаја,блок
3) Својства материјала 

1) Организација рада - блок 
2) Израда намештаја 
3) Изборна технологија 

91. 13- Зоран Јоксимовић  
Дипломирани инжењер шумарства
Предмети које предаје 

1) Израда намештаја 
2) Изборна технологија 
4) Конструкција намештаја-блок
6) Oрганизација рада - блок 

1) Израда намештаја 
92. 14- Марија Петковић  

Дипломирани машински  инжењер 
Предмети које предаје 

1) Практична настава 
2) Практична настава,блок 

93. 15- Драгослав Шуљагић  
Мастер инжењер графичког инжењерства и 
Предмети које предаје 

1) Практична настава 
2) Графичко обликовање и писмо

94. 16- Драган Мијатовић  
Дипломирани машински  инжењер 
Предмети које предаје 

1) Практична настава 
2) Практична наста ва,блок 
3) Ручна и машинска обрада 

4.3.Стручни сарадници 

Име и презиме Врста стр. спреме

Ружицa 
Страњаковић Дипломирани педагог

Маријана Симовић 
Алексић 

Дипломирани 
психолог 
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+ 1мг,3мг 
+ 2г 

обликовање и писмо + 1мг 
+ 1мг 

36 не 100 
 

Дипломирани инжењер шумарства  
Стр. Од. У којима предаје

+ 1д,2д 
Конструкција намештаја,блок + 2д 

+ 1д 
ПРЕКО НОРМЕ 22% 

+ 2д 
+ 1д 
+ 3д 

27 не 100 
 

Дипломирани инжењер шумарства  
Стр. Од. У којима предаје

+ 1д,2д,3д 
+ 3д 

блок + 2д,3д 
+ 2д 

ПРЕКО НОРМЕ 23% 
+ 2д 

12 не 100 
 

Дипломирани машински  инжењер   
Стр. Од. У којима предаје

+ 1м1,1е2,2мг 
+ 1м2,2м2 

3 не 72 
 

графичког инжењерства и дизајна  
Стр. Од. У којима предаје

+ 2мг 
Графичко обликовање и писмо + 2мг 

32 не 100 
 

Дипломирани машински  инжењер   
Стр. Од. У којима предаје

+ 1м1,2м1,3мг 
+ 1м2 
+ 1м3 

Врста стр. спреме Послови на којима 
ради 

Го
ди

не
 р

ад
но

г 
ст

аж
а 

Л
иц

ен
ца

 

Дипломирани педагог Стручни сарадник – 
педагог 

20 

Дипломирани Стручни сарадник-
психолог 
Стручни сарадник-

21 
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Марија Радојевић Дипломирани 
психолог 

Весна Зечевић Дипломирани 
машински инжењер

Звонислав Поповић Дипломирани 
машински инжењер 

Бранкица 
Антонијевић 

Дипломирани 
математичар за 
рачунарство и 
информатику

Данијела 
Продановић 

Дипломирани 
инжењер машинства

Данка Гогић Професор српског 
језика и књижевности

4.4. Сарадници – радници ангажовани из других организација по уговору о 
извођењу наставе 
Због недостатка стручних кадрова на Тржишту рада планира се ангажовање радника из других 
организација по уговору за извођење наставе из следећих предмета:

Р. 
бр. 

Име и презиме 
Врста стручне спреме 

1. 1- Миломир Зириковић 
Дипломирани инжењер шумарства
Предмети које предаје 

1) Израда намештаја 
2. 2- Зорица Селаковић 

Дипломирани инжењер шумарства
Предмети које предаје 

1) Израда намештаја 

4.5.Ваннаставни кадар 

Име и презиме Врста стр. спреме

Снежана Матић  Дипломирани правник

Милица Мурић Дипломирани економиста

Ђулка 
Арсенијевић 

Финансијски техничар
техничар за одржавање 
информационих 
системаи технологија
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библиотекар 
Дипломирани Стручни сарадник –

психолог 
6 

Дипломирани 
машински инжењер 

Стручни сарадник- 
библиотекар 

27 

Дипломирани 
машински инжењер  

Стручни сарадник- 
библиотекар 

34 

Дипломирани 
математичар за 
рачунарство и 
информатику 

Стручни сарадник- 
библиотекар 

24 

Дипломирани 
инжењер машинства 

Стручни сарадник- 
библиотекар 

20 

Професор српског 
језика и књижевности 

Стручни сарадник- 
библиотекар 

6 

радници ангажовани из других организација по уговору о 

недостатка стручних кадрова на Тржишту рада планира се ангажовање радника из других 
организација по уговору за извођење наставе из следећих предмета: 

Го
д.

 р
ад

. с
та

ж
а 

Л
иц

ен
ца

  

%
   

ан
га

ж
. у

 
ш

ко
ли

 
%

 у
 д

ру
го

ј 
ор

га
ни

за
ци

ји
 

 не 20 
100 

Дипломирани инжењер шумарства  
Стр. Од. у којима предаје
+ 2д, 

 не 20 
100 

Дипломирани инжењер шумарства  
Стр. Од. у којима предаје
+ 2д 

Врста стр. спреме Послови на којима ради 

Дипломирани правник Секретар 

Дипломирани економиста 
Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 
послове 

Финансијски техничар и 
техничар за одржавање 
информационих 
системаи технологија 

Референт за финансијско 
рачуноводствене 
послове/Техничар одржавања 
информационих технологија и 
опреме 
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ДА 50 - 

ДА 30 - 
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ДА 10 - 

А 40 - 

радници ангажовани из других организација по уговору о 

недостатка стручних кадрова на Тржишту рада планира се ангажовање радника из других 

ор
га

ни
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ци
ји

 

Назив друге 
организације 

 Гинко Пожега 
 

Од. у којима предаје Од. ст. 
не 

 Пино Арт, 
Ужице 
 

Од. у којима предаје Од. ст. 
не 
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ди
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а 
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иц

ен
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а 
у 
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10 ДА 100 

30 ДА 100 

20  100 
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Име и презиме Врста стр. спреме

Марија 
Трифуновић Сарадник у настави

Оливера 
Кнежевић Економски техничар

Драган Брковић Техничар за прераду 
метала 

Горан Кнежевић Техничар за управне 
послове 

Марко Кондић  Машински техничар
Душан 
Дрндаревић 

Електротехничар 
електронике 

Милка Марић Основна школа
Видосава Босић Основна школа
Мирјана 
Стефановић Основна школа

Весна Панић Основна школа
Драгица 
Новаковић Основна школа

Ружа Панић Основна школа
Драгица 
Димитријевић Основна школа

Слађана 
Петронијевић Основна школа

Јелена Кондић Основна школа
Тина Ивановић Основна школа
 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО

5.1. Бројно стање ученика и одељења
5.1.1. Бројно стање ученика по 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 
-  Образовни профил 

Трајање

 
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 
Техничар за компјутерско 
управљање (ЦНЦ) машина 

4 год. 

Техничар  за роботику 4 год. 
Техничар за индустријску 
роботику 

4 год 

Оператер машинске обраде  3 год. 
Бравар заваривач 3 год 
Оператер машинске обраде 
резањем 

3 год 
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Врста стр. спреме Послови на којима ради 

Сарадник у настави Референт за правне, кадровске 
и административне послове 

Економски техничар 
Техничар инвестиционог и 
техничког одржавања и 
одржавања уређаја и опреме 

Техничар за прераду Домар 

Техничар за управне 

Техничар инвестиционог и 
техничког одржавања и 
одржавања уређаја и 
опреме/Радник на одржавању 
чистоће 

Машински техничар Помоћни наставник 
Електротехничар 

 Помоћни наставник 

Основна школа Радник на одржавању чистоће 
Основна школа Радник на одржавању чистоће 

Основна школа Радник на одржавању чистоће 

Основна школа Радник на одржавању чистоће 

Основна школа Радник на одржавању чистоће 

Основна школа Радник на одржавању чистоће 

Основна школа Радник на одржавању чистоће 

Основна школа Радник на одржавању чистоће 

Основна школа Радник на одржавању чистоће 
Основна школа Радник на одржавању чистоће 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

5.1. Бројно стање ученика и одељења 
5.1.1. Бројно стање ученика по подручјима рада и образовним профилима

Трајање Разред 
Одељење и број ученика 

Први Други Трећи 
3 86 3 85 3 81 

 Iм1 30 IIм1 29 IIIм1 30 Ivм1

   IIм2 30 IIIм2 26 Iv

 Iм2 29      

 
 

 IIм3 15 IIIм3 13 - 
   IIм3 11 IIIм3 12 - 

 Iм3 27      
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27  100 

37  50 

27  100 

30  100 

0  100 

1  100 

10  100 
7  100 

30  100 

30  100 

29  100 

15  100 

16  100 

16  100 

14  100 
19  100 

подручјима рада и образовним профилима 

Укупно 

Четврти  
2 55 307 

Ivм1 30 119 

vм2 25 81 

 29 

  28 
  23 

 27 
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ПОДРУЧЈЕ РАДА 
-  Образовни профил 

Трајање

 
Е- ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
Електротехничар 
информационих технологија  

4 год. 

Електротехничар 
телекомуникација 

4 год. 

Техничар 
телекомуникационих 
технологија 

4 год. 

Техничар мехатронике 4 год. 
Т- МЕТАЛУРГИЈА 
Оператер за прераду метала 3  год.
Техничар за контролу у 
металургији 

4 год. 

Техничар за рециклажу 4 год 
Г- ГРАФИЧАРСТВО 
Техничар за дигиталну 
графику и интернет 
обликовање 

4 год. 

Техничар за обликовање 
графичких производа 

4 год. 

Техничар за графичку 
припрему 

 

Д-ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА 
Оператер за израду 
намештаја 

3 год 

Укупно М+Е+Т+Г  
 

Ученици са сметњама у развоју 
М - МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА И
Г- ГРАФИЧАРСТВО 
М- Бравар 
Г- Помоћник књиговесца 
Укупно  

Преглед: Број одељења и  ученика по разредима

Разред 
Број 

одељења 

ПРВИ 9 
ДРУГИ 9 
ТРЕЋИ 9 

ЧЕТВРТИ 6 
У К У П Н О 33 

   

5.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи

У  школској 2022/2023. години  870 

5.1.3. Ванредни ученици 

Број лица на преквалификацији, доквалификацији,
и специјалистичком образовању: 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

Трајање 
Разред 

Одељење и број ученика 
Први Други Трећи 

3 92 3 89 3 87 3 
 

Ie1 30 IIe1 29 IIIе1 29 IVe1

 
 

 IIe2 30 IIIe2 29 IVe2

 
Ie2 30      

 Ie3 32 IIe3 30 IIIe3 29 IVe3
1 15 1 15 1 15 - 

год. - -  IIт 15 -  - 
 - - - -  IIIт 15 - 

 Iт 15      
1 30 1 30 1 27 1 

   IIг 30 -  Ivг

 
 

- 
 

 IIIг 27 
 

Iг 30      

1 11 1 24 1 10 - 
 

Iд 11 IIд 24 IIIд 10 - 

9 234 9 243 9 220 6 

Разред 

Трајање  
Први Други Трећи

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА И 
1  1 - 1

3 год. Iмг 
0 

IIмг 
1 

III
2 2 

 1 2 1 3  
Преглед: Број одељења и  ученика по разредима      

Број 
ученика 

Одељења ученика са 
сметњама у развоју 
Број 

одељења 
Број 

ученика 
Број 

одељења
234 1 2 10

243 1 3 10

220 1 5         10
173 - - 6
870 3 10 3

5.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи

У  школској 2022/2023. години  870  ученика учи енглески језик. 

доквалификацији, наставку школовања и ванредно
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Укупно 

Четврти  
 88 356 

IVe1 31 119 

IVe2 28 87 

 30 

IVe3 29 120 
 - 45 
 - 15 

 - 15 

 15 
 30 117 

Ivг 30 
 

60 

 27 

 30 

 - 45 

 - 45 

 173 870 

Трећи Укупно 

1  3 

IIIмг 
1 2 
4 8 

 5 10 

Укупно 

Број 
одељења 

Број 
ученика 

10       236 
10 246 

10 225 
6 173 

36 880 

5.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи 

наставку школовања и ванредном школовању 
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Подручје рада Образовни профил

МАШИНСТВО И 
ОБРАДА МЕТАЛА 

Механичар грејне и 
расхладне технике
Бравар заваривач
Машинбравар 
Аутомеханичар 
Оператер машинске обраде
Техничар за компјутерско 
управљање ЦНЦ машина
Машински техничар за 
компјутерско конструисање
Техичар за компјутерско 
управљање 

Машински техничар

Металоглодач специјалиста
Металостругар специјалиста

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

Електромонтер мрежа и 
постројења 
Eлектроинсталатер
Електромеханичар за 
машине и опрему

Електротехничар енергетике

Електротехничар рачунара
Техничар мехатронике
Електротехничар 
електронике 

МЕТАЛУРГИЈА  

Ваљаоничар 
Ливац 
Оператер за прераду метала
Техничар за прераду метала
Техничар за контролу у 
металургији  
Техничар за рециклажу

ГРАФИЧАРСТВО 
Техничар за обликовање 
графичких производа

5.1.4. План уписа на програме преквалификације, доквалификације и 
специјалистичког образовања

Ред. 
бр. 

Подручје рада/ 
Образовни профил 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 
1 Машински техничар  

2 Машински техничар за компјутерско 
конструисање 

3 
Техничар за кoмпјутерско управљање 
машина 

4 Аутомеханичар 
5 Алатничар 
6 Инсталатер 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

Образовни профил 
Трајање 
образо-

вања 

Преквалификација,
доквалификацијаи наставак 

започетог школовања, 
ванредно школовање, 

специјалистичко образовање
Механичар грејне и 
расхладне технике 

3 год. преквалификација

Бравар заваривач 3 год. преквалификација
 3 год. преквалификација
 3 год. преквалификација

Оператер машинске обраде 3 год. наставак школовања
Техничар за компјутерско 
управљање ЦНЦ машина 

4 год. доквалификација

Машински техничар за 
компјутерско конструисање 4 год. доквалификација

Техичар за компјутерско 
4 год. наставак школовања

Машински техничар 4 год. 
преквалификација
доквалификација

Металоглодач специјалиста Спец. Специјалистичко образовање
Металостругар специјалиста Спец. Специјалистичко образовање
Електромонтер мрежа и 3 год. преквалификација

лектроинсталатер 3 год. преквалификација
Електромеханичар за 
машине и опрему 

3 год. преквалификација

Електротехничар енергетике 4 год. 
доквалификација

преквалификација
Електротехничар рачунара 4 год. наставак школовања
Техничар мехатронике 4 год. наставак школовања
Електротехничар 

4 год. Преквалификација

3 год. преквалификација
3 год. преквалификација

Оператер за прераду метала 3 год. преквалификација
Техничар за прераду метала 4 год. доквалификација
Техничар за контролу у 4 год. доквалификација

4 год. преквалификација
Техничар за рециклажу 4 год. наставак школовања
Техничар за обликовање 
графичких производа 

4 год. доквалификација

5.1.4. План уписа на програме преквалификације, доквалификације и 
цијалистичког образовања 

Број планираних ученика 
Преквалиф. Доквалиф. 

3 3 
Машински техничар за компјутерско 3 3 

мпјутерско управљање (CNC) 
6 6 

5  
4  
3  

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 54 од 315 

Преквалификација, 
доквалификацијаи наставак 

започетог школовања, 
ванредно школовање, 

специјалистичко образовање 

Број 
ученика 

преквалификација 1 

преквалификација 1 
преквалификација 5 
преквалификација 1 

наставак школовања 1 

доквалификација 7 

доквалификација 2 

наставак школовања 2 

преквалификација 2 
доквалификација 2 

Специјалистичко образовање 1 
Специјалистичко образовање 1 

преквалификација 2 

преквалификација 1 

преквалификација 1 

доквалификација 4 
преквалификација 2 

наставак школовања 1 
наставак школовања 1 

Преквалификација 1 

преквалификација 4 
преквалификација 3 
преквалификација 2 
доквалификација 2 
доквалификација 5 

преквалификација 1 
наставак школовања 1 

доквалификација 1 

Укупно 58 

5.1.4. План уписа на програме преквалификације, доквалификације и 

специјалистичко 
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5.1.5. Путовање ученика до школе

РАЗРЕД 
Број ученика који путују у једном правцу

3 – 5  км 
Први 19 
Други 22 
Трећи 12 

Четврти 4 

7 Машинбравар  
8 Бравар 
9 Металоглодач 
10 Металобрусач 
11 Механичар грејне и расхладне технике

12 
Механичар гасо и пнеумоенергетских 
постројења 

13 Бравар - специјалиста 
14 Металостругар - специјалиста
15 Металоглодач - специјалиста 
16 Металобрусач - специјалиста 
17 Механичар алатних машина -
18 Oператер машинске обраде 
19 Бравар-заваривач 
УКУПНО МАШИНСТВО 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

1 Електротехничар електронике
2 Електротехничар енергетике 
3 Електротехничар рачунара 
4 Техничар мехатронике 
5 Eлектротехничар информационих технологија
6 Електромеханичар за машине и опрему
7 Електроенергетичар за мреже и постројења 
8 Електроенергетичар за машине и опрему

9 
Електроенергетичар за електричне 
инсталације 

УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

МЕТАЛУРГИЈА                                                              

1 Техничар за прераду метала 

2 Техничар за контролу у металургији
3 Ливац 
4 Ваљаоничар 
5 Оператер за прераду метала 
6 Извлачилац 
7 Термообрађивач метала 
8 Обрађивач племенитих метала 
УКУПНО МЕТАЛУРГИЈА 
ГРАФИЧАРСТВО                                                          

1 Техничар за обликовање графичких 
производа 

2 Техничар штампе 
3 Техничар за графичку припрему
УКУПНО ГРАФИЧАРСТВО 
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА 
1 Оператер за израду намештаја
УКУПНО ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

УКУПНО ПЛАНИРАНО УЧЕНИКА

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

5.1.5. Путовање ученика до школе 
Број ученика који путују у једном правцу 

6  - 10  км Преко 10  км 
24 28 
42 37 
39 58 
29 55 

10  
5  
4  
4  

Механичар грејне и расхладне технике 3  
Механичар гасо и пнеумоенергетских 

3  

  
специјалиста   

   
   
- специјалиста   

 10  
5  

68 12 

Електротехничар електронике 5 5 
 6 6 

5 5 
5 5 

Eлектротехничар информационих технологија 5 5 
Електромеханичар за машине и опрему 5  
Електроенергетичар за мреже и постројења    
Електроенергетичар за машине и опрему   
Електроенергетичар за електричне 

  

31 26 

МЕТАЛУРГИЈА                                                               
 5 5 

Техничар за контролу у металургији 8 8 
3  
3  

 5  
3  
3  

Обрађивач племенитих метала  3  
33 13 

ГРАФИЧАРСТВО                                                           
Техничар за обликовање графичких 5 5 

3 3 
за графичку припрему 5 5 

13 13 
  

израду намештаја 5  
УКУПНО ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА 5  

УКУПНО ПЛАНИРАНО УЧЕНИКА 150 64 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 55 од 315 

У К У П Н О 

71 
101 
109 
88 
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У К У П Н О 57 
Проценат

5.2. Ритам рада 
5.2.1. Распоред звоњења у школи
Р.б. часа ПРВА СМЕНА

1.  7
    2. 8

3. 930

4. 10
5. 11
6. 12
7. 12

5.2.2. Распоред смена 

Школа ради у две смене. Непарну смену чине ученици првог и трећег разреда, а парну смену 
ученици другог и четвртог разреда 1
похађа непарна смена, а парних месеци, парна смена има наставу пре подне. Приликом промена 
смена распоред се ротира тако да 7. час постаје 1. и обрнуто.

Подела одељења по сменама 
НЕПАРНА СМЕНА 

1М1 1Е1 3М1 
1М2 1Е2 3М2 
1М3 1Е3 3М3 

1Г  3Г 
1Т  3Т 
1Д  3Д 

Промена смена 

Смене се мењају месечно. Промене смена ће се вршити следећих датума:

Прво полугодиште 1. септембар

1. смена непарна
2. смена парна

 
Друго 

полугодиште 16. јануар 

1. смена непарна 
2. смена парна 

Дан школе 

Једна  субота у мају 2023. године биће школски дан за ваннаставне активности.

5.3. Подела одељења на наставнике и остала задужења
Подела одељења на наставнике и остала задужења  

 
 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  

134 178 
Проценат 

Распоред звоњења у школи 
ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА

730-815 1400-14
820-905 1450-15

велики одмор 
30-1015 1555-16

1020-1105 1645-17
1115-1200 1740-18
1205-1250 1830-19
1255-1340 1920-20

Школа ради у две смене. Непарну смену чине ученици првог и трећег разреда, а парну смену 
ученици другог и четвртог разреда 1мг,2мг и 3мг. Непарних месеци наставу у преподневној смени 
похађа непарна смена, а парних месеци, парна смена има наставу пре подне. Приликом промена 
смена распоред се ротира тако да 7. час постаје 1. и обрнуто. 

 
ПАРНА  СМЕНА

 3Е1 2М1 2Е1 4М1
 3Е2 2М2 2Е2 4М2
 3Е3 2М3 2Е3 4Е1

 2Г  4Е2
 2Т  4Е3
 2Д  

Промене смена ће се вршити следећих датума: 

. септембар 3.октобар 31. октобар 
непарна парна непарна 

парна непарна парна 

30. јануар 27. фебруар 3. април 

парна непарна парна непарна
непарна парна непарна 

Једна  субота у мају 2023. године биће школски дан за ваннаставне активности.

5.3. Подела одељења на наставнике и остала задужења 
Подела одељења на наставнике и остала задужења  налазе се у делу 4.2. Наставни кадар

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 56 од 315 

369 
41,93% 

ДРУГА СМЕНА 
1445 
1535 

1640 
1730 
1825 
1915 
2005 

Школа ради у две смене. Непарну смену чине ученици првог и трећег разреда, а парну смену 
. Непарних месеци наставу у преподневној смени 

похађа непарна смена, а парних месеци, парна смена има наставу пре подне. Приликом промена 

СМЕНА 

4М1 1мг 
4М2 2мг 
4Е1 3мг 
4Е2  
4Е3  
4Г  

 5. децембар 
парна 

непарна 

3. мај 5. јун 

непарна парна  
парна непарна 

Једна  субота у мају 2023. године биће школски дан за ваннаставне активности. 

налазе се у делу 4.2. Наставни кадар 
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5.4. Структура и распоред обавеза наставника и стручних сарадника у оквиру радне недеље
5.4.1. Послови до 40 сати недељно за наставнике 

Ре
дн

и 
бр

ој
 

Презиме и име наставника 

П
ро

це
на

т 
ан

га
ж

ов
ањ

а 

Ча
со

ви
 о

ба
ве

зн
их

 п
ре

дм
ет

а 

П
ис

м
ен

и 
за

да
ци

 

Ча
с 

од
ељ

ен
ск

ог
 с

та
ре

ш
ин

е 
и 

од
ељ

ен
ск

е 
за

је
дн

иц
е 

И
зб

ор
ни

 п
ро

гр
ам

и 

Д
од

ат
на

 н
ас

та
ва

  

1. Селаковић Сања 100 20 2 2   
2. Јокић Сандра 100 18 2 2   
3. Гогић Данка 60 12 1,2    
4. Недић Гордана 100 18 2 2  1 
5. Јочић Ивана   74 13 1,5 2   
6. Вељковић Марија 100 18 2   1 
7.  Анђић  Ана 100 18 2   1 
8. Скоковић  Мирјана 100 18 2 2   

9.  Матијевић Ивана 100 20 2 2   

10. Ковачевић Дубравка 50 9 1    
11. Цупара Марија 60 12  2   

12. Продановић Александар 100 21  2   

13. Аћимовић Мирко 100 21  2   
14. Зарић Небојша 100 20  2   
15. Јешић Наташа 100 18 2    

16. Попадић Драгана 100 18 2 2  1 

17. Антонијевић  Бранкица 100 16 1,8    

18. Гавриловић Наташа 100 19 1,8 2   

19. Тановић Дејан 60 12,9 0,2   0,6
20. Марковић  Ђорђе 100 20 0,7 2   
21. Јевремовић  Раковић Марина 100 20  2  0,5

   Годишњи план рада за школску 2022/2023.

 Страна 57 од 315 
 

5.4. Структура и распоред обавеза наставника и стручних сарадника у оквиру радне недеље 

Д
од

ат
на

 н
ас

та
ва

  

Д
оп

ун
ск

а 
 н

ас
та

ва
 

П
ри

пр
ем

ни
 р

ад
 з

а 
ра

зр
ед

не
 и

 
по

пр
ав

не
 и

сп
ит

е 

П
ри

пр
ем

ни
 и

 д
ру

ш
тв

ен
о-

ко
ри

сн
и 

ра
д 

Се
кц

иј
е 

П
ор

дш
ка

 у
че

ни
ци

м
а 

пр
ек

о 
ве

б 
ал

ат
а 

Ук
уп

но
 А

 

П
ри

пр
ем

ањ
е 

  н
ас

та
ве

 

Са
ра

дњ
а 

са
 р

од
ит

ељ
им

а 
и 

пе
да

го
ш

ка
 д

ок
ум

ен
та

ци
ја

 

Ру
ко

во
ђе

њ
е 

 к
аб

ин
ет

ом
 

(л
аб

ор
ат

ор
иј

ом
) 

Ру
ко

во
ђе

њ
е 

ст
ру

чн
им

 в
ећ

ем
 

П
ри

пр
ем

а 
за

 та
км

ич
ењ

а 

Ра
д 

у 
ст

ру
чн

им
 в

ећ
им

а,
 

ак
ти

ви
м

а 
и 

ти
м

ов
им

а 

 С
тр

уч
но

 у
са

вр
ш

ав
ањ

е 

      24 10 1 0,5   2 1
 1    1 24 10 1 0,5  1 2 1
 0,6   0,3 0,3 14,4 6     2 1
 1     24 10 1  1 1 2 1

 0,8   0,5  17,8 7 1 0,6   1,5 0,7
 1   1 1 24 10  1   2 1
 1  1  1 24 10  2  1 2 1

 1    1 24 10 1 1 1  2 1

      24 10 1 1   2 1

 1   1  12 5    0,5 1 0,5
    0,4  14,4 6 1   0,8 1,2 0,6

    1  24 10 1 1  1 2 1

    1  24 10 1 0,5  1 2 1
   1 1  24 10 1  1 1 2 1
 2  0,5 1 0,5 24 10  1   2 1

 1     24 10 1 0,5 1  2 1

 2  0,9  0,9 21,6 9  1,7   1,8 1

 0,7    0,5 24 10 1 1   2 1

0,6 0,6  0,1   14,4 6  1,2      1,2 0,6
 1  0,3   24 10 1 1    2 1

0,5 0,5    1 24 10 1 1     2 1

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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П
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и 
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зр

ед
ни

 и
сп

ит
и 

О
ст

ал
и 

по
сл

ов
и 

по
 н

ал
ог

у 
ди

ре
кт

ор
а 

 П
ри

пр
ем

ањ
е 

 д
иг

ит
ал

ни
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м

ат
ер
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ал

а 

За
вр

ш
ни

 и
 м

ат
ур

ск
и 

ис
пи

ти
  

Ук
уп

но
 Б

 

Ук
уп

но
 (А

+Б
) 

1     1,5 16 40 
1    0,5  16 40 
1    0,6  9,6 24 
1      16 40 

0,7  1    11,8 29,6 
1    1 1 16 40 
1      16 40 
1      16 40 

1    1  16 40 

0,5    1  8 20 
0,6      9,6 24 

1      16 40 

1  0,5    16 40 
1      16 40 
1  1  1  16 40 

1  0,5    16 40 

1  0,9    14,4 36 

1  1    16 40 

0,6      0,6  9,6 24 
1   1     16 40 
1      1  16 40 
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Ре
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и 
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Презиме и име наставника 

П
ро

це
на

т 
ан

га
ж

ов
ањ

а 

Ча
со

ви
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ба
ве

зн
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22. Милићевић Марија 100 19 1,8 2   
23. Остојић  Гордана 75 15     

24. Јешић  Марина 80 16    0,8

25. Тошић Радомир 100 20  2   
26. Ћитић Гордана 60 12     

27. Ђокић Марија  15 3     
28.  Максимовић Миломир 60 12    0,4

29. Петровић  Дејан 50 10    1 

30. Андрић  Емилија 50 10     

31. Жунић Данијела 50 11     

32. Драшковић Горан 36 8     

33. Николић Биљана 50 12     

34. Симовић Алексић Маријана 100 7  1,4   
35. Страњаковић Ружица 100 1  0,2   
36. Јовичић Радован 15 3     
37. Милићевић Душан 100 20    1
38. Драшковић Мирјана 35 7     
39. Долаш Андријана 15 3     
40. Човић Слађана 

СлаСвввСлађана(Крсмановић 
98 20,3         

41. Јелисијевић  Марина 90 18,6   2    
42. Брадоњић Гордана 100 23,4        
43. Зекић Љиљана 100 23,5   2    
44. Вукотић Милена 35 7,7   2   

   Годишњи план рада за школску 2022/2023.
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      0,8 2 
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1      1  16 40 

0,4   1     5,6 14 
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1   1    1  15,9  39,2 
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45. Јокић Јелена 75 16          
46. Петровић Ана 100  23,3       
47. Јоксимовић Зоран 100 28,75    2   
48. Жунић Марија 30 6     0,2
49.  Ћосић Никола 100 28,46       
50. Радановић Ана 100  25,43  2     
51. Бошковић Ивана 100 28,1       
52. Новаковић  Катарина 100 24,57   2    
53. Шљукић  Јелена 100 26,29       
54. Продановић  Данијела 90 18    1
55.  Шијакињић Оливера 100 20    1
56. Бијељић  Драгана 100 21,57   2   
57. Вилотијевић Милован 100 21,57        
58. Mарјановић  Ивана 100 21,4   2    
59. Поповић  Звонислав 100 17       
60. Андрић  Перса 100 21   2   
61. Ковачевић  Зоран 100 20,34   2  0,66
62. Антонијевић  Жељко 100 22       
63. Милић  Душан 100 21,57       
64. Шопаловић  Соња 100 20,71    2   
65. Вучићевић Иван 100 22,43   2   
66. Југовић  Чедомир 100 21,56    1
67. Димитријевић  Бранко 100 25,5    2    
68. Ђурић Зорица 100 21      

   Годишњи план рада за школску 2022/2023.
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69. Зечевић Весна 50 10     
70. Владисављевић Весна 100 21,77     
71. Старчевић  Татјана 100 21,08         
72. Станишић  Јасна 100 21,77   2    
73. Вермезовић  Милија 100 20,17 1    
74. Аџић  Ивана 100 21,85  2    
75. Ћубић Весна 100 21     
76. Петровић Светлана 100 22,91   2    
77. Стаменковић Братислав 100 20,22  2    
78. Јованетић Марковски Ана  100 22,42        
79. Савић Иван 100 21,05         1
80. Бабић Момир 100 21,54        
81. Николић Душица 100 21,43      1
82. Петровић Михаило 100 21         
83. Аџић Михаило 100 25,61     
84. Петковић Марија 100 26,54        
85. Мијатовић Драган 100 27,85        
86. Шуљагић Драгослав 72 18,71        
87. Гавриловић  Павле 100 27,4        
88. Аћимовић Момчило 100 28,29         
89. Ракић Стефан 100 28,29       
90. Симић Благоје  100 28,11        
91. Поповић Александра 100 27,29       
92. Марковић Рада  100  26,3    2   
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93. Раонић Вељко  100 27,57     
94. Поњавић Оливера 20 4,51     

 

5.4.2. Послови до 40 сати недељно за стручне сараднике

Редни 
број 

Презиме и име стручног 
сарадника Радно место 

1. Маријана Симовић Алексић психолог 
2. Маријана Симовић Алексић библиотекар 
3. Марија Радојевић психолог 
4. Ружица Страњаковић педагог 
5. Весна Зечевић библиотекар 
6. Звонислав Поповић библиотекар 
7. Данијела Продановић библиотекар 
8. Бранкица Антонијевић библиотекар 
9. Данка Гогић библиотекар 
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Послови до 40 сати недељно за стручне сараднике 

Проценат 
ангажовања 

Рад са 
ученицима, 
наставницима, 
сарадницима 
и 
родитељима, 
односно 
старатељима 

Остали послови (аналитичко 
– истраживачки рад, рад у 
стручним органима, сарадња 
са друштвеном средином,   
планирање и припремање, 
стручно усавршавање, 
вођење документације о 
раду) 

Остали послови (библиотечко
информацијска делатност, 
културна и јавна делатност, рад 
у стру
друштвеном средином, 
стручно усавршавање, 
планирање и припремање, 
вођење документације о раду)

55 16,5 5,5 
10 3  
50 15 5 
95 28,5 9,5 
50 15  
30 9  
10 3  
10 3  
40 12  

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 С
тр

уч
но

 у
са

вр
ш

ав
ањ

е 

М
ен

то
рс

ки
 р

ад
 

П
оп

ра
вн

и 
и 

ра
зр

ед
ни

 и
сп

ит
и 

О
ст

ал
и 

по
сл

ов
и 

по
 н

ал
ог

у 
ди

ре
кт

ор
а 

 П
ри

пр
ем

ањ
е 

 д
иг

ит
ал

ни
х 

   
м

ат
ер

иј
ал

а 

За
вр

ш
ни

 и
 м

ат
ур

ск
и 

ис
пи

ти
  

Ук
уп

но
 Б

 

Ук
уп

но
 (А

+Б
) 

1     0,5 11,93 40 
0,2      3,2 8 

Остали послови (библиотечко–
информацијска делатност, 
културна и јавна делатност, рад 
у стручним органима, сарадња 
друштвеном средином, 
стручно усавршавање, 
планирање и припремање, 
вођење документације о раду) 

Свега 

 22 
1 4 
 20 
 38 

5 20 
3 12 
1 4 
1 4 
4 16 
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5.5. Годишњи фонд часова теоријске, практичне наставе и вежби
 

А) Подручје рада машинство и обрада 
метала 

 

Р.
б. 

Образовни профил 
Техничар за компјутерско 
управљање (CNC) 
машина 

нед.

1. 
Српски језик и 
књижевност 

3 

2. Енглески језик 2 
3. Физичко васпитање 2 
4. Математика 3 

5. 
Социологија са правима 
грађана 

0 

6. 
Рачунарство и 
информатика 

4 

7. Хемија 2 
8. Физика 2 
9. Ликовна култура 1 
10. Историја 0 
11. Географија 0 

12. 
Екологија и заштита 
животне  средине 

2 

13. Техничко цртање 8 
14. Машински материјали 2 
15. Mеханика 3 
16. Машински елементи 0 

17. 
Електротехника и 
електроника 

0 

18. Компјутерска графика 0 

19. 
Технологија машинске 
обраде 

0 

20. 
Мерење и контрола 
квалитета 

0 

21. 
Хидраулика и 
пнеуматика  

0 

22. 
Моделирање машинских 
елемената и 
конструкција 

0 

23. 
Технологија за 
компјутерски управљане 
машине 

0 

24. 
Програмирање за 
компјутерски управљане 
машине 

0 

25. 

Аутоматизација 
производње и 
флексибилни 
производни системи 

0 

26. Пројектовање 0 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Годишњи фонд часова теоријске, практичне наставе и вежби

А) Подручје рада машинство и обрада 
Број одељења по разредима

Први Други Трећи 
3 3 3 

Iм1 IIм1 IIIм1 IVм1

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

105 3 105 3 105 3 

70 2 70 2 70 2 
70 2 70 2 70 2 
105 3 105 3 105 4 

0 0 0 0 0 2 

140 0 0 0 0 0 

70 0 0 0 0 0 
70 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 
0 2 70 0 0 0 
0 2 70 0 0 0 

70 0 0 0 0 0 

280 0 0 0 0 0 
70 0 0 0 0 0 
105 3 105 0 0 0 
0 3 105 0 0 0 

0 2 70 0 0 0 

0 6 210 0 0 0 

0 2 70 0 0 0 

0 0 0 3 105 0 

0 0 0 2 70 0 

0 0 0 6 210 0 

0 0 0 6 210 0 

0 0 0 8 280 21 

0 0 0 0 0 2 

0 0 0 18 630 18 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 62 од 315 

Годишњи фонд часова теоријске, практичне наставе и вежби 

одељења по разредима 
Укупно 

Четврти 
2 11 

IVм1 4 одељењa 

год. нед. год. 

93 12 408 

62 8 272 
62 8 272 
124 13 439 

62 2 62 

0 4 140 

0 2 70 
0 2 70 
0 1 35 
0 2 70 
0 2 70 

0 2 70 

0 8 280 
0 2 70 
0 6 210 
0 3 105 

0 2 70 

0 6 210 

0 2 70 

0 3 105 

0 2 70 

0 6 210 

0 6 210 

651 29 931 

62 2 62 

558 36 1188 
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Р.
б. 

Образовни профил 
Техничар за компјутерско 
управљање (CNC) 
машина 

нед.

технолошких система 
27. Практична настава 12 
28. Предузетништво 0 

29. 
Репаратура машинских  
делова  

0 

Укупно часова: 46 

 

Р.б. 

Образовни профил 

Техничар за 
индустријску роботику 
(ТИР) и  
Техничар за роботику нед.

1. 
Српски језик и 
књижевност 

3 

2. Енглески језик 2 
3. Социологија 0 
4. Филозофија 0 
5. Историја 0 
6. Ликовна култура 1 

7. 
Екологија и заштита 
животне средине 

2 

8. Физичко васпитање 2 
9. Математика 3 

11. 
Рачунарство и 
информатика 

4 

12. Нумеричка математика 0 
13. Логика 0 
14. Географија 0 
15. Физика 2 
16. Хемија 2 
18. Устав и права грађана 0 

19. 
Програмирање и 
програмски језици 

0 

20. Машински материјали 2 

21. 
Техничка механика са 
механизмима 

3 

22. Техничко цртање  8 
23. Машински елементи 0 
24. Технолошки поступци 0 
25. Технологија обраде 0 
26. Електротехника 0 

27. 
Електроника и 
микропроцесори 

0 

28. 
Флексибилни 
производни системи 

0 

29. 
Хидраулика и 
пнеуматика 

0 

30. Конструисање 0 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Iм1 IIм1 IIIм1 IVм1

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

 420 12 420 0 0 0 
0 0 0 0 0 4 

0 0 0 0 0 2 

 1540 42 1470 53 
185
5 

60 

Iм2 
ТИР 

IIм2 
техничар за 

роботику 

IIIм2 
техничар за 

роботику 

IVм2
техничар за 

роботику
нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

 105 3 102 3 105 3 

 70 2 68 2 70 2 
 0 0 0 2 70 0 
 0 0 0 0 0 2 
 0 2 68 0 0 0 
 35 1 34 0 0 0 

 70 0 0 0 0 0 

 70 2 68 2 70 2 
 105 5 170 5 175 5 

 140 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 2 
 0 0 0 1 35 0 
 0 2 68 0 0 0 
 70 4 136 0 0 0 
 70 0 0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 1 

 0 4 136 4 140 0 

 70 0 0 0 0 0 

 105 3 102 2 70 0 

 280 0 0 0 0 0 
 0 2 68 2 70 0 
 0 0 0 5 175 0 
 0 3 102 0 0 0 
 0 2 68 0 0 0 

 0 0 0 2 70 0 

 0 0 0 6 210 10 

 0 0 0 0 0 4 

 0 0 0 4 140 0 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 63 од 315 

IVм1 4 одељењa 

год. нед. год. 

0 24 840 
124 4 124 

62 2 62 

186
0 

201 6725 

м2 
техничар за 

роботику 
4 одељења 

год. нед. год. 

96 12 408 

64 8 272 
0 2 70 
64 2 64 
0 2 68 
0 2 69 

0 2 70 

64 8 272 
160 18 610 

0 4 140 

64 2 64 
0 1 35 
0 2 68 
0 6 206 
0 2 70 
32 1 32 

0 8 276 

0 2 70 

0 8 277 

0 8 280 
0 4 138 
0 5 175 
0 3 102 
0 2 68 

0 2 70 

320 16 530 

128 4 128 

0 4 140 
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применом рачунара 
31. Роботи 0 

32. 
Примењена математика 
у роботици 

2 

Укупно часова: 36

 

Р.б. 

Образовни профил 

Оператер машинске обраде резањем
Оператер машинске обраде  и 
Бравар-заваривач 

1.  Српски језик и књижевност 
2.  Енглески језик 
3.  Физичко васпитање 
4.  Математика 
5.  Историја 
6.  Рачунарство и информатика 
7.  Географија 
8.  Екологија и заштита животне средине
9.  Социологија са правима грађана
10.  Изабрани спорт 
11.  Техничко цртање 
12.  Машински материјали  
13.  Техничка механика 
14.  Машински елементи 
15.  Техничка физика 

16.  
Технологија ручне и машинске 
обраде 

17.  Ручна и машинска обрада 

18.  
Технологија машинске обраде на 
конвенционалним машинама 

19.  
Машинска обрада  на 
конвенционалним машинама 

20.  
Технологија машинске обраде на 
нумерички управљаним  машинама

21.  
Машинска обрада  на нумерички 
управљаним  машинама 

22.  
Технологија металних конструкција и 
процесне опреме 

23.  
Металне конструкције и процесна 
опрема 

24.  Технологија заварених конструкција
25.  Заварене конструкције 
26.  Предузетништво 

27.  
Изборни предмет  ОМО - Термичка 
обрада 

28.  
Изборни предмет БЗ Алати, прибори 
и мерења 

Укупно часова:
 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

 0 0 0 0 0 7 

 70 0 0 0 0 0 

36 1260 35 1190 40 1400 38 

резањем, 
и 

Iм3 
оперaтер 
машинске 

обраде 
резањем 

IIм3 
(ОМО и БЗ) 

IIIм3
(ОМО и БЗ)

нед. год. нед. год. нед. год.
3 105 2 70 2 62
2 70 2 70 1 31
2 70 2 70 2 62
2 70 2 70 1 31
2 70 0 0 0 0
4 140 0 0 0 0
1 35 0 0 0 0

Екологија и заштита животне средине 0 0 1 35 0 0
правима грађана 0 0 1 35 1 31

0 0 1 35 0 0
6 210 0 0 0 0
2 70 0 0 0 0
2 70 0 0 0 0
0 0 6 210 0 0
0 0 2 70 0 0

Технологија ручне и машинске 
6 210 0 0 0 0

18 630 0 0 0 0
Технологија машинске обраде на 
конвенционалним машинама  

0 0 3 105 4 124

 
0 0 24 840 24 744

Технологија машинске обраде на 
нумерички управљаним  машинама 

0 0 0 0 4 124

на нумерички 
0 0 0 0 12 372

Технологија металних конструкција и 
0 0 3 105 0 0

Металне конструкције и процесна 
0 0 12 420 0 0

Технологија заварених конструкција 0 0 0 0 3 93
0 0 0 0 18 558
0 0 0 0 4 124

Термичка 
0 0 0 0 1 31

Изборни предмет БЗ Алати, прибори 
0 0 0 0 1 31

Укупно часова: 50 1750 61 2135 78 2418

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 64 од 315 

224 7 224 

0 2 70 

1216 149 5066 

IIIм3 
(ОМО и БЗ) 

3 одељења 

год. нед. год. 
62 7 237 
31 5 171 
62 6 202 
31 5 171 
0 2 70 
0 4 140 
0 1 35 
0 1 35 
31 2 66 
0 1 35 
0 6 210 
0 2 70 
0 2 70 
0 6 210 
0 2 70 

0 6 210 

0 18 630 

124 7 229 

744 48 1584 

124 4 124 

372 12 372 

0 3 105 

0 12 420 

93 3 93 
558 18 558 
124 4 124 

31 1 31 

31 1 31 

2418 189 6303 
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Б) Подручје рада  
електротехника 

 

Р.б. 

Образовни профил 
Електротехничар 
информационих 
технологија 

нед.

1.  Српски језик и 
књижевност 3

2.  Енглески језик 2
3.  Физичко васпитање 2
4.  Математика 3
5.  Рачунарство и 

информатика 
4

6.  Историја 2
7.  Географија 2
8.  Хемија 2
9.  Ликовна култура 1
10.  Биологија 0
11.  Социологија са правима 

грађана 
0

12.  Физика 2
13.  Основе електротехнике 5
14.  Рачунарска графика и 

мултимедија 
4

15.  Програмирање 4
16.  Електроника 0
17.  Веб дизајн 0
18.  Базе података 0
19.  Рачунарски системи 0
20.  Рачунарске мреже и 

интернет сервиси 
0

21.  Веб програмирање 0
22.  Заштита информационих 

система 
0

23.  Примењене 
информационе 
технологије 

0

24.  Предузетништво 0
25.  Практична настава 4

Укупно часова: 40
 

Р.б. 

Образовни профил 
Техничар 
телекомуникационих 
технологија 

1. Српски језик и књижевност 
2. Енглески језик 
3. Физичко васпитање 
4. Математика 
5. Рачунарство и информатика 
6. Историја 
7. Ликовна култура 
8. Хемија 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Број одељења по разредима 
Први Други Трећи Четврти

3 3 3 3

Разред 
Ie1 IIe1  IIIe1 IVe1

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

3 111 3 108 3 105 3 

2 74 2 72 2 70 2 
2 74 2 72 2 70 2 
3 111 4 140 3 105 3 

4 148 0 0 0 0 0 

2 74 0 0 0 0 0 
2 74 0 0 0 0 0 
2 74 0 0 0 0 0 
1 37 0 0 0 0 0 
0 0 2 72 0 0 0 

0 0 0 0 2 70 0 

2 74 2 72 0 0 0 
5 185 5 180 0 0 0 

4 148 0 0 0 0 0 

4 148 6 214 6 210 6 
0 0 5 180 0 0 0 
0 0 4 144 0 0 0 
0 0 5 180 4 140 0 
0 0 0 0 5 175 0 

0 0 0 0 0 0 5 

0 0 0 0 6 210 6 

0 0 0 0 0 0 4 

0 0 0 0 12 420 12 

0 0 0 0 0 0 4 
4 148 0 0 0 0 0 

40 1480 40 1574 45 1575 47 

Разред 
Ie2   

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

3 111 0 0 0 0 0 
2 74 0 0 0 0 0 
2 74 0 0 0 0 0 
3 111 0 0 0 0 0 
4 148 0 0 0 0 0 
2 74 0 0 0 0 0 
1 37 0 0 0 0 0 
2 74 0 0 0 0 0 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 65 од 315 

Укупно 
Четврти 

3 12 

Укупно 
IVe1 4 одељења 

год. нед. год. 

93 12 417 

62 8 278 
62 8 278 
93 13 449 

0 4 148 

0 2 74 
0 2 74 
0 2 74 
0 1 37 
0 2 72 

0 2 70 

0 4 146 
0 10 365 

0 4 148 

186 22 758 
0 5 180 
0 4 144 
0 9 320 
0 5 175 

155 5 155 

186 12 396 

124 4 124 

372 12 792 

124 4 124 
0 4 148 

1395 172 6024 

Укупно 
 1 одељење 

 год. нед. год. 

0 3 111 
0 2 74 
0 2 74 
0 3 111 
0 4 148 
0 2 74 
0 1 37 
0 2 74 
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Р.б. 

Образовни профил 
Техничар 
телекомуникационих 
технологија 

9. Биологија 
10. Физика 
11. Основе електротехнике   
12. Основе телекомуникационих 

мрежа 
13. Практична настава 

Укупно часова: 
 

Р.б. 
Образовни профил 
Електротехничар 
телекомуникација 

1. Српски језик и књижевност 
2. Енглески језик 
3. Физичко васпитање 
4. Математика 
5. Географија 
6. Социологија са правима 

грађана 
7. Физика 
8. Основе електротехнике   
9. Апликативни програми 
10. Електроника  
11. Теорија телекомуникација 
12. Телекомуникациони водови 
13. Телекомуникациона мерења 
14. Техника дигиталног 

преноса 
15. Комутациона техника 
16. Приступне мреже и уређаји 
17. Сигнално телекомуникациони 

системи 
18. Системи преноса 
19. Бежичне комуникације 
20. Рачунарске мреже 
21. Техничка документација 
22. Предузетништво 
23. Практична настава 

Укупно часова:
 

Р.б. 
Образовни профил 
Техничар мехатронике 

нед.
1.  Српски језик и књижевност 

2. Енглески језик 
3. Физичко васпитање 
4. Математика 
5. Рачунарство и 

информатика 
6. Историја 
7. Ликовна култура 
8. Географија 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Разред 
Ie2   

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

2 74 0 0 0 0 0 
2 74 0 0 0 0 0 
5 185 0 0 0 0 0 

2 74 0 0 0 0 0 

8 296 0 0 0 0 0 
 38 1406 0 0 0 0 0 

Разред 
 IIe2 IIIe2 

нед. год. нед. год. нед. год. нед.
0 0 3 102 3 102 3 
0 0 2 68 2 68 2 
0 0 2 68 2 68 2 
0 0 3 102 3 102 3 
0 0 2 68 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 2 

0 0 2 68 0 0 0 
0 0 5 170 0 0 0 
0 0 4 136 0 0 0 
0 0 5 170 4 136 0 
0 0 4 136 0 0 0 
0 0 0 0 2 68 0 
0 0 0 0 4 136 0 

0 0 0 0 4 136 0 

0 0 0 0 4 136 0 
0 0 0 0 4 136 2 

Сигнално телекомуникациони 
0 0 0 0 6 204 6 

0 0 0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 0 4 
0 0 8 272 0 0 0 

Укупно часова: 0 0 40 1360 38 1292 40 

Разред 
Ie3 IIe3  IIIe3 IVе3

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 
3 111 3 102 3 102 3 
2 74 2 68 2 68 2 
2 74 2 68 2 68 2 
3 111 3 102 3 102 3 

4 148 0 0 0 0 0 

2 74 0 0 0 0 0 
1 37 0 0 0 0 0 
0 0 2 68 0 0 0 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 66 од 315 

Укупно 
 1 одељење 

 год. нед. год. 

0 2 74 
0 2 74 
0 5 185 

0 2 74 

0 8 296 
0 38 1406 

Укупно 
IVе2 3 одељења 

нед. год. нед год. 
 93 9 297 
 62 6 198 
 62 6 198 
 93 9 297 
 0 2 68 

 62 2 62 

 0 2 68 
 0 5 170 
 0 4 136 
 0 9 306 
 0 4 136 
 0 2 68 
 0 4 136 

 0 4 136 

 0 4 136 
 62 6 198 

 186 12 390 

 124 4 124 
 124 4 124 
 124 4 124 
 124 4 124 
 124 4 124 
 0 8 272 
 1240 118 3892 

Укупно 
IVе3 4 одељења 

год. нед. год. 
93 12 408 
62 8 272 
62 8 272 
93 12 408 

0 4 148 

0 2 74 
0 1 37 
0 2 68 
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Р.б. 
Образовни профил 
Техничар мехатронике 

нед.
9. Хемија 
10. Биологија 
11. Социологија са правима 

грађана 
12. Физика 
13. Техничко цртање 
14. Механика 
15. Основе електротехнике 
16. Техничка механика са 

механизмима 
17. Машински елементи 
18. Програмирање 
19. Електромашинска 

припрема 
20. Хидрауличне и пнеуматске 

компоненте 
21. Електроника 
22. Дигитална електроника  и 

микроконтролери 
23. Системи управљања у 

мехатроници 
24. Електрични погон и 

опрема у мехатроници 
25. Опрема, погон и 

управљање мехатронским 
системима 

26. Хидраулички и пнеуматски 
системи као објекти 
управљања 

27. Мехатронски системи у 
индустрији 

28. Тестирање и дијагностика 
мехатронских система 

29. Одржавање и монтажа 
мехатронских система 

30. Предузетништво 
31. Програмабилни логички 

контролери 
Укупно часова: 

 
В) Подручје рада геологија, 
рударство и металургија, група 
металургија 

 

Р.б. 
Образовни профил 

Техничар за рециклажу 
нед.

1.  Српски језик и 
књижевност 

2.  Енглески језик  
3.  Физичко васпитање 
4.  Математика 
5.  Рачунарство и 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Разред 
Ie3 IIe3  IIIe3 IVе3

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 
2 74 0 0 0 0 0 
0 0 2 68 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 2 

2 74 0 0 0 0 0 
4 148 0 0 0 0 0 
3 111 0 0 0 0 0 
5 185 4 136 0 0 0 

0 0 3 102 0 0 0 

0 0 6 204 0 0 0 
0 0 4 136 0 0 0 

6 222 0 0 0 0 0 

0 0 4 136 0 0 0 

0 0 4 136 0 0 0 

0 0 0 0 7 238 0 

0 0 0 0 7 238 0 

0 0 0 0 8 272 0 

0 0 0 0 12 408 0 

0 0 0 0 9 306 0 

0 0 0 0 0 0 18 

0 0 0 0 0 0 9 

0 0 0 0 0 0 9 

0 0 0 0 0 0 4 

0 0 0 0 0 0 7 

39 1443 39 1196 53 1802 59 

В) Подручје рада геологија, 
рударство и металургија, група 

Број одељења по разредима 
Први Други Трећи Четврти
1 1 1 0

Разред 
Iт  IIт нема IIIт нема IVт нема

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

3 105 0 0 0 0 0 

2 70 0 0 0 0 0 
2 70 0 0 0 0 0 
3 105 0 0 0 0 0 
2 70 0 0 0 0 0 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 67 од 315 

Укупно 
IVе3 4 одељења 

год. нед. год. 
0 2 74 
0 2 68 

62 2 62 

0 2 74 
0 4 148 
0 3 111 
0 9 321 

0 3 102 

0 6 204 
0 4 136 

0 6 222 

0 4 136 

0 4 136 

0 7 238 

0 7 238 

0 8 272 

0 12 408 

0 9 306 

558 18 558 

279 9 465 

279 9 465 

124 4 124 

217 7 217 

 1829 190 6400 

Укупно 
Четврти 
0 3 

Укупно 
IVт нема 1 одељење 

год. нед. год. 

0 3 105 

0 2 70 
0 2 70 
0 3 105 
0 2 70 
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Р.б. 
Образовни профил 

Техничар за рециклажу 
нед.

информатика 
6.  Историја 
7.  Ликовна култура 
8.  Физика  
9.  Географија 

10.  Општа и неорганска 
хемија 

11.  Техничко цртање  са 
машинским елементима 

12.  Основи рециклаже 
Укупно часова: 

 

Р.б. 
Образовни профил 

Оператер за прераду метала 

1.  Српски језик и књижевност 
2.  Енглески језик  
3.  Физичко васпитање 
4.  Математика 
5.  Историја 
6.  Географија  

7.  Екологија и заштита животне 
средине 

8.  Машине и уређаји у 
металургији 

9.  Мерни инструменти са 
аутоматском контролом 

10.  Технологија прераде метала 
11.  Практична настава 
12.  Технологија прераде метала 

13.  
Контрола  квалитета 
производа - изборни 
предмет 

Укупно часова: 
 

Р.б. 

Образовни профил 

Техничар за контролу у 
металургији 

1. Српски језик и књижевност 

2. Енглески језик  
3. Социологија 
4. Физичко васпитање 
5. Математика 
6. Електротехника  

7. Припрема и контрола 
сировина 

8. Физичка металургија са 
термичком  обрадом 

9. Аутоматска контрола 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Разред 
Iт  IIт нема IIIт нема IVт нема

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

2 70 0 0 0 0 0 
1 35 0 0 0 0 0 
2 70 0 0 0 0 0 
2 70 0 0 0 0 0 

6 210 0 0 0 0 0 

2 70 0 0 0 0 0 

4 140 0 0 0 0 0 
31 1085 0 0 0 0 0 

Разред 
Iт нема IIт  IIIт нема IVт нема

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 
0 0 2 70 0 0 0 
0 0 2 70 0 0 0 
0 0 2 70 0 0 0 
0 0 2 70 0 0 0 
0 0 2 70 0 0 0 
0 0 1 35 0 0 0 

0 0 1 35 0 0 0 

0 0 2 70 0 0 0 

0 0 2 70 0 0 0 

0 0 2 70 0 0 0 
0 0 24 840 0 0 0 
0 0 2 70 0 0 0 

0 0 1 35 0 0 0 

 45 0 0 0 0 0 0 

Разред 
Iт нема IIт нема IIIт  IVт нема

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

0 0 0 0 3 105 0 

0 0 0 0 2 70 0 
0 0 0 0 2 70 0 
0 0 0 0 2 70 0 
0 0 0 0 3 105 0 
0 0 0 0 2 70 0 

0 0 0 0 4 140 0 

0 0 0 0 4 140 0 

0 0 0 0 2 70 0 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 68 од 315 

Укупно 
IVт нема 1 одељење 

год. нед. год. 

0 2 70 
0 1 35 
0 2 70 
0 2 70 

0 6 210 

0 2 70 

0 4 140 
0 31 1085 

Укупно 
IVт нема 1 одељење 

 год. нед. год. 
 0 2 70 
 0 2 70 
 0 2 70 
 0 2 70 
 0 2 70 
 0 1 35 

 0 1 35 

 0 2 70 

 0 2 70 

 0 2 70 
 0 24 840 
 0 2 70 

 0 1 35 

 0 45 1085 

Укупно 
IVт нема 1 одељење 

 год. нед. год. 

 0 3 105 

 0 2 70 
 0 2 70 
 0 2 70 
 0 3 105 
 0 2 70 

 0 4 140 

 0 4 140 

 0 2 70 
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Р.б. 

Образовни профил 

Техничар за контролу у 
металургији 

процеса 
10. Организација пословања 
11. Прерада метала 

Укупно часова: 
 

Г) Подручје рада хемија, 
неметали и графичарство, група 
графичарство 

 

Р.б. 

Образовни профил 

Техничар за графичку 
припрему 

1.  Српски језик и 
књижевност 

2.  Енглески језик 
3.  Физичко васпитање 
4.  Математика 
5.  Рачунарство и 

информатика 
6.  Историја 
7.  Ликовна култура  
8.  Хемија  

9.  Техничко цртање са 
нацртном геометријом 

10.  Физика 
11.  Основи графичке технике 

12.  Технологија графичке 
припреме 

13.  Практична настава 
Укупно часова: 

 

Р.б. 

Образовни профил 

Техничар за дигиталну 
графику и интернет 
обликовање 

Iг нема

нед.

1. 
Српски језик и 
књижевност 0

2. Енглески језик 0
3. Физичко васпитање 0
4. Математика 0
5. Биологија 0

6. 
Социологија са 
правима грађана 0

7. 
Технологија дигиталне 
графике 

0

8. Основи програмирања 0
9. Цртање и сликање 0

10. Фотографија и филм 0
11. Технологија Интернет 0

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Разред 
Iт нема IIт нема IIIт  IVт нема

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

0 0 0 0 2 70 0 
0 0 0 0 4 140 0 
0 0 0 0 30 1050 0 

неметали и графичарство, група 
Број одељења по разредима

Први Други Трећи 
1 1 1 

Разред 
Iг  IIг нема IIIг нема IVг нема

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

3  105 0 0 0 0 0 

2 70 0 0 0 0 0 
2 70 0 0 0 0 0 
3 105 0 0 0 0 0 

4 140 0 0 0 0 0 

2 70 0 0 0 0 0 
1 35 0 0 0 0 0 
2 70 0 0 0 0 0 

4 140 0 0 0 0 0 

2 70 0 0 0 0 0 
2 70 0 0 0 0 0 

3 105 0 0 0 0 0 

10 350 0 0 0 0 0 
40 1400 0 0 0 0 0 

Разред 
Iг нема IIг  IIIг нема IVг 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

0 0 3 99 0 0 3 

0 0 2 66 0 0 2 
0 0 2 66 0 0 2 
0 0 3 99 0 0 3 
0 0 2 66 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 2 

0 0 2 66 0 0 0 

0 0 4 132 0 0 0 
0 0 4 132 0 0 0 
0 0 5 165 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 69 од 315 

Укупно 
IVт нема 1 одељење 

 год. нед. год. 

 0 2 70 
 0 4 140 
 0 30 1050 

Број одељења по разредима 
Укупно 

Четврти 
1 4 

Укупно 
IVг нема 1 одељење 

 год. нед. год. 

 0 3  105 

 0 2 70 
 0 2 70 
 0 3 105 

 0 4 140 

 0 2 70 
 0 1 35 
 0 2 70 

0 4 140 

0 2 70 
0 2 70 

0 3 105 

0 10 350 
 0 40 1400 

Укупно 
IVг  2 одељења 

год. нед. год. 

90 6 189 

60 4 126 
60 4 126 
90 6 189 

0 2 66 

60 2 60 

0 2 66 

0 4 132 
0 4 132 
0 5 165 

60 2 60 
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Р.б. 

Образовни профил 

Техничар за дигиталну 
графику и интернет 
обликовање 

Iг нема

нед.

обликовања 
12. Предузетништво 0
13. Практична настава 0

14. 
Графички дизајн – 
изборни предмет 

0

15. 
Логика са етиком - 
изборни предмет 

0

Укупно часова: 0
 

Р.б. 

Образовни профил 

Техничар за обликовање 
графичких производа нед.

1. Српски језик и 
књижевност 

2. Енглески језик 

3. Физичко васпитање 

4. Математика 

5. Обликовање графичких 
производа 

6. Историја  уметности са 
теоријом  форме 

7. Технологија графичког 
материјала 

8. Психологија 
9. Практична настава 

10. Основи ВЕБ дизајна -
изборни предмет 

Укупно часова: 
 

Д) Подручје рада шумарство и 
обрада дрвета 

 

Р.б. 

Образовни профил 

Оператер за израду 
намештаја нед.

1. Српски језик и књижевност 
2. Енглески језик 
3. Физичко васпитање 
4. Математика 

5. Рачунарство и 
информатика 

6. Историја 
7. Ликовна култура 

8. Екологија и заштита 
животне средине 

9. Географија 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Разред 
Iг нема IIг  IIIг нема IVг 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

0 0 0 0 0 0 4 
0 0 12 396 0 0 36 

0 0 2 66 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 2 

0 0 41 1353 0 0 56 

Разред 
Iг нема IIг нема IIIг  IVг нема

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

0 0 0 0 3 102 0 

0 0 0 0 2 68 0 

0 0 0 0 2 68 0 

0 0 0 0 2 68 0 

0 0 0 0 3 102 0 

0 0 0 0 2 68 0 

0 0 0 0 2 68 0 

0 0 0 0 2 68 0 
0 0 0 0 12 816 0 

0 0 0 0 4 136 0 

0 0 0 0 36 1564 0 

је рада шумарство и 
Број одељења по разредима

Први Други Трећи 
1 1 1 

Разред 
Iд IIд IIIд  IVд нема

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

3 99 2 66 2 60 0 
2 66 2 66 2 60 0 
2 66 2 66 2 60 0 
2 66 2 66 1 30 0 

4 132 0 0 0 0 0 

2 66 0 0 0 0 0 
1 33 0 0 0 0 0 

0 0 1 33 0 0 0 

0 0 1 33 0 0 0 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 70 од 315 

Укупно 
IVг  2 одељења 

год. нед. год. 

120 4 120 
1080 48 1476 

0 2 66 

60 2 60 

1680 97 3702 

Укупно 
нема 1 одељење 

год. нед. год. 

0 3 102 

0 2 68 

0 2 68 

0 2 68 

0 3 102 

0 2 68 

0 2 68 

0 2 68 
0 12 816 

0 4 136 

0 36 1564 

Број одељења по разредима 
Укупно 

Четврти 
0 3 

Укупно 
IVд нема 3 одељења 

 год. нед. год. 

 0 7 225 
 0 6 192 
 0 6 192 
 0 5 162 

 0 4 132 

 0 2 66 
 0 1 33 

 0 1 33 

 0 1 33 
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Р.б. 

Образовни профил 

Оператер за израду 
намештаја нед.

10. Социологија са правима 
грађана 

11. Физика 
12. Својства материјала 
13. Израда намештаја 

14. Рачунарска графика и рад 
на CNC машинама 

15. Предизетништво  
16. Изборна технологија 

17. Изабрани спорт -изборни 
предмет 

18. Географија у шумарству - 
изборни предмет 

Укупно 
 

Ђ) Одељења ученика са сметњама у 
развоју 

 

Р.б. 

Образовни профил 

Бравар  

Помоћник књигивесца  

1. Српски језик и књижевност 
2. Уређење друштва 
3. Физичко васпитање 
4. Математика 
5. Час одељењског старешине 
6. Грађанско васпитање 
7. Основе машинства 
8. Материјали и обрада метала
9. Техничко цртање са 

машинским елементима 
10. Технологија рада 
11. Практична настава 
12. Технологија графичког 

материјала 
13. Технологија рада 
14. Графичко обликовање и писмо
15. Практична настава 

Укупно часова: 

5.5.1. Годишњи фонд часова блок наставе

а) Подручје рада машинство и обрада метала
 Образовни профил Техничар за компјутерско управљање (

Р.б. Предмет  Оде.

1.  Практична настава Iм1

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Разред 
Iд IIд IIIд  IVд нема

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

0 0 0 0 1 30 0 

2 66 0 0 0 0 0 
3 99 0 0 0 0 0 

12 396 24 1188 12 360 0 

0 0 4 132 2 60 0 

0 0 0 0 2 60 0 
0 0 0 0 6 180 0 

0 0 1 33 0 0 0 

0 0 0 0 1 30 0 

33 1089 39 1683 31 930 0 

Одељења ученика са сметњама у 
Број одељења по разредима

Први Други 
1 1 

БР 
Iмг  2мг 3мг  
нед. год. нед. год. нед. 

ПК      

сви 2 70 2 70 2 
БР - - - - 2 
сви 2 70 2 70 2 
сви 2 70 2 70 2 

 сви 1 38 1 38 1 
сви 1 35 1 35 1 
БР - - - - - 

Материјали и обрада метала БР - - 2 70 - 
сви 

- - 2 70 2 

сви - - 2 70 2 
сви - - 18 630 18 
ПК 2 70 2 70 2 

ПК 2 70 2 70 2 
Графичко обликовање и писмо ПК 2 70 2 70 - 

ПК 18 630 18 630 18 
32 1123 56 1963 54 

5.5.1. Годишњи фонд часова блок наставе 

Подручје рада машинство и обрада метала 
Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Оде. 
Бр. 
час. Оде. 

Бр. 
час. Оде. 

Бр. 
час. Оде.

Iм1 180 IIм1 90 IIIм1 0 IVм1

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 71 од 315 

Укупно 
IVд нема 3 одељења 

 год. нед. год. 

 0 1 30 

 0 2 66 
 0 3 99 
 0 48 1944 

 0 6 196 

 0 2 60 
 0 6 180 

 0 1 33 

 0 1 30 

 0 103 3702 

Број одељења по разредима 
Укупно 

Трећи 
1 3 

 Укупно 
 год. нед. год. 

   

64 6 204 
64 2 64 
64 6 204 
64 6 204 
38 3 114 
32 3 102 
- 0 0 
- 2 70 

64 4 134 

64 4 134 
576 36 1206 

64 6 204 

64 6 204 
- 4 140 

576 54 1836 
1734 142 4820 

 

Оде. 
Бр. 
час. 

Ук. 
часова 

IVм1 0 270 
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 Образовни профил Техничар за компјутерско управљање (

Р.б. Предмет  Оде.

2.  Технологија машинске 
обраде 

Iм1

3. Пројектовање 
технолошких система 

Iм1

 
 Образовни профил 

Р.б. Предмет  Оде.

1.  Практична настава Iм2

2.  Електроника и 
микропроцесори 

Iм2

3.  Флексибилни 
производни системи 

Iм2

4. Роботи Iм2

 

 Образовни профил 

Р.б. Предмет  

1. Ручна и машинска обрада 

2. 
Машинска обрада на 
конвенционалним 
машинама 

3. 
Машинска обрада на 
нумерички управљаним 
машинама 

 
 Образовни профил 

Р.б. Предмет  

1.  Металне конструкције и 
процесна опрема 

2.  Заварене конструкције 

б) Подручје рада електротехника
 Образовни профил 
Р.б. Предмет / модул 

1. Програмирање 
2. Примењене информационе технологије

 

 Образовни профил 
Р.б. Предмет / модул 

1.  Телекомуникациони водови 
2.  Приступне мреже и уређаји
3.  Сигнално телекомуникациони системи
4.  Системи преноса 
5.  Бежичне комуникације 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

Оде. 
Бр. 
час. Оде. 

Бр. 
час. Оде. 

Бр. 
час. Оде.

Iм1 0 IIм1 60 IIIм1 0 IVм1

Iм1 0 IIм1 0 IIIм1 180 IVм1

Укупно часова:

Техничар за роботику 

Оде. 
Бр. 
час. Оде. 

Бр. 
час. Оде. 

Бр. 
час. Оде.

Iм2 270 IIм2 270 IIIм2 0 IVм2

Iм2 0 IIм2 0 IIIм2 36 IVм2

Iм2 0 IIм2 0 IIIм2 84 IVм2

Iм2 0 IIм2 0 IIIм2 0 IVм2
Укупно часова:

Оператер машинске обраде резањем (Iм3),Оператер машинске 
обраде (Iiм3 и  IIIм3) 

Оде. 
Бр. 
час. 

Оде. 
Бр. 
час. 

Оде. 

Iм3 180 IIм3 0 IIIм3 

Iм3 0 IIм3 120 IIIм3 

Iм3 0 IIм3 0 IIIм3 

Укупно часова:

Бравар заваривач 

Оде. 
Бр. 
час. 

Оде. 
Бр. 
час. 

Оде. 

Iм3 0 IIм3 60 IIIм3 

Iм3 0 IIм3 0 IIIм3 
Укупно часова:

б) Подручје рада електротехника 
Електротехничар информационих технологија 

Од. Бр. час. Од. 
IIe1 60  

Примењене информационе технологије IIIE1 120 IVE1 
Укупно часова

Електротехничар телекомуникација
Од. Бр. час. Од. 

IIIe2 54  
Приступне мреже и уређаји IIIe2 36 IVe2 
Сигнално телекомуникациони системи IIIe2 120 IVe2 

IVe2 54  
IVe2 54  
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Оде. 
Бр. 
час. 

Ук. 
часова 

IVм1 0 60 

IVм1 270 450 

Укупно часова: 780 

Оде. 
Бр. 
час. 

Ук. 
часова 

IVм2 0 540 

IVм2 0 36 

IVм2 60 144 

IVм2 60 60 
Укупно часова: 780 

Оператер машинске обраде резањем (Iм3),Оператер машинске 

Бр. час. Ук. часова 

0 180 

60 180 

120 120 

Укупно часова: 480 

Бр. час. Ук. часова 

0 60 

90 90 
Укупно часова:      150 

Електротехничар информационих технологија  
Бр. час. Ук. часова 

 60 
180 300 

Укупно часова 360 

Електротехничар телекомуникација 
Бр. час. Ук. часова 

 54 
36 72 
60 180 

 54 
 54 
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 Образовни профил 
Р.б. Предмет / модул 

6.  Рачунарске мреже 
7.  Практична настава 

 
 Образовни профил 
Р.б. Предмет / модул 
1.  Хидрауличке и пнеуматске компоненте

2.  
Хидраулични и пнеуматски системи као објекти 
управљања  

3.  Системи управљања у мехатроници
4.  Електрични погон и опрема у мехатроници
5.  Тестирање и дијагностика мехатронских система
6.  Одржавање и монтажа мехатронских система

в) Подручје рада  геологија, рударство и металургија, група металургија
 Образовни профил 
Р.б. Предмет  

1. Општа и неорганска хемија 

 
 Образовни профил 
Р.б. Предмет  

1. Практична настава 

 
 Образовни профил 
Р.б. Предмет  

1. Прерада метала 

г) Подручје рада хемија, неметали и графичарство, група графичарство
 Образовни профил 

Р.б. Предмет 
1. Практична настава 

 
 Образовни профил 

Р.б. Предмет 
1. Практична настава 

 
 Образовни профил 

Р.б. Предмет 
1. Обликовање графичких производа
2. Практична настава 
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Електротехничар телекомуникација
Од. Бр. час. Од. 

IVe2 36  
IIe2 180  

Укупно часова

Техничар мехатронике 
Од. Бр. час. Од. 

Хидрауличке и пнеуматске компоненте IIe3 60  
Хидраулични и пнеуматски системи као објекти 

IIIe3 90  

у мехатроници IIIe3 90  
Електрични погон и опрема у мехатроници IIIe3 90  
Тестирање и дијагностика мехатронских система IVe3 90  

монтажа мехатронских система IVe3 180  
Укупно часова

в) Подручје рада  геологија, рударство и металургија, група металургија
Техничар за рециклажу 

Од. Бр. час. Од. 
 Iт 60  

Укупно часова

Оператер за прераду метала 
Од. Бр. час. Од. 

IIт 120  
Укупно часова

Техничар за контролу у металургији
Од. Бр. час. Од. 

IIIт 60  
Укупно часова

г) Подручје рада хемија, неметали и графичарство, група графичарство

Техничар за графичку припрему

Од. Бр. час. Од. 
Iг 120  

Укупно часова

Техничар за дигиталну графику и интернет 
обликовање 

Од. Бр. час. Од. 
IIг 240 IVг 

Укупно часова

Техничар за обликовање графичких производа

Од. Бр. час. Од. 
графичких производа IIIг 60  

IIIг 120  
Укупно часова
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Електротехничар телекомуникација 
Бр. час. Ук. часова 

 36 
 180 

Укупно часова 630 

Бр. час. Ук. часова 
 60 

 90 

 90 
 90 
 90 
 180 

Укупно часова 600 

в) Подручје рада  геологија, рударство и металургија, група металургија 

Бр. час. Ук. часова 
 60 

Укупно часова 60 

Бр. час. Ук. часова 
 120 

Укупно часова 120 

Техничар за контролу у металургији 
Бр. час. Ук. часова 
 60 

Укупно часова 60 

г) Подручје рада хемија, неметали и графичарство, група графичарство 

графичку припрему 

Бр. час. Ук. часова 
 120 

Укупно часова 120 

Техничар за дигиталну графику и интернет 

Бр. час. Ук. часова 
360 600 

Укупно часова 600 

Техничар за обликовање графичких производа 

Бр. час. Ук. часова 
 60 
 120 

Укупно часова 180 
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д) Подручје рада шумарство и обрада дрвета
 Образовни профил 
Р.б. Предмет / модул 
1.  Техничко цртање 
2.  Организација рада 
3.  Конструкције намештаја 
4.  Рачунарска графика и рад на CNC 

ђ) Ученици са сметњама у развоју
 Предмет Практична настава
Р.б. Образовни профил Од.

1. Бравар Iмг
2. Помоћник књиговесца Iмг

5.5.2. Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе

 Подручје рада 

Р.б. 

Машинство и обрада 
метала Број 

група
Предмет 

1. 
Рачунарство и 
информатика 

2. Техничко цртање 
3. Mеханика 
4. Машински елементи 
5. Компјутерска графика 
6. Практична настава 
7. Практична настава-блок 

8. 
Технологија машинске 
обраде-блок 

9. 
Моделирање машинских 
елемената и конструкција 

10. 
Технологија за 
компјутерски управљане 
машине 

11. 
Мерење и контрола 
квалитета 

12. 
Програмирање за 
компјутерски управљане 
машине 

13. 
Пројектовање 
технолошких система 

14. 
Пројектовање 
технолошких система-блок 

15. Рачунарство и 
информатика 

16. Техничко цртање  

17. 
Техничка механика са 
механизмима  

18. Практична настава-блок 
19. Физика  

20. 
Програмирање и 
програмски језици 

21. Технолошки поступци 
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) Подручје рада шумарство и обрада дрвета 
Оператер за израду намештаја 

Од. Бр. час. Од. 
Iд 90  
Iд 30 IIд 
IIд 180 IIIд 

CNC машинама IIIд 30  
Укупно часова

ђ) Ученици са сметњама у развоју 
Практична настава 
Од. Бр. час. Од. Бр. час. Од. Бр. час.

Iмг  IIмг 60 III мг 60 
Iмг 60 IIмг 60 III мг 60 

Укупно часова

5.5.2. Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе

Разред 

Број 
група 

Први Други Трећи Четврти

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

2 4 140 0 0 0 0 0 

2 8 280 0 0 0 0 0 
4 2 70 2 70 0 0 0 
2 0 0 2 70 0 0 0 
2 0 0 6 210 0 0 0 
6 12 420 12 420 0 0 0 
6 0 180 0 90 0 0 0 

2 0 0 0 60 0 0 0 

2 0 0 0 0 6 210 0 

2 0 0 0 0 4 140 0 

2 0 0 0 0 2 70 0 

5 0 0 0 0 8 280 21 

6 0 0 0 0 18 630 18 

6 0 0 0 0 0 180 0 

2 4 140 0 0 0 0 0 

2 8 280 0 0 0 0 0 

2 2 70 0 0 0 0 0 

6 0 270 0 270 0 0 0 
2 0 0 2 68 0 0 0 

4 0 0 4 132 4 140 0 

2 0 0 0 0 4 140 0 
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Бр. час. Ук. часова 
 90 

60 90 
90 270 

 30 
Укупно часова 480 

Бр. час. Укупно 
 120 
 180 
часова 300 

5.5.2. Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе 

Фонд због 
поделе на 

групе Четврти 

год. нед. год. 

0 2 70 

0 4 140 
0 2 70 
0 1 35 
0 3 105 
0 12 420 
0 0 135 

0 0 30 

0 3 105 

0 2 70 

0 1 35 

651 18 574 

558 24 792 

270 0 300 

0 2 70 

0 4 140 

0 1 35 

0 0 180 
0 1 34 

0 4 138 

0 2 70 
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 Подручје рада 

Р.б. 

Машинство и обрада 
метала Број 

група
Предмет 

22. 
Електроника и 
микропроцесори-блок 

23. Флексибилни производни 
системи 

24. 
Флексибилни производни 
системи-блок 

25. 
Конструисање применом 
рачунара 

26. Хидраулика и пнеуматика 
27. Роботи 
28. Роботи-блок 
29. Рачунарство и нформатика  
30. Техничко цртање 

31. 
Технологија ручне и 
машинске обраде 

32. Ручна и машинска обрада 

33. 
Ручна и машинска обрада- 
блок 

34. Машински елементи 

35. 

Технологијамашинске 
обраде на 
конвенционалним 
машинама 

36. 
Машинска обрада на 
конвенционалним 
машинама 

37. 
Машинска обрада на 
конвенционалним 
машинама-блок 

38. 
Технологија машинске 
обраде на нумерички 
управљаним машинама 

39. 
Машинска обрада на 
нумерички управљаним 
машинама 

40. 
Машинска обрада на 
нумерички управљаним 
машинама-блок 

41. 
Технологија металних 
конструкција и процесне 
опреме 

42. 
Металне конструкције и 
процесна опрема 

43. 
Металне конструкције и 
процесна опрема блок 

44. 
Технологија заварених 
конструкција 

45. Заварене конструкције 

46. 
Заварене конструкције- 
блок 

47. Предузетништво 
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Разред 

Број 
група 

Први Други Трећи Четврти

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

2 0 0 0 0 0 36 0 

4 0 0 0 0 4 140 6 

4 0 0 0 0 0 84 0 

2 0 0 0 0 4 140 0 

2 0 0 0 0 0 0 2 
2 0 0 0 0 0 0 4 
2 0 0 0 0 0 0 0 
2 4 140 0 0 0 0 0 
2 6 210 0 0 0 0 0 

2 4 140 0 0 0 0 0 

3 18 630 0 0 0 0 0 

3 0 180 0 0 0 0 0 

2 0 0 6 210 0 0 0 

2 0 0 0 0 4 124 0 

4 0 0 24 840 24 744 0 

4 0 0 0 120 0 60 0 

2 0 0 0 0 4 124 0 

2 0 0 0 0 12 372 0 

0 0 0 0 0 0 120 0 

1 0 0 3 105 0 0 0 

1 0 0 12 420 0 0 0 

1 0 0 0 60 0 0 0 

1 0 0 0 0 3 93 0 

1 0 0 0 0 18 558 0 

1 0 0 0 0 0 90 0 

2 0 0 0 0 4 124 0 
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Фонд због 
поделе на 

групе Четврти 

год. нед. год. 

0 0 18 

192 5 166 

60 0 72 

0 2 70 

64 1 32 
128 2 64 
60 0 30 
0 2 70 
0 3 105 

0 2 70 

0 12 420 

0 0 120 

0 3 105 

0 2 62 

0 24 792 

0 0 90 

0 2 62 

0 6 186 

0 0 60 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 2 62 
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 Подручје рада 

Р.б. 

Машинство и обрада 
метала Број 

група
Предмет 

Укупно: 123

 
 Подручје рада 

Р.б. 
Електротехника Број 

група 
Предмет 

1.  Рачунарство и 
информатика 6 

2.  Основе 
електротехнике   

12 

3.  Рачунарска графика и 
мултимедија 

2 

4.  Програмирање 12 
5.  Техничко цртање 2 
6.  Електромашинска 

припрема 
2 

7.  Апликативни 
програми 

2 

8.  Електроника 8 
9.  Веб дизајн 2 
10.  Базе података 4 
11.  Теорија 

телекомуникација 
2 

12.  Машински елементи 2 
13.  Хидрауличке и 

пнеуматске 
компоненте 

2 

14.  Рачунарски системи 2 
15.  Рачунарске мреже и 

интернет сервиси 
0 

16.  Веб програмирање 4 
17.  Телекомуникациона 

мерења 
2 

18.  Техника дигиталног 
преноса 2 

19.  Комутациона техника 2 
20.  Приступне мреже и 

уређаји 
2 

21.  Сигнално телекому- 
никациони системи 

4 

22.  Хидраулични и 
пнеуматски системи 
као ОУ 

3 

23.  Дигитална  
електроника и 
микроконтролери 

3 

24.  Системи управља- 
ња у мехатроници 

3 

25.  Електрични погон и 
опрема у 
мехатроници 

3 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Разред 

Број 
група 

Први Други Трећи Четврти

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

123 72 3150 73 3145 123 4599 51 

Разред 

Први Други Трећи Четврти

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

12 444 0 0 0 0 0 

6 222 6 208 0 0 0 

4 148 0 0 0 0 0 

4 148 8 280 6 210 6 
4 148 0 0 0 0 0 

6 222 0 0 0 0 0 

0 0 4 136 0 0 0 

0 0 6 208 2 68 0 
0 0 4 144 0 0 0 
0 0 4 144 4 140 0 

0 0 2 70 0 0 0 

0 0 4 136 0 0 0 

0 0 4 136 0 0 0 

0 0 0 0 4 140 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 6 210 6 

0 0 0 0 4 136 0 

0 0 0 0 2 68 0 

0 0 0 0 2 68 0 

0 0 0 0 2 68 0 

0 0 0 0 6 204 6 

0 0 0 0 9 306 0 

0 0 0 0 6 204 0 

0 0 0 0 6 204 0 

0 0 0 0 6 204 0 
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Фонд због 
поделе на 

групе Четврти 

год. нед. год. 

1923 154 6204 

Фонд због 
поделе на 

групе Четврти 

год. нед. год. 

0 6 222 

0 6 215 

0 2 74 

186 12 412 
0 2 74 

0 3 111 

0 2 68 

0 4 138 
0 2 72 
0 4 142 

0 1 35 

0 2 68 

0 2 68 

0 2 70 

0 0 0 

186 6 198 

0 2 68 

0 1 34 

0 1 34 

0 1 34 

186 6 195 

0 6 204 

0 4 136 

0 4 136 

0 4 136 
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 Подручје рада 

Р.б. 
Електротехника Број 

група 
Предмет 

26.  Опрема, погон и 
управљање 
мехатронским 
системима 

3 

27.  Заштита информа- 
ционих система 

2 

28.  Техничка 
документација 

5 

29.  Примењене 
информационе 
технологије 

4 

30.  Предузетништво 6 
31.  Системи преноса 2 
32.  Бежичне комункације 2 
33.  Рачунарске мреже 3 
34.  Мехатронски системи 

у индустрији 
3 

35.  Тестирање и 
дијагностика 
мехатронских 
система 

3 

36.  Одржавање и 
монтажа 
мехатронских 
система 

3 

37.  Програмабилни 
логички контролери 

3 

38.  Практична настава 8 
Укупно 135 

 
 Подручје рада 

Р.б. 

Геологија, 
рударство и 
металургија, група 
металургија 

Број 
група 

Предмет 
1. Практична настава 2 

Укупно 2 
 

 Подручје рада 

Р.б. 

Хемија, неметали и 
графичарство, група 
графичарство 

Број 
група 

Предмет 

1. 
Рачунарство и 
информатика 

2 

2. 
Техничко цртање са 
нацртном 
геометријом 

2 

3. 
Основи 
програмирања 

2 

4. Цртање и сликање 2 

5. 
Фотографија и 
филм 

2 
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Разред 

Први Други Трећи Четврти

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

0 0 0 0 12 408 0 

0 0 0 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 0 10 

0 0 0 0 12 420 12 

0 0 0 0 0 0 12 
0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 4 

0 0 0 0 0 0 18 

0 0 0 0 0 0 9 

0 0 0 0 0 0 9 

0 0 0 0 0 0 6 

12 444 10 280 0 0 0 
 48 1776 48 1742 89 3163 96 

Разред 

Први Други Трећи Четврти

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 
0 0 24 840 0 0 0 
0 0 24 840 0 0 0 

Разред 

Први Други Трећи Четврти

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

4 140 0 0 0 0 0 

4 140 0 0 0 0 0 

0 0 4 132 0 0 0 

0 0 4 132 0 0 0 

0 0 4 132 0 0 0 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Фонд због 
поделе на 

групе Четврти 

год. нед. год. 

0 6 204 

62 1 31 

310 6 186 

372 12 396 

372 6 186 
62 1 31 
62 1 31 
124 2 62 

558 12 372 

279 6 186 

279 6 186 

186 4 124 

0 12 362 
 3286 160 5302 

Фонд због 
поделе на 

групе Четврти 

 год. нед. год. 
 0 12 420 
 0 12 420 

Фонд због 
поделе на 

групе Четврти 

 год. нед. год. 

0 2 70 

0 2 70 

0 2 66 

0 2 66 

0 2 66 
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 Подручје рада 

Р.б. 

Хемија, неметали и 
графичарство, група 
графичарство 

Број 
група 

Предмет 

6. 
Обликовање 
графичких 
производа 

2 

7. Основи ВЕБ дизајна 2 
8. Практична настава 2 
9. Практична настава 3 

10. Предузетништво 2 
Укупно 21 

 
 Подручје рада 

Р.б. 
Шумарство и 
обрада дрвета Број 

група 
Предмет нед.

1.  2 

2. 
Израда 
намештаја 

2 

Укупно 4 

5.6. Изборни предмети 

Обавезни изборни предмети 

Верска настава 
Грађанско васпитање 

Укупно 
 

Подручје рада 

Р.б. Изборни  предмети  

1. Хидраулика и пнеуматика (3м1)
2. Термичка обрада (3м3 ОМО) 
3. Алати, прибори и мерења (3м3 БЗ)
4. Репаратура машинских делова (4м1) 

 
Подручје рада 

Р.б. Остали предмети  

1.  Логика са етиком 
2.  Веб дизајн 
3.  Моделирање са анализом елемената и 

механизама 
4.  Изабрана поглавља математике
5.  Историја 

 
Подручје рада 

Р.б. Остали предмети  
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Разред 

Први Други Трећи Четврти

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 

0 0 0 0 2 68 0 

0 0 0 0 4 136 0 
10 350 12 396 24 816 0 
0 0 0 0 0 0 36 
0 0 0 0 0 0 4 

18 630 24 792 30 1020 40 

Разред 

Први Други Трећи Четврти

нед. год. нед. год. нед. год. нед. 
24 792 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 12 372 0 

24 792 0 0 12 372 0 

Разред и број група и ученика 
Први  Други  Трећи  Четврти 

гр. уч. гр. уч. гр. уч. гр. 
7 158 6 156 5 89 5
4 76 4 90 6 136 3

 11 234 10 246 11 225 8

Машинство и  обрада  метала 
Разред и број група и ученика

Први  Други  Трећи 
гр. уч. гр. уч. гр. 

Хидраулика и пнеуматика (3м1) 0 0 0 0 0 
 0 0 0 0 1 

Алати, прибори и мерења (3м3 БЗ) 0 0 0 0 1 
Репаратура машинских делова (4м1)  0 0 0 0 0 

машинство и обрада метала 
Разред и број група и ученика 
Први  Други  Трећи 
гр. уч. гр. уч. гр. 

0 0 0 0 1 
0 0 0 0 2 

Моделирање са анализом елемената и 0 0 0 0 3 

Изабрана поглавља математике 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

Геологија, рударство и металургија, група металургија
Разред и број група и ученика

Први  Други  Трећи 
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Фонд због 
поделе на 

групе Четврти 

 год. нед. год. 

0 1 34 

0 2 68 
0 23 781 

1080 24 720 
120 2 60 

1200 62 2001 

Фонд због 
поделе на 

групе Четврти 

год. нед. год. 
 0 12 396 

 0 6 186 

 0 18 582 

Укупно 
Четврти  

 уч. гр. уч. 
5 99 23 502 
3 74 17 376 
8 173 40 878 

Разред и број група и ученика 
Трећи  Четврти  

уч. гр. уч. 
 30 0 0 
 13 0 0 
 12 0 0 
 0 0 30 

Трећи  Четврти  
уч. гр. уч. 

29 1 29 
29 0 0 
29 0 0 

0 1 31 
0 1 28 

Геологија, рударство и металургија, група металургија 
Разред и број група и ученика 

Трећи  Четврти  
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1. Контрола процеса производње
 

Подручје рада 

Р.б. Остали предмети  

1. Графички дизајн 
2. Основи ВЕБ дизајна 
3. Логика са етиком 

 
Подручје рада 

Р.б. Остали предмети 

1. Изабрани спорт 
2. Географија у шумарству 

5.7. Факултативне ваннаставне активности
Факултативне ваннаставне активности ће се реализовати у складу са програмима ваннаставних 
активности датим у делу 11. Годишњег плана рада и релевантним правилницима, Посебним 
плановима и програмима образовно 
са друштвеном средином, део 15, као и
рада школе. Укупан број сати, односно дана (по ученику) за реализацију ових активности 
приказан је у следећој табели: 

Назив I разред

Екскурзије 

разреди који 
нису завршни 

до 

завршни 
разреди 

Стваралачке и слободне 
активности ученика 30 –

Културна и јавна делатност 
школе 2 радна дана

5.8. Школски календар значајних активности у школи
5.8.1. Прво и друго полугодиште

Настава и други облици образовно

- Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 
30.12.2022. године.  
- Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара  2023. године,
јуна 2023. године, а за ученике III
образовања стручних школа у уторак, 30. маја 2023. 

5.8.2. Класификациони периоди:
Класификациони период 

За сва одељења 28.10
За завршне разреде 
За остала одељења  

5.8.3. Распусти за ученике 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

гр. уч. гр. уч. гр. 
процеса производње 0 0 1 15 0 

Хемија, неметали и графичарство, група графичарство
Разред и број група и ученика

Први  Други  Трећи 
гр. уч. гр. уч. гр. 

0 0 1 30 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 

Шумарство и обрада дрвета 
Први  Други  Трећи 

гр. уч. гр. уч. гр. 
0 0 1 24 0 
0 0 0 0 1 

Факултативне ваннаставне активности 
Факултативне ваннаставне активности ће се реализовати у складу са програмима ваннаставних 
активности датим у делу 11. Годишњег плана рада и релевантним правилницима, Посебним 

образовно – васпитног рада наведеним у делу 12, Програмом сарадње 
са друштвеном средином, део 15, као и Програмом маркетинга школе у делу 17. Годишњег плана 
рада школе. Укупан број сати, односно дана (по ученику) за реализацију ових активности 

I разред II разред III разред 

до 2 наставна 
дана 

2 до 3  наставна 
дана 

2 до 5  наставних 
дана 

/ / 5 наставних дана

– 60 часова 30 – 60 часова 30 – 60 часова

2 радна дана 2 радна дана 2 радна дана 

. Школски календар значајних активности у школи 
5.8.1. Прво и друго полугодиште 

и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта:

почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 

почиње у понедељак, 16. јануара  2023. године, а завршава се у уторак, 20. 
III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег 

образовања стручних школа у уторак, 30. маја 2023. године. 

5.8.2. Класификациони периоди:  
Први Други Трећи 

28.10. 2022. 30.12.2022.  
  17.3.2023. 
  24.3.2023. 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст: 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 79 од 315 

уч. гр. уч. 
 0 0 0 

Хемија, неметали и графичарство, група графичарство 
Разред и број група и ученика 

Трећи  Четврти  
уч. гр. уч. 

 0 0 0 
 27 0 0 
 0 1 30 

Трећи  Четврти  
уч. гр. уч. 

0 0 0 
10 0 0 

Факултативне ваннаставне активности ће се реализовати у складу са програмима ваннаставних 
активности датим у делу 11. Годишњег плана рада и релевантним правилницима, Посебним 

васпитног рада наведеним у делу 12, Програмом сарадње 
у делу 17. Годишњег плана 

рада школе. Укупан број сати, односно дана (по ученику) за реализацију ових активности 

IV разред 

2 до 5  наставних / 

5 наставних дана 
До 5 наставних 

дана 

60 часова 30 – 60 часова 

 2 радна дана 

васпитног рада остварују се у два полугодишта: 

почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 

завршава се у уторак, 20. 
разреда четворогодишњег 

Четврти 
 

 30.05.2023. 
 20.06.2023. 
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 Зимски распуст почиње у понедељак 2. јануара 2022.
јануара 2023. године 

 Пролећни распуст почиње у понедељак 10.  априла 2023.г.године, а завршава се у уторак, 18. 
априла 2023. године 

 За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих 
стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа, 
летњи распуст почиње у среду 21. јуна 2023. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 
2023. године. 

 За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег 
разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку 
матурског/завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године.

5.8.4. Распоред радних дана током школске године
радни дани понедељак 

I полугодиште 17 
II полугодиште 20 

Σ 37 

Током школске године има подједнак број свих дана, јер се у четвртак 26.
ради по распореду од петка. 
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понедељак 2. јануара 2022. године, а завршава се у петак, 13. 

Пролећни распуст почиње у понедељак 10.  априла 2023.г.године, а завршава се у уторак, 18. 

За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих 
стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа, 
летњи распуст почиње у среду 21. јуна 2023. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 

За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег 
разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку 
матурског/завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године.

аспоред радних дана током школске године 
 уторак среда четвртак петак

17 17 18 
20 20 19 
37 37 37 

Током школске године има подједнак број свих дана, јер се у четвртак 26. јануара 2023.
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године, а завршава се у петак, 13. 

Пролећни распуст почиње у понедељак 10.  априла 2023.г.године, а завршава се у уторак, 18. 

За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих 
стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа, 
летњи распуст почиње у среду 21. јуна 2023. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 

За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег 
разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку 
матурског/завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. 

петак Σ 
17 86 
20 99 
37 185 

јануара 2023. године 
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5.8.5. Време реализације екскурзија по разредима

Током ове школске године планира се реализација екскурзије за ученике 4. разреда, уколико буде 
дозвољавала епидемиолошка ситуација
Релација је Ужице – Требиње - Ужице.

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

5.8.5. Време реализације екскурзија по разредима 

Током ове школске године планира се реализација екскурзије за ученике 4. разреда, уколико буде 
дозвољавала епидемиолошка ситуација, и то у другој половини октобра - почетком новембра. 

Ужице. 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 81 од 315 

 

Током ове школске године планира се реализација екскурзије за ученике 4. разреда, уколико буде 
почетком новембра. 
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5.8.6. Празници 

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

Радно се празнују:  
 Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,  21. 
 Свети Сава,   27. јануара 2023. године, 
 Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском 

рату,  22. априла 2023. године,
 Дан победе, 9. маја 2023. године, и 
 Видовдан, 28. јуна 2023. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно без одржавања наставе, док су остали празници 
наставни дани, изузев када падају у недељу.
У школи се обележавају и:
- 8. новембар 2022. године обележава се као Дан просветних радника.
- 21. фебруар 2023. године као Међународ
- 10. Април 2023. године као Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског 
просветитеља и првог српског министра просвете

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане 
следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице 
бајрама и 28. јуна 2023. године, на први дан Курбанског бајрама;
3) припадници Јеврејске заједнице 
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 
календару – 25. децембра 2022. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јул
календару – 7. јануара 2023. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника
грегоријанском и јулујанском календару 
даном Васкрса (католици: 

Школски дан за ваннаставне активности биће реализован у суботу у мају 2023. године.
реализације других културних активности наведен
слободних активности. 

5.8.7. Оквирни календар такмичења

Такмичења ће се реализовати у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама 
надлежних, као и календаром Министарства, односно организатора,  а списак свих такмичења је у 
табели: 

Српски језик и књижевност 
Tакмичење рецитатора 
Српски језик  
Страни језик 
Енглески језик 
Физичко васпитање 

Дисциплина Школско такмичење

Стони тенис до 4.недеље септембра 20
Атлетика до 4.недеље септембра 20
Одбојка до 3. недеље новембра 
Кошарка до 2. недеље октобра 20
 Фудбал март 2023. 
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У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом.  

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,  21. октобра 2022. године,
Свети Сава,   27. јануара 2023. године,  
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском 
рату,  22. априла 2023. године, 
Дан победе, 9. маја 2023. године, и  
Видовдан, 28. јуна 2023. године. 

ва и Видовдан се празнују радно без одржавања наставе, док су остали празници 
наставни дани, изузев када падају у недељу. 
У школи се обележавају и: 

8. новембар 2022. године обележава се као Дан просветних радника. 
21. фебруар 2023. године као Међународни дан матерњег језика 

одине као Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског 
рпског министра просвете . 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане 
 

на први дан крсне славе; 
2) припадници Исламске заједнице –21. априла 2023. године, на први дан Рамазанског 
бајрама и 28. јуна 2023. године, на први дан Курбанског бајрама; 
3) припадници Јеврејске заједнице – 5. октобра 2022. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 

25. децембра 2022. године, на први дан Божића; 
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јул

7. јануара 2023. године, на први дан Божића; 
припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника

грегоријанском и јулујанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим 
 7-10.4.2023.године; православци: 14-17.4.2023.г

Школски дан за ваннаставне активности биће реализован у суботу у мају 2023. године.
реализације других културних активности наведено је у делу 11.2. План реализације програма 

Оквирни календар такмичења 

Такмичења ће се реализовати у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама 
надлежних, као и календаром Министарства, односно организатора,  а списак свих такмичења је у 

Друго полугодиште 
Друго полугодиште

Друго полугодиште 

Школско такмичење Општинско 
такмичење Окружно такмичење

ље септембра 2022. 

По календару 
организатора 

ље септембра 2022. 
до 3. недеље новембра 2022. 
до 2. недеље октобра 2022.  
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. године, 

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

ва и Видовдан се празнују радно без одржавања наставе, док су остали празници 

 

одине као Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане 

априла 2023. године, на први дан Рамазанског 

обра 2022. године, на први дан Јом Кипура; 
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском 

припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 
почев од Великог петка, закључно са другим 

17.4.2023.године). 

Школски дан за ваннаставне активности биће реализован у суботу у мају 2023. године. Време 
је у делу 11.2. План реализације програма 

Такмичења ће се реализовати у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама 
надлежних, као и календаром Министарства, односно организатора,  а списак свих такмичења је у 

Друго полугодиште  
Друго полугодиште 

Друго полугодиште  

Окружно такмичење 

 
 

По календару 
организатора 
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Стрељаштво до 3. недеље фебруара 2023.
Друштвене науке и уметност 
Историја  
Математика и информатика 
Мислиша 
Машинство и обрада метала 
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машине
Оператер машинске обраде(глодач)
Оператер машинске обраде(стругар)
Програмирање лего робота 
Моделирање машинских елемената и конструкција
Механика-статика 
Електротехника 
Основе електротехнике I 
Основе електротехнике II 
Електроника I и II 
Металургија и графичарство 
Техничар за обликовање графичких производа
Техничар за диигиталну графику и интернет обликовање
Шумарство и обрада дрвета 
Оператер за израду намештаја 

5.9. Испитни рокови и припремни рад
5.9.1. Испити за редовне ученике

Врста испита

Јунски испитни рок 
Завршни разреди Разредни испити 

са више од једне трећине часова предмета
Поправни испити
Завршни и матурски испити

Остала одељења Разредни испити 
са више од једне трећине часова предмета

Августовски испитни рок 
Завршни разреди Поправни и разредни испити

Завршни и матурски испити
Остала одељења Поправни и разредни испити

5.9.2. Испитни рокови за ванредне ученике

Испитни рок 
Новембарски 

Јануарско- фебруарски 

Априлски 

Мајско- јунски 

Августовски 

Испити за ванредне ученике биће организовани и у посебним роковима у случају захтева 
социјалних  партнера и на основу уговора са њима, као и у складу са захтевима ванредних 
ученика. 
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до 3. недеље фебруара 2023.  

Друго полугодиште

Друго полугодиште
 

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машине Друго полугодиште
Оператер машинске обраде(глодач) Друго полугодиште

обраде(стругар) Друго полугодиште
Друго полугодиште

Моделирање машинских елемената и конструкција Друго полугодиште
Друго полугодиште

Друго полугодиште
Друго полугодиште
Друго полугодиште

Техничар за обликовање графичких производа Друго полугодиште
Техничар за диигиталну графику и интернет обликовање Друго полугодиште

Друго полугодиште

5.9. Испитни рокови и припремни рад 
5.9.1. Испити за редовне ученике 

Врста испита 

Разредни испити због оправданог одсуства ученика 
од једне трећине часова предмета 

Поправни испити 
Завршни и матурски испити 
Разредни испити због оправданог одсуства ученика 
са више од једне трећине часова предмета 

Поправни и разредни испити 
Завршни и матурски испити 
Поправни и разредни испити 

5.9.2. Испитни рокови за ванредне ученике 

Врста испита 
испити за ванредне ученике 14
испити за ванредне ученике 16.1.
завршни и матурски испити 6
испити за ванредне ученике 3
испити за ванредне ученике 8
завршни и матурски испити 31.5.
испити за ванредне ученике 
завршни и матурски испити 

18
25

Испити за ванредне ученике биће организовани и у посебним роковима у случају захтева 
социјалних  партнера и на основу уговора са њима, као и у складу са захтевима ванредних 
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Друго полугодиште 

Друго полугодиште 

Друго полугодиште 
Друго полугодиште 
Друго полугодиште 
Друго полугодиште 
Друго полугодиште 
Друго полугодиште 

Друго полугодиште 
Друго полугодиште 
Друго полугодиште 

Друго полугодиште 
Друго полугодиште 

Друго полугодиште 

Време 
реализације 

1- 23. 6. 2023. 

1- 23. 6. 2023. 
31.5.- 16. 6.2023. 
21.6.- 30.6. 2023. 

18-24.8.2023. 
25-31.8.2023. 
18-28.8.2023. 

Датум 
14-25.11.2022. 

16.1.- 10.2.2023. 
6-10.2.2023. 
3- 28.4.2023. 
8- 31.5.2023. 

31.5. - 16.6.2023. 
18-24.8.2023. 
25- 31.8.2023. 

Испити за ванредне ученике биће организовани и у посебним роковима у случају захтева 
социјалних  партнера и на основу уговора са њима, као и у складу са захтевима ванредних 
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Посебним распоредом рада биће планиране све активности везане за  организацију испита за 
редовне и ванредне ученике у јунском и августовском испитном року и ва
фебруарском испитном року, као и датуми поделе јавних исправа.

5.9.3. Организовање припремне наставе

Време реализације 

Мај - јун 
Мај - јун 

Јун -  август 

5.10. Распоред часова наставних и ваннаставних активности
На седници Наставничког већа, одржаној 31. августа 2022. године утврђен је привремени 
распоред часова, а након одређених корекција на предлог 
Педагошког колегијума, биће утврђен стални распоред часова

Приликом промене смена распоред часова се ротира.

У прилогу Годишњег плана рада налази се распоред часова.

Распоред часова по одељењима и наставницима 
електронском облику. 

 

5.11. Извођење ученичке праксе у привредним организацијама
Практичну наставу у привреди у школској 2022/2023.години реализује 
1д, 2д,3д у подручја рада Металургија, графичарство и Шумарство и обрада дрвета
образовни профил – бравар заваривач, комбинованих одељења 2м3 и 3м3 у подручју рада 
Машинство и обрада метала и то у следећим привредним организацијама:

Шумарство и обрада дрвета
Оператер за израду намештаја

одељење 1д - од новембра 2022. до краја 
школске године два дана недељно, а 
одељења 2д и 3д током целе школске 

године три дана недељно
Атлас, Севојно 

Пино Арт, Луново село 
Зип универ, Бела Земља

Унико плус, Ужице 
Гинко, Пожега 

Форест, Пожега 
Радовић ентеријер, Пожега

Боби и Стеф, Севојно 
Росуље, Ужице 

Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање
Ин принт 

Арду спорт 
Фото Стори 
Фото Лазар 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Посебним распоредом рада биће планиране све активности везане за  организацију испита за 
редовне и ванредне ученике у јунском и августовском испитном року и ва
фебруарском испитном року, као и датуми поделе јавних исправа. 

5.9.3. Организовање припремне наставе 

 Врста припремног рада: 

 Припрема за матурске и завршне испите 
 Припремна настава из предмета у складу са одлуком НВ
 За поправне испите 

Распоред часова наставних и ваннаставних активности 
На седници Наставничког већа, одржаној 31. августа 2022. године утврђен је привремени 
распоред часова, а након одређених корекција на предлог одељењских већа и препорука 

биће утврђен стални распоред часова. 

Приликом промене смена распоред часова се ротира. 

У прилогу Годишњег плана рада налази се распоред часова. 

Распоред часова по одељењима и наставницима доступан је на порталу Техничке школе у 

5.11. Извођење ученичке праксе у привредним организацијама
Практичну наставу у привреди у школској 2022/2023.години реализује 5 целих

у подручја рада Металургија, графичарство и Шумарство и обрада дрвета
бравар заваривач, комбинованих одељења 2м3 и 3м3 у подручју рада 

Машинство и обрада метала и то у следећим привредним организацијама: 

ада дрвета Металургија 
Оператер за израду намештаја: 

од новембра 2022. до краја 
школске године два дана недељно, а 
одељења 2д и 3д током целе школске 

године три дана недељно 

 
Бела Земља 

Пожега 
 

Оператер за прераду метала
одељење 2т током целе школске године два дана 

недељно: 
Ваљаоница бакра а.д.

Импол Севал , Ваљаоница алуминијума 
Машинство и обрада метала

Бравар-заваривач:
- одељење 2м3 два дана недељно
- одељење 3м3 три дана недељно

Јединство Металоградња
Електротермија, Бела Земља

Први партизан
Ваљаоница бакра

Аутовентил 
Импол Севал

АБЦ Производ
Рад Рашо 

Графичарство 
Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање, одељење 4г

3Д Графика
Пулсар 

Рис Хуб УЕ
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Посебним распоредом рада биће планиране све активности везане за  организацију испита за 
редовне и ванредне ученике у јунском и августовском испитном року и ванредне ученике у 

складу са одлуком НВ 

 
На седници Наставничког већа, одржаној 31. августа 2022. године утврђен је привремени 

одељењских већа и препорука 

рталу Техничке школе у 

5.11. Извођење ученичке праксе у привредним организацијама 
5 целих одељења -2т, 4г, 

у подручја рада Металургија, графичарство и Шумарство и обрада дрвета и један 
бравар заваривач, комбинованих одељења 2м3 и 3м3 у подручју рада 

 
Оператер за прераду метала: 

одељење 2т током целе школске године два дана 

Ваљаоница бакра а.д. Севојно 
Ваљаоница алуминијума Севојно 

Машинство и обрада метала 
заваривач:  

одељење 2м3 два дана недељно 
одељење 3м3 три дана недељно 

Јединство Металоградња 
Електротермија, Бела Земља 

Први партизан 
Ваљаоница бакра 

 
Импол Севал 

АБЦ Производ 

одељење 4г 
3Д Графика 

 
Рис Хуб УЕ 
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5.12. Проширена делатност школе
На основу решења Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022
маја 2003. године, школа је добила сагласност за обављање проширене делатности 
организовањем: курсева за рад на рачунару, курсева за стране језике и припремне наст
полагање пријемног испита за упис на факултете, у време које не би реметило редован образовно 
– васпитни рад школе.  

Школа ће послове у овом сегменту рада обављати на основу уговора са социјалним партнерима.

Полазницима који савладају уговорене и пл

6. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ

6.1. Планови и програми стручних органа
6.1.1. Програм и план рада 

Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници Школе, директор, 
директора и организатор практичне наставе. Седници Наставничког већа могу присуствовати и 
други запослени, ученици,  родитељи или гости, када је то од значаја за разматрање одређеног 
питања. 

У условима који захтевају примену низа превентивних и з
COVID-19, седнице Наставничког већа одржаваће се 
Целокупан материјал за седнице, у електронској форми, се поставља у датотекама канала 
седнице у Тиму Наставничког већа на електронско

Вр
ем

е 
ре

ал
из

ац
иј

е 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Активности/теме

Се
пт

ем
ба

р 

  I седница 
1. Избор записничара и заменика записничара

Наставничког већа 
2. Утврђивање плана рада Наставничког већа 

за школску 2021/2022. годину
3. Разматрање Извештаја о раду директора у 

претходној школској години
4. Разматрање Извештаја о реализованим 

активностима из Развојног плана школе у 
претходној школској години

5. Разматрање Извештаја о 
Годишњег олана рада школе
школској години 

6. Именовање чланова Стручног актива за 
развој школског програма

7. Предлог чланова Стручног актива за 
развојно планирање из реда наставника и 
стручних сарадника 

8. Предлог плана стручног усавршавања 
наставника и стручних сарадника у школској 
2022/2023. години Школском одбору

9. Разматрање предлога Годишњег плана рада 
за текућу школску годину 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

5.12. Проширена делатност школе 
На основу решења Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022
маја 2003. године, школа је добила сагласност за обављање проширене делатности 
организовањем: курсева за рад на рачунару, курсева за стране језике и припремне наст
полагање пријемног испита за упис на факултете, у време које не би реметило редован образовно 

Школа ће послове у овом сегменту рада обављати на основу уговора са социјалним партнерима.

Полазницима који савладају уговорене и планиране програме Школа ће издати посебна

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ 

Планови и програми стручних органа 
 Наставничког већа 

Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници Школе, директор, 
директора и организатор практичне наставе. Седници Наставничког већа могу присуствовати и 
други запослени, ученици,  родитељи или гости, када је то од значаја за разматрање одређеног 

У условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса 
седнице Наставничког већа одржаваће се електронски, путем школске платформе

Целокупан материјал за седнице, у електронској форми, се поставља у датотекама канала 
седнице у Тиму Наставничког већа на електронској платформи школе.  

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
Активности/теме 

Начин 
реализације: 

Носиоци реализације

 
и заменика записничара Бирање Чланови НВ

Утврђивање плана рада Наставничког већа 
. годину 

Излагање, 
усвајање 

Директор

Разматрање Извештаја о раду директора у 
претходној школској години  

Извештавање, 
дискусија 

Директор

Разматрање Извештаја о реализованим 
активностима из Развојног плана школе у 

години 

Извештавање, 
дискусија 

Директор

Разматрање Извештаја о реализацији 
Годишњег олана рада школе у претходној 

Извештавање, 
дискусија 

Директор

Именовање чланова Стручног актива за 
развој школског програма 

Именовање 
 

Директор

Предлог чланова Стручног актива за 
развојно планирање из реда наставника и 

Предлагање Директор
 

Предлог плана стручног усавршавања 
наставника и стручних сарадника у школској 

. години Школском одбору 

Разматрање, 
предлагање 

Директор, Тим за 
професионални 
развој

Разматрање предлога Годишњег плана рада 
за текућу школску годину  

Излагање, 
дискусија,  

Директор

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 85 од 315 

На основу решења Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022-05-20/94-03 од 19. 
маја 2003. године, школа је добила сагласност за обављање проширене делатности 
организовањем: курсева за рад на рачунару, курсева за стране језике и припремне наставе за 
полагање пријемног испита за упис на факултете, у време које не би реметило редован образовно 

Школа ће послове у овом сегменту рада обављати на основу уговора са социјалним партнерима. 

аниране програме Школа ће издати посебна уверења. 

Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници Школе, директор, помоћници 
директора и организатор практичне наставе. Седници Наставничког већа могу присуствовати и 
други запослени, ученици,  родитељи или гости, када је то од значаја за разматрање одређеног 

аштитних мера у борби против вируса 
електронски, путем школске платформе. 

Целокупан материјал за седнице, у електронској форми, се поставља у датотекама канала 

Носиоци реализације 

 
Чланови НВ 

Директор 

Директор 

Директор 

Директор 

Директор 

Директор 

Директор, Тим за 
професионални 
развој 
Директор 
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НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Активности/теме

10. Организовање иницијалних тестирања

II седница 
1. Анализа остваривања програма 

и васпитања и мере за побољшање

2. Усвајање плана и програма извођења излета 
у школској 2022/2023. години 

3. Организација допунских и 
рада 

4. Организација рада у слободним 
активностима 

5. Распоред задужења наставника и сарадника 
у вези спровођења прописаних Правила о 
понашању у школи 

6. Усвајање плана реализације практичне и 
блок наставе 

О
кт

об
ар

 

III седница 
1. Утврђивање коначног распореда часова

2. Анализа резултата упитника о задовољству 
наставног кадра нашом школом

3. Предлог задужења наставника и 
сарадника у припреми  прославе Школске 
славе 

Н
ов

ем
ба

р 

IV седница 
1. Анализа образовно- васпитног рада и успеха 

ученика на крају I класификационог периода

2. Доношење мера за побољшање успеха у 
учењу и понашању ученика 

3. Утврђивање календара школских такмичења 
ученика и обезбеђивање услова за њихово 
припремање 

4. Извештај о обављеном излету и екскурзији

5. Излагање на тему из области заштите од
насиља 

Д
ец

ем
ба

р 

V седница    
1. Предлог плана уписа ученика у први разред 

за наредну школску годину Школском 
одбору 

2. Информисање о активностима у области  
самовредновања рада Школе

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
Активности/теме 

Начин 
реализације: 

Носиоци реализације

Организовање иницијалних тестирања Информисање, 
договарање 

Директор

  
остваривања програма образовања 

и мере за побољшање 
Извештавање, 
дискусија 

Директор, СА за 
развој школског 
програма

Усвајање плана и програма извођења излета 
3. години  

Предлагање СВ наставника 
физичког васпитања

Организација допунских и додатних облика Информисање, 
договарање 

Директор, помоћн. 
директора

Организација рада у слободним Информисање, 
договарање 

Директор, помоћн. 
Директора

Распоред задужења наставника и сарадника 
у вези спровођења прописаних Правила о 

Договарање, 
разматрање 

Директор

Усвајање плана реализације практичне и Извештавање, 
усвајање 

Организатор ПН

  
Утврђивање коначног распореда часова Расправа,  

Анализа 
Састављачи 
распореда

резултата упитника о задовољству 
наставног кадра нашом школом 

Презентација, 
разматрање 

Директор

адужења наставника и стручних 
сарадника у припреми  прославе Школске 

 Договарање, 
формирање 
одбора  

Директор, Одбор за 
прославу 

  
васпитног рада и успеха 

ученика на крају I класификационог периода 
Презентација,  
дискусијa 

ППС, директор 
 

Доношење мера за побољшање успеха у 
учењу и понашању ученика  

Разматрање, 
усвајање  

Директор, ППС, 
помоћн. 

Утврђивање календара школских такмичења 
ученика и обезбеђивање услова за њихово 

Утврђивање  Директор, стручна 
већа

Извештај о обављеном излету и екскурзији Дискусија,  
усвајање 

Стручне вође 

из области заштите од Презентација  Тим за ЗДНЗЗ 

  
Предлог плана уписа ученика у први разред 
за наредну школску годину Школском 

Излагање, 
разговор, 
договарање 

Директор, стручна 
већа, ПК 

Информисање о активностима у области  
самовредновања рада Школе 

Разговор, 
информисање 

Тим за 
самовредновање 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 86 од 315 

Носиоци реализације 

Директор 

Директор, СА за 
развој школског 
програма 
СВ наставника 
физичког васпитања 

Директор, помоћн. 
директора 
Директор, помоћн. 
Директора 
Директор 

Организатор ПН 

Састављачи 
аспореда 

Директор 

Директор, Одбор за 
прославу  

ППС, директор  

Директор, ППС, 
помоћн. Директора 

Директор, стручна 
већа 

Стручне вође  

Тим за ЗДНЗЗ  

Директор, стручна 
већа, ПК  

Тим за 
самовредновање  
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Активности/теме

3. Утврђивање резултата ванредних испита у 
новембарском испитном року

4. Излагање представника Тима за 
професионални развој запослених

5. Вођење евиденције и коришћење 
електронског дневника 

Ја
ну

ар
 - 

ф
еб

ру
ар

  

VI седница   
1. Извештај директора школе о свом раду у 

првом полугодишту 
2. Анализа реализације Годишњег плана рада у 

првом полугодишту и извештаја одељењских 
старешина и стручних органа

3. Анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта и мере за побољшање 

4. Доношење одлуке о организацији завршног 
и матурског испита и именовање Испитног 
одбора 

5. Усвајање испитних питања за завршни и 
матурски испит 

6. Доношење одлуке о извођењу припремне
наставе за ученике завршних разреда, за 
полагање завршног и матурског испита

М
ар

т 

VII седница 
1. Упознавање са предлозима и мишљењем 

Ученичког парламента 
2. Предлог задужења наставника и 

сарадника у припреми школског  дана за 
ваннаставне активности и промоцију школе

3. Утврђивање резултата ванредних испита у 
јануарско - фебруарском испитном року

4. Излагање на тему: Инклузивна култура, 
политика и пракса 

А
пр

ил
 

VIII седница 
1. Анализа успеха ученика на  крају 

класификационог периода и доношење 
мера за побољшање 

2. Разматрање реализације Школског 
развојног плана 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
Активности/теме 

Начин 
реализације: 

Носиоци реализације

Утврђивање резултата ванредних испита у 
новембарском испитном року 

Извештавање, 
усвајање 

Председник комисије 
за ванредне испите

Излагање представника Тима за 
запослених 

Презентација Руководилац 
професионални 
развој

Вођење евиденције и коришћење 
 

Извештавање Директор, 
кординатори за е
дневник

  

ктора школе о свом раду у Излагање,  
презентација,  

Директор

Анализа реализације Годишњег плана рада у 
и извештаја одељењских 

старешина и стручних органа 

Излагање 
 

Директор, ППС, 
помоћник  
организатор ПН

Анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта и мере за побољшање  

Презентација, 
дискусија 

Директор
пом
организатор ПН, СВ, 
руководиоци 

Доношење одлуке о организацији завршног 
и матурског испита и именовање Испитног 

Одлучивање  Директор 

Усвајање испитних питања за завршни и Усвајање  Директор

Доношење одлуке о извођењу припремне 
наставе за ученике завршних разреда, за 
полагање завршног и матурског испита 

Усвајање одлуке Директор

  
Упознавање са предлозима и мишљењем 

 
Информисање  Ученички парламент

адужења наставника и стручних 
у припреми школског  дана за 

ваннаставне активности и промоцију школе 

Договарање  Директор, стручна 
већа

Утврђивање резултата ванредних испита у 
фебруарском испитном року 

Информисање, 
утврђивање 

Председник комисије

Излагање на тему: Инклузивна култура, Презентација Тим за инклузивно 
образовање

  
Анализа успеха ученика на  крају  III     

периода и доношење 
Aнализа, 
презентација 
 

Директор, ППС, 
помоћник  директора, 
организатор ПН, СВ, 
руководиоци сектора

Разматрање реализације Школског Договор, 
анализа 

Стручни актив за 
развојно планирање 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 87 од 315 

Носиоци реализације 

Председник комисије 
за ванредне испите 
Руководилац Тима за 
професионални 
развој запослених 
Директор, 
кординатори за е- 
дневник 

Директор 

Директор, ППС, 
помоћник  директора, 
организатор ПН 
Директор, ППС, 
помоћник  директора, 
организатор ПН, СВ, 
руководиоци сектора 
Директор  

Директор 

Директор 

Ученички парламент 

Директор, стручна 
већа 

Председник комисије 

Тим за инклузивно 
образовање 

Директор, ППС, 
помоћник  директора, 
организатор ПН, СВ, 
руководиоци сектора 
Стручни актив за 
развојно планирање  
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Вр
ем

е 
ре

ал
из

ац
иј

е 
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Активности/теме

3. Предлог задужења наставника и стручних 
сарадника у активностима промоције школе 
за упис у први разред 

4. Излагање  психолошко-педагошке службе (у 
складу са планом стручног усавршавања)

М
ај

 

IX седница 
1. Утврђивање распореда рада до 31. августа 

2023. године 
2. Анализа реализације Годишњег плана рада 

у другом полугодишту и извештаја 
одељенских старешина и стручних органа

3.  Информисање о активностима у области 
самовредновања рада школе

4. Доношење одлуке о похваљивању и 
награђивању ученика 

5. Утврђивање резултата ванредних испита у 
априлском испитном року

6. Доношење одлуке о извођењу припремне 
наставе за ученике упућене на поправни 
испит  

7. Доношење одлуке о извођењу припремне 
наставе за ученике упућене на разредни 
испит од стране одељењских већа

8. Доношење одлуке о коришћењу уџбеника 
за наредну школску годину

Ју
н 

X седница  
1. Додељивање посебних диплома ученицима 

за изузетан успех 

2. Проглашење ученика генерације

3. Извештај о обављеном излету

4. Припрема и задужења за израду предлога 
Годишњег плана рада за наредну годину

5. Припреме и задужења за израду Извештаја 
о раду за текућу годину 

6. Организовање уписа у наредну школску 
годину 

XI седница 
1. Разматрање предлога измена и допуна 

Школског програма – по потреби

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
Активности/теме 

Начин 
реализације: 

Носиоци реализације

Предлог задужења наставника и стручних 
активностима промоције школе 

Утврђивање Директор, тим за 
промоцију школе

педагошке службе (у 
стручног усавршавања) 

Излагање  ППС

  
Утврђивање распореда рада до 31. августа  Планирање, 

информисање 
Директор, помоћници 
директора

Анализа реализације Годишњег плана рада 
у другом полугодишту и извештаја 

старешина и стручних органа 

Излагање, 
презентација, 
дискусија 

Директор, ППС, 
помоћн.
организатор ПН

Информисање о активностима у области 
самовредновања рада школе 

Презентација, 
излагање 

Тим за 
самовредновање

Доношење одлуке о похваљивању и  Извештавање, 
предлагање, 
дискусија 

Директор, одељенске 
старешине

Утврђивање резултата ванредних испита у 
априлском испитном року 

Извештавање Председник комисије

Доношење одлуке о извођењу припремне 
наставе за ученике упућене на поправни 

Усвајање одлуке Директор

Доношење одлуке о извођењу припремне 
наставе за ученике упућене на разредни 
испит од стране одељењских већа 

Усвајање одлуке 
 

Директор

одлуке о коришћењу уџбеника 
за наредну школску годину 

Одлучивање  Стручна већа

  
Додељивање посебних диплома ученицима Излагање Одељењске 

старешине, Испитни 
одбор 

Проглашење ученика генерације Излагање Одељењске 
старешине, комисија

Извештај о обављеном излету Дискусија,  
усвајање 

Стручне вође излета

Припрема и задужења за израду предлога 
Годишњег плана рада за наредну годину 

Подела послова, 
договарање  

Директор 

Припреме и задужења за израду Извештаја 
 

Подела послова, 
договарање 

 Директор  

Организовање уписа у наредну школску -Договор, имен. 
комисије 

Директор, колегијум, 
СВ 

  
Разматрање предлога измена и допуна 

по потреби 
Усвајање 
предлога 

Тим за израд

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 88 од 315 

Носиоци реализације 

Директор, тим за 
промоцију школе 

ППС 

Директор, помоћници 
директора 
Директор, ППС, 
помоћн. директора 
организатор ПН 
Тим за 
самовредновање 
Директор, одељенске 
старешине 

Председник комисије 

Директор 

Директор 

Стручна већа 

Одељењске 
старешине, Испитни 
одбор  
Одељењске 
старешине, комисија 
Стручне вође излета 

Директор  

Директор   

Директор, колегијум, 
 

Тим за израду ШП 
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Вр
ем

е 
ре

ал
из

ац
иј

е 
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Активности/теме

2. Разматрање извештаја о стручном 
усавршавању наставника и стручних 
сарадника и анализа резултата примене 
стечених знања 

3. Утврђивање резултата ванредних испита у 
мајско – јунском испитном року

4. Усвајање плана и програма екскурзије за 
ученике у наредној школској 

5. Презентација резултата анкете о насиљу
6.  Попуњавање упитника 

степена задовољства наставног кадра 
нашом школом 

Ју
л 

XII седница 
1. Информација о обављеном упису ученика у I 

разред наредне школске године

2. Анализа успеха ученика на крају 
полугодишта школске 202

3. Доношење одлуке о броју одељења по 
сменама  

4. Договор о припремама за наредну школску 
годину 

5. Информисање Наставничког већа о 
изабраним председницима стручних већа за 
наредну школску годину

6. Предлог поделе предмета на наставнике

А
вг

ус
т 

 

XIII седница 
1. Припреме за наредну школску годину
2. Организовање испита за редовне и ванредне 

ученике 
3. Презентација упитника о интересовањима 

ученика за учешће у ваннаставним 
активностима 

XIV седница  
1. Извештај директора школе о свом раду у 

другом полугодишту 
2. Извештај о самовредновању рада школе

3. Подела предмета на наставнике

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
Активности/теме 

Начин 
реализације: 

Носиоци реализације

Разматрање извештаја о стручном 
усавршавању наставника и стручних 
сарадника и анализа резултата примене 

Информисање, 
анализа 

Директор у сар
са Тимом за 
професионални 
развој 

Утврђивање резултата ванредних испита у 
јунском испитном року 

Извештавање Председник комисије

Усвајање плана и програма екскурзије за 
школској години 

Дискусија, 
усвајање 

Директор

Презентација резултата анкете о насиљу Излагање Тим за ЗДНЗЗ
Попуњавање упитника за утврђивање 

степена задовољства наставног кадра 
Анкетирање ППС

  
Информација о обављеном упису ученика у I 
разред наредне школске године 

Извештавање, 
анализа 

Директор, комисија 
за упис 

Анализа успеха ученика на крају другог 
полугодишта школске 2022/2023.године 

Презентација, 
дискусија 

Директор, ППС, 
помоћник  директора, 
организатор ПН, СВ, 
руководиоци сектора

Доношење одлуке о броју одељења по Разматрање, 
одлучивање 
  

Директор, помоћн
директора, 
организатор ПН

Договор о припремама за наредну школску Предлагање, 
планирање  

Директор

Информисање Наставничког већа о 
изабраним председницима стручних већа за 
наредну школску годину 

Саопштавање 
Предлагање 

Директор, 
председници СВ

Предлог поделе предмета на наставнике Изношење 
предлога 

Стручна већа 

  
Припреме за наредну школску годину Излагање Директор
Организовање испита за редовне и ванредне Информисање, 

дискусија 
Директор
председници СВ

Презентација упитника о интересовањима 
ученика за учешће у ваннаставним 

Презентација, 
дискусија 

Тим за подршку 
ученицима

  
ктора школе о свом раду у Излагање, 

информисање 
Директор

самовредновању рада школе Излагање, 
дискусија, 
закључивање 

Тим за 
самовредновање

Подела предмета на наставнике Предлагање Директор

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 89 од 315 

Носиоци реализације 

Директор у сарадњи 
Тимом за 

професионални 
развој  
Председник комисије 

Директор 

Тим за ЗДНЗЗ 
ППС 

Директор, комисија 
за упис  

Директор, ППС, 
помоћник  директора, 
организатор ПН, СВ, 
руководиоци сектора 
Директор, помоћник 
директора, 
организатор ПН 
Директор 

Директор, 
председници СВ 

Стручна већа  

Директор 
Директор, 
председници СВ 
Тим за подршку 
ученицима 

Директор 

Тим за 
самовредновање 

Директор 
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Вр
ем

е 
ре

ал
из

ац
иј

е 
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Активности/теме

4. Доношење одлуке о секцијама које ће
радити у наредној школској години и 
именовање руководилаца секција

5. Утвђивање кадровских потреба и 
технолошког вишка наставника

6. Именовање комисије за издавање решења 
ванредним ученицима 

XV седница 

1. Избор области за самовредновање за 
наредну школску годину

2. Организовање пријема ученика првог 
школског дана и упознавање са 
организацијом првог школског часа

3. Утврђивање привременог распореда часова

4. Доношење одлуке о избору школског спорта

5. Утврђивање резултата ванредних испита у 
августовском року 

Остали послови: 

У складу са потребама, Наставничко веће  обавља и 
следеће послове:

- утврђује испуњеност услова за брже напредовање 
ученика; 
-изриче и ублажава васпитно-дисциплинске мере 
ученицима из своје надлежности;
-доноси одлуку о ослобађању ученика од наставе физичког 
васпитања и од оцењивања из тог предмета, на предлог 
лекара; 
-даје мишљење Школском одбору о кандидату за избор 
директора Школе; 
-предлаже скупштини јединице локалне самоуправе три 
представника из реда запослених за чланове Школског 
одбора; 
-даје мишљења и предлоге о питањима из 
стручног рада Школе (наставни планови и програми, 
уџбеници и др.); 
-врши и друге послове у складу са законом, Статутом и 
другим правилницима. 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
Активности/теме 

Начин 
реализације: 

Носиоци реализације

Доношење одлуке о секцијама које ће 
радити у наредној школској години и 
именовање руководилаца секција 

Извештавање, 
одлучивање 

Стручна већа

Утвђивање кадровских потреба и 
технолошког вишка наставника 

Анализа, 
извештавање 

Директор, стручна 
већа 

Именовање комисије за издавање решења 
 

Одлучивање Директор, чланови НВ

  

самовредновање за 
наредну школску годину 

Бирање  Стручна већа, 
Педагошки колегијум

Организовање пријема ученика првог 
школског дана и упознавање са 
организацијом првог школског часа 

информисање 
анализа, 
разматрање, 
дискусија 

Директор, ППС, 
помоћник  
организатор ПН

Утврђивање привременог распореда часова Извештавање, 
одлучивање 

Састављачи 
распореда

Доношење одлуке о избору школског спорта Одлучивање Стручно веће 
физичког васпитања

Утврђивање резултата ванредних испита у извештавање Председник комисије

У складу са потребама, Наставничко веће  обавља и 
следеће послове: 

Начин 
реализације:

утврђује испуњеност услова за брже напредовање Разматрање 
захтева 

дисциплинске мере 
ученицима из своје надлежности; 

Доношење одлука

доноси одлуку о ослобађању ученика од наставе физичког 
васпитања и од оцењивања из тог предмета, на предлог 

Одлучивање  

Школском одбору о кандидату за избор Давање мишљења

предлаже скупштини јединице локалне самоуправе три 
представника из реда запослених за чланове Школског 

Предлагање  

даје мишљења и предлоге о питањима из делокруга 
стручног рада Школе (наставни планови и програми, 

Предлагање  

врши и друге послове у складу са законом, Статутом и У складу са 
потребама 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 90 од 315 

Носиоци реализације 

Стручна већа 

Директор, стручна 
већа  
Директор, чланови НВ 

Стручна већа, 
Педагошки колегијум 
Директор, ППС, 
помоћник  директора, 
организатор ПН 

Састављачи 
распореда 
Стручно веће 
физичког васпитања 
Председник комисије 

реализације: 
Носиоци 

реализације 

Директор  

Доношење одлука Директор  

Директор  

Давање мишљења Чланови НВ 

Чланови НВ 

Чланови НВ 

Чланови НВ 
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6.1.1. Одељењска већа 

а) Одељења која нису завршна

Активности - теме / време реализације

Септембар 
1. Усвајање плана и програма рада 

одељењског већа 
2. Упознавање са социјалним, породичним и 

здравственим условима ученика
3. Упознавање са потребом за 

индивидуализацом наставе за поједине 
ученике 

4. Идентификовати ученике којима је потебан 
рад по ИОП-у (по потреби) 

5. Усклађивање рада свих наставника и 
сарадника који изводе наставу у одељењу и 
предлог распореда часова 

6. Утврђивање распореда писмених провера

7. Организација допунских и додатних облика 
помоћи ученицима (утврђивање распореда 
допунске и додатне наставе, утврђивање 
ученика за које треба организовати 
допунску и додатну наставу) 

8. Предлог плана и програма екскурзије / 
излета1 

Октобар - новембар 
1. Анализа реализације наставних планова и 

програма 
2. Утврђивање распореда писмених провера

3. Анализа рада и успеха ученика на крају I 
класификационог периода 

4. Анализа понашања ученика и изрицање 
васпитних мера ученицима (по потреби)

5. Доношење закључака у вези са 
побољшањем успеха и понашања ученика

6. Предлагање/упућивање и праћење  ученика 
које треба укључити на допунску наставу

7. Идентификовање ученика којима је 
потребна индивидуализација наставе

8. Идентификовати ученике којима је потребан 
рад по ИОП-у (по потреби) 

9. Упућивање и прaћење ученика које треба 
укључити у додатну наставу, рад секција

Децембар 

                                                           

1 Реализоваће се у складу са препорукама МПНТР и епидемиолошком ситуацијом.
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завршна 

теме / време реализације Начин  реализације 

  

Усвајање плана и програма рада Доношење одлуке ОС

Упознавање са социјалним, породичним и 
здравственим условима ученика 

Излагање, дискусија, 
договор 

ОС, ППС

индивидуализацом наставе за поједине 
Разговор, Дискусија, 
Евиденција 

ОС, ППС, предметни 
наставници

Идентификовати ученике којима је потебан Разговор, Дискусија, 
Договор 

ОС, ППС, 
наставници

Усклађивање рада свих наставника и 
сарадника који изводе наставу у одељењу и 

Разговор, Дискусија, 
Договор ОС, ППС, 
предметни наставници 

 

Утврђивање распореда писмених провера Договор, доношење 
одлуке 

ОС, 
наставници

Организација допунских и додатних облика 
помоћи ученицима (утврђивање распореда 
допунске и додатне наставе, утврђивање 
ученика за које треба организовати 

 

Договор, дискусија, 
анализа 

ОС, ППС, предметни 
наста

Предлог плана и програма екскурзије / Договор, дискусија, 
усвајање 

ОС

  

Анализа реализације наставних планова и Анализа, дискусија ОС, пред. 
наставници,  ПД

Утврђивање распореда писмених провера Договор, доношење 
одлуке 

ОС, предметни 
наставници

Анализа рада и успеха ученика на крају I Анализа, дискусија ОС, ППС

Анализа понашања ученика и изрицање 
васпитних мера ученицима (по потреби) 

Анализа, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС, ППС, 
наставници

Доношење закључака у вези са 
побољшањем успеха и понашања ученика 

Анализа, дискусија ОС, ППС, предметни 
наставници

Предлагање/упућивање и праћење  ученика 
које треба укључити на допунску наставу 

Договор ОС, предметни 
наставници

тификовање ученика којима је 
потребна индивидуализација наставе 

Разговор, Дискусија,  ОС, ППС, предметни 
наставници

Идентификовати ученике којима је потребан Разговор, дискусија, 
договор 

ОС, ППС, предметни 
наставници

прaћење ученика које треба 
укључити у додатну наставу, рад секција 

Разговор, дискусија, 
договор 

ОС, ППС, предметни 
наставници

  

Реализоваће се у складу са препорукама МПНТР и епидемиолошком ситуацијом. 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 91 од 315 

Носиоци 
реализације 

ОС 

ОС, ППС 

ОС, ППС, предметни 
наставници 

ОС, ППС, предметни 
наставници 

ОС, предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 

ОС 

ОС, пред. 
наставници,  ПД 
ОС, предметни 
наставници 
ОС, ППС 

ОС, ППС, предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 
ОС, предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 
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Активности - теме / време реализације

1. Анализа реализације наставних планова и 
програма у првом полугодишту

2. Утврђивање распореда писмених провера

3. Анализа понашања ученика и изрицање 
васпитних мера ученицима (по потреби)

4. Утврђивање оцене из владањ
крају првог полугодишта на предлог 
одељењског старешине 

5. Утврђивање оцена из наставних предмета на 
предлог предметног наставника

6. Утврђивање успеха ученика на крају првог 
полугодишта 

7. Доношење закључака у вези са 
побољшањем успеха и понашања ученика

8. Предлагање/упућивање и праћење ученика 
које треба укључити на допунску наставу

9. Упућивање и прaћење ученика које треба 
укључити у додатну наставу, рад секција

10. Идентификовање и праћење ученика којима 
је потребна индивидуализација наставе

11. Идентификовати ученике којима је потебан 
рад по ИОП-у (по потреби) 

12. Анализа рада одељењског већа
13. Извештај о раду одељењског старешине
Април 
1. Анализа реализације наставних планова и 

програма 
2. Утврђивање распореда писмених провера

3. Анализа успеха ученика на крају III 
класификационог периода 

4. Анализа понашања ученика и изрицање 
васпитних мера ученицима (по потреби)

5. Доношење закључака у вези са 
побољшањем успеха и понашања ученика

6. Предлагање/упућивање и праћење  ученика 
које треба укључити на допунску наставу

7. Упућивање и прaћење ученика које треба 
укључити у додатну наставу, рад секција

8. Идентификовање и праћење ученика којима 
је потребна индивидуализација наставе 

Јун 

1. Анализа реализације свих облика васпитно
образовног рада 

2. Утврђивање оцене из владања ученика на 
крају другог полугодишта 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

теме / време реализације Начин  реализације 

Анализа реализације наставних планова и 
програма у првом полугодишту 

Анализа, дискусија ОС, пред. 
наставници, ПД

Утврђивање распореда писмених провера Договор, доношење 
одлуке 

ОС, предметни 
наставници

Анализа понашања ученика и изрицање 
васпитних мера ученицима (по потреби) 

Анализа, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС, ППС, предметни 
наставници

Утврђивање оцене из владања ученика на 
крају првог полугодишта на предлог 

Извештај, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС

Утврђивање оцена из наставних предмета на 
предлог предметног наставника 

Извештај, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС, предметни 
наставници

успеха ученика на крају првог Извештај, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС, ППС

Доношење закључака у вези са 
побољшањем успеха и понашања ученика 

Анализа, дискусија ОС, ППС, предметни 
наставници

Предлагање/упућивање и праћење ученика 
укључити на допунску наставу 

Договор ОС, предметни 
наставници

Упућивање и прaћење ученика које треба 
укључити у додатну наставу, рад секција 

Разговор, дискусија, 
договор 

ОС, ППС, предметни 
наставници

Идентификовање и праћење ученика којима 
индивидуализација наставе 

Разговор, дискусија,  ОС, ППС, предметни 
наставници

Идентификовати ученике којима је потебан Разговор, дискусија, 
договор 

ОС, ППС, предметни 
наставници

Анализа рада одељењског већа Анализа, дискусија ОС
Извештај о раду одељењског старешине Извештај, дискусија ОС

  

Анализа реализације наставних планова и Анализа, дискусија ОС, предм. 
наставници, ПД

Утврђивање распореда писмених провера Договор, доношење 
одлуке 

ОС, предметни 
наставници

Анализа успеха ученика на крају III Анализа, дискусија ОС, ППС

Анализа понашања ученика и изрицање 
васпитних мера ученицима (по потреби) 

Анализа, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС, ППС, предметни 
наставници

са 
побољшањем успеха и понашања ученика 

Анализа, дискусија ОС, ППС, предметни 
наставници

Предлагање/упућивање и праћење  ученика 
које треба укључити на допунску наставу 

Договор ОС, предметни 
наставници

Упућивање и прaћење ученика које треба 
додатну наставу, рад секција 

Разговор, дискусија, 
договор 

ОС, ППС, предметни 
наставници

Идентификовање и праћење ученика којима 
је потребна индивидуализација наставе  

Разговор, дискусија,  ОС, ППС, предметни 
наставници

  

облика васпитно- Анализа, дискусија ОС, пред. 
наставници

Утврђивање оцене из владања ученика на Извештај, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 92 од 315 

Носиоци 
реализације 

ОС, пред. 
наставници, ПД 
ОС, предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 
ОС 

ОС, предметни 
наставници 
ОС, ППС 

ОС, ППС, предметни 
наставници 
ОС, предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 

ОС, ППС, предметни 
наставници 

ОС 
ОС 

ОС, предм. 
наставници, ПД 
ОС, предметни 
наставници 
ОС, ППС 

ОС, ППС, предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 
ОС, предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 

ОС, пред. 
наставници 
ОС 
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Активности - теме / време реализације

3. Утврђивање оцена из наставних предмета на 
предлог предметног наставника

4. Доношење одлуке о упућивању ученика на 
разредни испит, по потреби 

5. Утврђивање успеха ученика на крају 
наставне године 

6. Предлагање ученика за похвале и награде

7. Анализа рада одељењског већа
8. Извештај о раду одељењског старешине
9. Усклађивање распореда припремне наставе 

за ученике упућене на поправни испит
10. Предлог плана и програма екскурзије / 

излета2 
Август 
1. Утврђивање успеха ученика после поправних 

испита у августу 

б) Завршни разреди 

Активности/теме 

Септембар 
1. Усвајање плана и програма рада 

одељењског већа 
2. Упознавање са социјалним, породичним и 

здравственим условима ученика
3. Упознавање са потребом за 

индивидуализацом наставе за поједине 
ученике 

4. Идентификовати ученике којима је потребан 
рад по ИОП-у (по потреби) 

5. Усклађивање рада свих наставника и 
сарадника који изводе наставу у одељењу и 
предлог распореда часова 

6. Утврђивање распореда писмених провера

7. Организација допунских и додатних облика 
помоћи ученицима (утврђивање распореда 
допунске и додатне наставе, утврђивање 
ученика за које треба организовати допунску 
и додатну наставу) 

8. Предлог плана и програма екскурзије / 
излета3 

                                                           
2 Реализоваће се у складу са препорукама МПНТР и епидемиолошком ситуацијом.
3 Реализоваће се у складу са препорукама МПНТР и епидемиолошком ситуацијом.
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теме / време реализације Начин  реализације 

Утврђивање оцена из наставних предмета на 
предлог предметног наставника 

Извештај, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС, предметни 
наставници

Доношење одлуке о упућивању ученика на Извештај, доношење 
одлуке 

ОС, предметни 
наставници

Утврђивање успеха ученика на крају Извештај, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС

Предлагање ученика за похвале и награде Извештај, доношење 
одлуке 

ОС

Анализа рада одељењског већа Анализа, дискусија ОС
Извештај о раду одељењског старешине Извештај, дискусија ОС
Усклађивање распореда припремне наставе 

упућене на поправни испит 
Договарање, 
усклађивање  

ОС

Предлог плана и програма екскурзије / Договор, дискусија, 
усвајање 

ОС

  

Утврђивање успеха ученика после поправних Извештај, доношење 
одлуке 

ОС

Начин  реализације 

Усвајање плана и програма рада Доношење одлуке ОС

Упознавање са социјалним, породичним и 
здравственим условима ученика 

Излагање, дискусија, 
договор 

ОС, ППС

индивидуализацом наставе за поједине 
Разговор, 
дискусија, евиденција 

ОС, ППС, предметни 
наставници

Идентификовати ученике којима је потребан Разговор, 
дискусија, 
договор 

ОС, ППС, предметни 
наставници

Усклађивање рада свих наставника и 
сарадника који изводе наставу у одељењу и 

Разговор, 
дискусија, 
договор 

ОС, ППС, предметни 
наставници

Утврђивање распореда писмених провера Договор, доношење 
одлуке 

ОС, предметни 
наставници

Организација допунских и додатних облика 
помоћи ученицима (утврђивање распореда 
допунске и додатне наставе, утврђивање 
ученика за које треба организовати допунску 

Договор, дискусија, 
анализа 

ОС, ППС, предметни 
наставници

програма екскурзије / Договор, дискусија, 
усвајање 

ОС

Реализоваће се у складу са препорукама МПНТР и епидемиолошком ситуацијом. 

Реализоваће се у складу са препорукама МПНТР и епидемиолошком ситуацијом. 
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Носиоци 
реализације 

ОС, предметни 
наставници 
ОС, предметни 
наставници 
ОС 

ОС 

ОС 
ОС 
ОС 

ОС 

ОС 

Носиоци 
реализације 

ОС 

ОС, ППС 

ОС, ППС, предметни 
наставници 

ОС, ППС, предметни 
наставници 

ОС, ППС, предметни 
наставници 

ОС, предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 

ОС 
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Активности/теме 

Октобар -новембар 
1. Анализа реализације наставних планова и 

програма 

2. Утврђивање распореда писмених провера

3. Анализа рада и успеха ученика на крају I 
класификационог периода 

4. Анализа понашања ученика и изрицање 
васпитних мера ученицима (по потреби)

5. Доношење закључака у вези са 
побољшањем успеха и понашања ученика

6. Предлагање ученика које треба укључити на 
допунску наставу 

7. Идентификовање ученика којима је 
потребна индивидуализација наставе

8. Идентификовати ученике којима је потребан 
рад по ИОП-у (по потреби) 

9. Упућивање/ праћење ученика које треба 
укључити у додатну наставу, рад секција

Децембар 
1. Анализа реализације наставних планова и 

програма у првом полугодишту
2. Утврђивање распореда писмених провера

3. Анализа понашања ученика и изрицање 
васпитних мера ученицима (по потреби)

4. Утврђивање оцене из владања ученика на 
крају првог полугодишта на предлог 
одељењског старешине 

5. Утврђивање оцена из наставних предмета на 
предлог предметног наставника

6. Утврђивање успеха ученика на 
полугодишта 

7. Доношење закључака у вези са 
побољшањем успеха и понашања ученика

8. Предлагање/упућивање и праћење  ученика 
које треба укључити на допунску наставу

9. Упућивање /праћење ученика које треба 
укључити у додатну наставу, рад секција

10. Идентификовање и праћење ученика којима 
је потребна индивидуализација наставе

11. Идентификовати ученике којима је потребан 
рад по ИОП-у (по потреби) 
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Начин  реализације 

Анализа реализације наставних планова и Анализа, дискусија ОС, предм
наставници, 
пом

Утврђивање распореда писмених провера Договор, доношење 
одлуке 

ОС, предметни 
наставници

Анализа рада и успеха ученика на крају I Анализа, дискусија ОС, ППС

Анализа понашања ученика и изрицање 
васпитних мера ученицима (по потреби) 

Анализа, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС, ППС,предметни 
наставници

Доношење закључака у вези са 
побољшањем успеха и понашања ученика 

Анализа, дискусија ОС, ППС,предметни 
наставници

Предлагање ученика које треба укључити на Договор ОС, предм. 
наставници

Идентификовање ученика којима је 
потребна индивидуализација наставе 

Разговор, 
Дискусија,  

ОС, ППС,предметни 
наставници

Идентификовати ученике којима је потребан Разговор, 
дискусија, 
договор 

ОС, ППС, предметни 
наставници

Упућивање/ праћење ученика које треба 
укључити у додатну наставу, рад секција 

Разговор, дискусија, 
договор 

ОС, ППС,
наставници

Анализа реализације наставних планова и 
програма у првом полугодишту 

Анализа, дискусија ОС, предм
наставници, ПД

писмених провера Договор, доношење 
одлуке 

ОС, предметни 
наставници

Анализа понашања ученика и изрицање 
васпитних мера ученицима (по потреби) 

Анализа, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС, ППС,предметни 
наставници

Утврђивање оцене из владања ученика на 
ог полугодишта на предлог 

Извештај, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС, предметни 
наставници

Утврђивање оцена из наставних предмета на 
предлог предметног наставника 

Извештај, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС

Утврђивање успеха ученика на крају првог Извештај, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС, ППС

Доношење закључака у вези са 
побољшањем успеха и понашања ученика 

Анализа, дискусија ОС, ППС, предметни 
наставници

Предлагање/упућивање и праћење  ученика 
допунску наставу 

Договор ОС, предметни 
наставници

Упућивање /праћење ученика које треба 
укључити у додатну наставу, рад секција 

Разговор, дискусија, 
договор 

ОС, ППС,предметни 
наставници

Идентификовање и праћење ученика којима 
индивидуализација наставе 

Разговор, 
дискусија,  

ОС, ППС, предметни 
наставници

Идентификовати ученике којима је потребан Разговор, дискусија, 
договор 

ОС, ППС, предметни 
наставници
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Носиоци 
реализације 

ОС, предметни 
наставници, 
помоћник директора 
ОС, предметни 
наставници 
ОС, ППС 

ОС, ППС,предметни 
наставници 
ОС, ППС,предметни 
наставници 
ОС, предм. 
наставници 
ОС, ППС,предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 

ОС, ППС, предметни 
наставници 

ОС, предметни 
наставници, ПД 
ОС, предметни 
наставници 
ОС, ППС,предметни 
наставници 
ОС, предметни 
наставници 

ОС 

ОС, ППС 

ОС, ППС, предметни 
наставници 
ОС, предметни 
наставници 
ОС, ППС,предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 
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Активности/теме 

12. Анализа рада одељењског већа

13. Извештај о раду одељењског старешине

14. Усклађивање распореда припремне наставе 
за полагање завршног и матурског испита

Март 
1. Анализа реализације наставних планова и 

програма 
2. Утврђивање распореда писмених провера

3. Анализа успеха ученика на крају III 
класификационог периода 

4. Анализа понашања ученика и изрицање 
васпитних мера ученицима (по потреби)

5. Доношење закључака у вези са 
побољшањем успеха и понашања ученика

6. Предлагање ученика које треба укључити на 
допунску наставу 

7. Упућивање /праћење ученика које треба 
укључити у додатну наставу, рад секција

8. Идентификовање и праћење ученика којима 
је потребна индивидуализација 

Мај 
1. Анализа реализације свих облика васпитно

образовног рада 
2. Утврђивање оцене из владања ученика на 

крају другог полугодишта на предлог 
одељењског старешине 

3. Утврђивање оцена из наставних предмета на 
предлог предметног наставника

4. Доношење одлуке о упућивању ученика на 
разредни испит, по потреби 

5. Утврђивање успеха ученика на крају 
наставне године 

6. Предлагање ученика за похвале и награде

7. Анализа рада одељењског већа
8. Извештај о раду одељењског старешине
9. Усклађивање распореда припремне наставе 

за ученике упућене на поправни испит
Јун 
1. Утврђивање успеха ученика после поправних 

испита у јуну 
Август 
1. Утврђивање успеха ученика после поправних 

испита у августу 
Начини праћења реализације програма одељењског већа и носиоци праћења: 
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Начин  реализације 

Анализа рада одељењског већа Анализа, дискусија ОС

Извештај о раду одељењског старешине Извештај, дискусија ОС

Усклађивање распореда припремне наставе 
за полагање завршног и матурског испита 

Договарање ОС, предметни 
наставници

Анализа реализације наставних планова и Анализа, дискусија ОС, пред
наставници, ПД

Утврђивање распореда писмених провера Договор, доношење 
одлуке 

ОС, предметни 
наставници

Анализа успеха ученика на крају III Анализа, дискусија ОС, ППС

Анализа понашања ученика и изрицање 
мера ученицима (по потреби) 

Анализа, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС, ППС,предметни 
наставници

Доношење закључака у вези са 
побољшањем успеха и понашања ученика 

Анализа, дискусија ОС, ППС,предметни 
наставници

Предлагање ученика које треба укључити на Договор ОС, предм. 
наставници

Упућивање /праћење ученика које треба 
укључити у додатну наставу, рад секција 

Разговор, дискусија, 
договор 

ОС, ППС, предметни 
наставници

Идентификовање и праћење ученика којима 
је потребна индивидуализација наставе 

Разговор, 
дискусија,  

ОС, ППС,
наставници

Анализа реализације свих облика васпитно- Анализа, дискусија ОС, пред. 
наставници

Утврђивање оцене из владања ученика на 
крају другог полугодишта на предлог 

Извештај, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС

Утврђивање оцена из наставних предмета на 
предлог предметног наставника 

Извештај, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС, предм. 
наставници

Доношење одлуке о упућивању ученика на Извештај, доношење 
одлуке 

ОС,пред. наставници

Утврђивање успеха ученика на крају Извештај, дискусија, 
доношење одлуке 

ОС

Предлагање ученика за похвале и награде Извештај, доношење 
одлуке 

ОС

Анализа рада одељењског већа Анализа, дискусија ОС
Извештај о раду одељењског старешине Извештај, дискусија ОС
Усклађивање распореда припремне наставе 
за ученике упућене на поправни испит 

Договарање, 
усклађивање  

ОС

Утврђивање успеха ученика после поправних Извештај, доношење 
одлуке 

ОС

Утврђивање успеха ученика после поправних Извештај, доношење 
одлуке 

ОС

Начини праћења реализације програма одељењског већа и носиоци праћења: 
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Носиоци 
реализације 

ОС 

ОС 

ОС, предметни 
наставници 

ОС, предметни 
наставници, ПД 
ОС, предметни 
наставници 
ОС, ППС 

ОС, ППС,предметни 
наставници 

ОС, ППС,предметни 
наставници 
ОС, предм. 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 
ОС, ППС, предметни 
наставници 

ОС, пред. 
наставници 
ОС 

ОС, предм. 
наставници 
ОС,пред. наставници 

ОС 

ОС 

ОС 
ОС 
ОС 

ОС 

ОС 
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 Анализа реализације програма одељењског већа, вршиће се у оквиру анализе реализације 
Годишњег плана рада на крају првог и другог полугодишта и у оквиру Извештаја о 
реализацији ГПР на крају наставне године. 

 Податке о раду ОВ даје одељењски старешина 
 За реализацију плана и програма одељењског већа, одговоран је одељењски старешина.
 Психолог или педагог учествују у раду одељењских већа, без права одлучивања, прате рад и 

пружају стручну помоћ. 
Рад одељењских већа прати и у њему учествује, по потреби, директор школе, помоћници 
директора, организатор практичне наставе и руководиоци секторских тимова, без права 
одлучивања. 

Одељењска већа ће, по потреби, разматрати и друга питања из свог делокруга рада. 
реализацији активности/тема одељењског већа води се евиденција кроз записнике у дневницима 
образовно-васпитног рада за свако одељење посебно.

6.1.3 Стручна већа 

а) Активности заједничке за сва или више стручних већа:
Време 

реализације Активности/ теме

Септембар – за 
текућу шк. год. 
Јун - август – за 
наредну шк. 
год. 

Припрема основа 
Годишњег плана рада

Септембар 
 

Утврђивање плана 
рада Стручног већа

Јануар 
јун 

 Анализа реализације 
планираних 
активности Стручног 
већа 

Јун - јул Утврђивање вишка и 
мањка часова и 
припрема предлога 
директору за поделу 
предмета на 
наставнике за наредн 
ушколску годину

Септембар  Утврђивање распореда 
остваривања 
наставних целина и 
наставних јединица и 
усаглашавање 
остваривања 
наставних садржаја 
предмета 

Током школске 
године 

Утврђивање облика, 
метода и средстава 
коришћења адекватне 
школске опреме и 
наставних средстава

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Анализа реализације програма одељењског већа, вршиће се у оквиру анализе реализације 
Годишњег плана рада на крају првог и другог полугодишта и у оквиру Извештаја о 
реализацији ГПР на крају наставне године.  
Податке о раду ОВ даје одељењски старешина директору, односно помоћнику директора.
За реализацију плана и програма одељењског већа, одговоран је одељењски старешина.
Психолог или педагог учествују у раду одељењских већа, без права одлучивања, прате рад и 

рати и у њему учествује, по потреби, директор школе, помоћници 
директора, организатор практичне наставе и руководиоци секторских тимова, без права 

Одељењска већа ће, по потреби, разматрати и друга питања из свог делокруга рада. 
тивности/тема одељењског већа води се евиденција кроз записнике у дневницима 

васпитног рада за свако одељење посебно. 

а) Активности заједничке за сва или више стручних већа: 

Активности/ теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације

Припрема основа 
Годишњег плана рада 

Израда потребних 
планова, табела и 
др. 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

Утврђивање плана 
Стручног већа 

Разговор, 
дискусија и 
договор 

Руководилац СВ

Анализа реализације 

активности Стручног 

Дискусија и 
анализа 

Сви чланови СВ

Утврђивање вишка и 
мањка часова и 
припрема предлога 
директору за поделу 

наставнике за наредн 
ушколску годину 

Израда табела Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

Утврђивање распореда 

наставних целина и 
наставних јединица и 

наставних садржаја 

Анализа, договор 
у оквиру СВ као и 
са другим СВ са 
којима постоји 
корелација у 
оквиру предмета 

Руководилац и 
чланови СВ 

Утврђивање облика, 
метода и средстава 
коришћења адекватне 
школске опреме и 
наставних средстава 

Анализа, договор, 
планирање 

Сви чланови СВ
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Анализа реализације програма одељењског већа, вршиће се у оквиру анализе реализације 
Годишњег плана рада на крају првог и другог полугодишта и у оквиру Извештаја о 

директору, односно помоћнику директора. 
За реализацију плана и програма одељењског већа, одговоран је одељењски старешина. 
Психолог или педагог учествују у раду одељењских већа, без права одлучивања, прате рад и 

рати и у њему учествује, по потреби, директор школе, помоћници 
директора, организатор практичне наставе и руководиоци секторских тимова, без права 

Одељењска већа ће, по потреби, разматрати и друга питања из свог делокруга рада. О 
тивности/тема одељењског већа води се евиденција кроз записнике у дневницима 

реализације Напомене  

Чланови СВ у 

 

Сва стручна 
већа 

Руководилац СВ  

Сви чланови СВ  

Руководилац и 
чланови СВ у 

 

 

Руководилац и  

Сви чланови СВ  



  

 

© Техничка школа Ужице 
 
 

Време 
реализације Активности/ теме

Током школске 
године 

Разрађивање вежби по 
операцијама и 
средствима рада

Током школске 
године 

Предлог примене 
нових метода и начина 
интерпретације 
наставних садржаја, 
односно нових облика 
наставног рада 

Новембар 
Јануар-фебруар 
Април 

Праћење остваривањa 
програма образовно
васпитног рада, 
разматрање стручних 
питања и 
предузимање мера у 
циљу усавршавања 
образовно-васпитног 
рада 

Јануар-
фебруар, јун 
 

Праћење реализације 
наставног плана и 
програма и Годишњег 
плана рада и 
предузимање 
одговарајућих мера за 
реализацију 
планираних 
активности 

У складу са 
планом 
реализације 
испита 

Предлог чланова 
испитних комисија

Октобар Уједначавње 
критеријума 
оцењивања 

Почетак 
школске 
године 

Иницијално тестирање 
ученика 

Септембар и 
током школске 
године 

Пружање помоћи 
наставницима у 
реализацији 
одређених 
програмских садржаја, 
а нарочито младим 
наставницима и 
приправницима

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације

Разрађивање вежби по 

средствима рада 

Израда упутстава 
и процедура за 
различите врсте 
практичних вежби 

Предметни 
наставници 

Предлог примене 
нових метода и начина 
интерпретације 
наставних садржаја, 
односно нових облика 

 

Огледни и угледни 
часови, дискусија 
о посећеним 
часовима 

Предметни 
наставници 

Праћење остваривањa 
програма образовно-
васпитног рада, 
разматрање стручних 

предузимање мера у 
циљу усавршавања 

васпитног 

Анализа успеха 
ученика на крају 
класификационих 
периода и 
предлагање мера 
за побољшање 
успеха 

Сви чланови 
већа 

Праћење реализације 
наставног плана и 
програма и Годишњег 

одговарајућих мера за 

Анализа 
реализације 
наставног плана и 
ГПР, изношење 
предлога 

Руководилац 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

Предлог чланова 
испитних комисија 

Договор Руководилац и 
чланови СВ 

Дискусија и 
анализа 

Сви чланови 
већа 

Иницијално тестирање Организација, 
припрема и 
реализација 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

Пружање помоћи 
наставницима у 

програмских садржаја, 
а нарочито младим 
наставницима и 
приправницима 

Саветодавни рад, 
међусобне посете 
часовима 

Ментори, сви 
чланови СВ 
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реализације Напомене  

Стручна већа 
природних 
наука, 
машинства, 
електротехнике 
и металургије, 
графичарства и 
обраде дрвета 
 

 

Руководилац и 
чланови СВ у 

 

 

Руководилац и  

 

Руководилац и 
чланови СВ у 

 

 

Ментори, сви  
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Време 
реализације Активности/ теме

Јун - јул Предлагање 
руководиоца СВ за 
наредну школску 
годину 

Јун - август Предлог секција 
занаредну школску 
годину 

Током школске 
године 

Организовање и 
праћење рада секција

јун – август и 
током школске 
године 

Предлог организовања 
додатне, допунске и 
припремне наставе

Септембар Предлагање плана 
стручног усавршавања 
чланова СВ 

Током школске 
године 

Реализација стручног 
усавршавања у 
установи на нивоу 

Децембар, јун Анализа реализације 
стручног усавршавања 

Мај  Утврђивање предлога 
уџбеника за наредну 
школску годину

Током школске 
године 

Праћење уџбеничке и 
друге приручне 
литературе 

Август  Предлог избора 
области 
самовредновања за 
наредну школску 
годину 

Новембар Предлог календара 
школских такмичења 
ученика Наставничком 
већу и начина 
обезбеђивања услова 
за њихово 
припремање 

Током школске 
године 

Припрема ученика за 
такмичење 

У складу са 
календаром 
такмичења 

Организација 
такмичења која се 
реализују у школи

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације

руководиоца СВ за 
наредну школску 

Договор Сви чланови 
већа 

Предлог секција 
занаредну школску 

У складу са 
резултатима 
упитника о 
интересовањима и 
могућностима  

Сви чланови 
већа 

Организовање и 
праћење рада секција 

Извештај о раду 
секција у оквиру 
ГПР 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

Предлог организовања 
додатне, допунске и 
припремне наставе 

Договор Сви чланови 
већа 

Предлагање плана 
стручног усавршавања 

Анализа, договор Сви чланови 
већа 

Реализација стручног 
усавршавања у 
установи на нивоу СВ 

Праћење свих 
облика СУ у школи 

Сви чланови 
већа 

Анализа реализације 
стручног усавршавања  

Прикупљање 
података о 
реализацији, 
дискусија 

Сви чланови 
већа 

Утврђивање предлога 
уџбеника за наредну 
школску годину 

Сачињавање листе 
и давање 
предлога 
Наставничком 
већу 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

Праћење уџбеничке и 
друге приручне 

Размена 
информација, 
презентовање 
 

Чланови СВ у  
сарадњи са 
библиотекаром

Предлог избора 

самовредновања за 
наредну школску 

Анализа, договор Сви чланови 
већа 

Предлог календара 
школских такмичења 
ученика Наставничком 

обезбеђивања услова 

Припрема 
предлога 

Руководилац СВ

Припрема ученика за Организовање 
припреме 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

такмичења која се 
реализују у школи 

Организација, 
припрема и 
реализација 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 
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реализације Напомене  

 

 

Чланови СВ у 

 

 

 

 

 

 

Чланови СВ у 

 

 

Чланови СВ у  

библиотекаром 

 

 

Руководилац СВ  

Чланови СВ у 

 

 

Чланови СВ у 
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Време 
реализације Активности/ теме

Jул Праћење резултата 
рада ученика 

Септембар Предлог организације 
и реализације блок 
наставе 

Новембар-
децембар 

Предлог плана уписа 
директору школе

Током школске 
године 

Обавља и друге 
послове у складу са 
Законом, а у вези са 
одлукама 
Наставничког већа и 
других органа Школе.

б) Активности у складу са Развојним планом школе чији су носиоци стручна већа
Време 

реализације Активности/ теме

Септембар  Израда планова и 
програма рада у 
ваннаставним 
активностима 

Јул - август  
 
 
 

Утврђивање 
расположивих и 
потребних ресурса за 
рад секција 

Током школске 
године 

Усклађивање ШП са 
изменама Правилника 
за заједничке и стручне 
предмете 

Током школске 
године 

Израда ШП за нове 
образовне профиле

Септембар Упознавање ученика  и 
родитеља завршних 
разреда са 
организацијом 
завршног и матурског 
испита 

Март Одређивање 
ученицима завршних 
разреда за реализацију 
завршних и матурских 
испита 

Март Организовање 
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Активности/ теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације

резултата Анализа резултата 
учешћа ученика на 
такмичењима и 
конкурсима 

Сви чланови 
већа 

Предлог организације 
и реализације блок 

Договор Сви чланови 
већа 

Предлог плана уписа 
директору школе 

Стручна већа у 
оквиру подручја 
рада 

Сви чланови 
већа 

Обавља и друге 
послове у складу са 
Законом, а у вези са 

Наставничког већа и 
других органа Школе. 

  

б) Активности у складу са Развојним планом школе чији су носиоци стручна већа

Активности/ теме Начин реализацие Носиоци 
реализације

Израда планова и 
програма рада у 
ваннаставним 
активностима  

Анализа Стручна већа, 
руководиоци 
секција 

Утврђивање 
расположивих и 
потребних ресурса за 

 

Анализа Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са Тимом 
за наставна 
средства и опрему

Усклађивање ШП са 
изменама Правилника 

заједничке и стручне 

Предузимање 
потребних 
активности 

Стручна већа и 
тимови образовних 
профила 

Израда ШП за нове 
образовне профиле 

Предузимање 
потребних 
активности 

Стручна већа и 
тимови образовних 
профила 

Упознавање ученика  и 
родитеља завршних 

организацијом 
завршног и матурског 

На часовима 
одељењског 
старешине, 
предметним 
часовима и 
родитељским 
састанцима 

Одељењске 
старешине  
завршних разреда, 
предметни 
наставници

Одређивање ментора 
ученицима завршних 
разреда за реализацију 
завршних и матурских 

Договор Стручна већа

Организовање Договор, Стручна већа

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 99 од 315 

реализације Напомене  

 

Стручна већа 
машинства, 
електротехнике 
и металургије, 
графичарства и 
обраде дрвета 
 

 

б) Активности у складу са Развојним планом школе чији су носиоци стручна већа 
Носиоци 

реализације 
Напомене 

Стручна већа, 
руководиоци 

 

Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са Тимом 
за наставна 
средства и опрему 

 

Стручна већа и 
тимови образовних 

 

Стручна већа и 
тимови образовних 

 

Одељењске 
старешине  
завршних разреда, 
предметни 
наставници 

 

Стручна већа  

Стручна већа  
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Време 
реализације Активности/ теме

припреме за полагање 
матурских и завршних 
испита 

Током школске 
године 

Анализа оставрених 
резултата ученика на 
матурским и завшним 
испитима 

Током школске 
године 
 

Реализација мера 
донетих ради 
побољшања успеха 
ученика на матурским 
и завшним испитима

Током школске 
године 
 

Предузимање мера 
превенције осипања 
броја ученика када су у 
питању разлози на које 
школа може да утиче.

Током школске 
године 

Организовање 
активности везаних за 
промовисање здравих 
стилова живота, 
заштите животне 
средине и одрживог 
развоја 

Током школске 
године 

Планирање корелације 
одговарајућих 
садржаја предмета са 
светом рада и 
занимања и/или 
наставком школовања

Током школске 
године 

Подстицање 
професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 
предмета 

Током школске 
године 

Подстицање ученика за 
учешће на 
такмичењима

У оквиру прославе 
Савиндана 

Предлог за 
похваљивање 
наставника који су се 
током године истакли у 
свом раду 
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Активности/ теме Начин реализацие Носиоци 
реализације

припреме за полагање 
матурских и завршних 

планирање 

Анализа оставрених 
ученика на 

матурским и завшним 

Анализа Стручна већа и 
тимови 
образовнихпрофила

Реализација мера 
донетих ради 
побољшања успеха 
ученика на матурским 
и завшним испитима 

Предузимање 
активности 

Стручна већа и 
тимови образовних 
профила 

Предузимање мера 
превенције осипања 
броја ученика када су у 
питању разлози на које 
школа може да утиче. 

Подела разлога у 
категорије. У 
зависности од 
категорије 
предузимање 
мера. 

Стручни органи

Организовање 
активности везаних за 
промовисање здравих 
стилова живота, 
заштите животне 
средине и одрживог 

Радионице, 
презентација, 
предавање, акције 
у оквиру секција 
ученика, рада 
одељењских 
старешина и у 
сарадњи са 
Ученичким 
парламентом 

Чланови СВ

Планирање корелације 
одговарајућих 
садржаја предмета са 
светом рада и 
занимања и/или 
наставком школовања 

Корелација 
наведена у 
припреми 
наставника 

Наставници, тимови 
образовних 
профила 

Подстицање 
професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 

Кроз наставу Наставници

Подстицање ученика за 

такмичењима 

Кроз наставу и 
ваннаставне 
активности 

Предметни 
наставници у 
сарадњи са 
одељењским 
старешинама и 
стручним већима

похваљивање 
наставника који су се 
током године истакли у 

Предлагање 
наставника за 
доделу 
Светосавске 
захвалнице и 
образложење 
предлога 

Чланови СВ

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације 

Напомене 

Стручна већа и 

образовнихпрофила 

 

Стручна већа и 
тимови образовних 

 

Стручни органи  

Чланови СВ  

Наставници, тимови 
образовних 

 

Наставници  

Предметни 
наставници у 
сарадњи са 
одељењским 
старешинама и 
стручним већима 

 

Чланови СВ  
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Време 
реализације Активности/ теме

Континуирано Промовисање 
резултата ученика који 
су постигли резултате 
на такмичењима
 

Током школске 
године у складу са 
ГПР 

Праћење и 
вредновање квалитета 
рада 

У складу са ГПР Доношење и 
предузимање мера за 
побољшање

Током школске 
године и на крају 
школске године 

Праћење и   евалуација 
предузетих мера

Током школске 
године 

Развој школске 
електронске 
платформе у складу са 
специфичним 
сегментима 

Континуирано Посете часова и 
евалуација 

Континуирано у 
звисности од 
заинтересиваности 
наставника 

Разматрање услова
стицање звања у 
складу са Правилником

Током школске 
године 

Предлог набавке 
стручне литературе у 
штампаном и 
електронском облику  

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализацие Носиоци 
реализације

Промовисање 
ученика који 

су постигли резултате 
на такмичењима 

Информисање 
директора и 
Наставничког већа 
о постигнућима 
ученика, сарадња 
са тимом за 
подршку 
ученицима и 
припрема 
потребних 
информација 

Руководилац СВ

новање квалитета 
Посета часова,  
анализа успеха и 
владања 

Руководилац СВ и 
чланови у складу са 
задужењеима

Доношење и 
предузимање мера за 
побољшање 

Предлог мера НВ, 
реализација 
активности у 
складу са ГПР и 
мерама стручних 
органа и органа 
управљања 

Чланови СВ

Праћење и   евалуација 
предузетих мера 

Анализа на 
стручним 
органима 

Руководилац СВ

Развој школске 
електронске 
платформе у складу са 
специфичним 
сегментима примене 

Планирање и 
креирање у оквиру 
стручних већа и 
тимова и сарадња 
са тимом за 
информатизацију 

Руководилац СВ и 
чланови у складу са 
задужењима

Посете часова и 
 

Узајамна посета 
наставника 
часовима, анализа 
рада на часу и 
размена искустава 

Наставници

Разматрање услова за 
стицање звања у 
складу са Правилником 

Aнализа услова за 
напредовање, 
подстицање 
чланова СВ на 
прикупљање 
доказа, помоћ и 
подршка 
заинтересованим 
наставницима 

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници

Предлог набавке 
стручне литературе у 
штампаном и 
електронском облику   

Договор и 
предлагање у 
складу са 
потребама и 
могућностима 

Руководилац СВ у 
сарадњи са 
библиотекаром

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације 

Напомене 

Руководилац СВ  

Руководилац СВ и 
чланови у складу са 
задужењеима 

 

Чланови СВ  

Руководилац СВ  

Руководилац СВ и 
чланови у складу са 
задужењима 

 

Наставници  

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници 

 

Руководилац СВ у 
сарадњи са 
библиотекаром 
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Време 
реализације Активности/ теме

Септембар – за 
текућу школску 
годину 
Јун – август – за 
наредну школску 
годину, односно, 
континуирано 
током школске 
године 

Редовно одржавање 
наставних средстава и 
опреме 

Током школске 
године у складу са 
планом набавки 
 

Предлог набавке нових 
наставних средстава на 
основу утврђених 
приоритета 

Континуирано Утврђивање и 
предлагање 
осавремењавања 
постојеће опреме у 
складу са потребама и 
нормативима

Јануар – фебруар 
јун, август 

Процена реализације 
активности из РПШ

в) Активности специфичне за стручна већа

1) Стручновеће српског језика и књижевности
Руководилац стручног већа: 
srpskijezik@tehnickaue.edu

Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Утврђивање распореда 
остваривања наставних целина 
и наставних јединица и 
усаглашавање остваривања 
наставних садржаја предмета

Септембар Утврђивање облика, метода и 
средстава коришћења 
адекватне школске опреме и 
наставних средстава

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализацие Носиоци 
реализације

Редовно одржавање 
наставних средстава и 

Анализа стања 
средстава и 
опреме, договор и 
подела послова у 
оквиру СВ. 
Задуживање 
чланова СВ за 
одговарајуће 
просторије. 
По потреби, 
информисање 
директора и 
договарање о 
предузимању 
мера и активности 
за довођење 
опреме у 
функционално 
стање 

Руководилац СВ и 
чланови СВ у складу 
са задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора 

Предлог набавке нових 
наставних средстава на 
основу утврђених 

 

Анализа и договор Руководилац СВ, 
односно задужени 
чланови СВ,  у 
сарадњи са 
руководством 
школе 

Утврђивање и 
предлагање 
осавремењавања 
постојеће опреме у 
складу са потребама и 
нормативима 

Праћење 
норматива 
опреме, анализа 
постојећег стања и 
процене потреба, 
предлагање 
директору 

Руководилац и 
чланови СВ у складу 
са задужењима у 
сарадњи са 
директором

реализације 
активности из РПШ 

Анализа резултата Сви чланови већа

в) Активности специфичне за стручна већа 

1) Стручновеће српског језика и књижевности 
Руководилац стручног већа: Гордана Недић 

edu.rs 

Активности/ теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације

Утврђивање распореда 
остваривања наставних целина 
и наставних јединица и 
усаглашавање остваривања 
наставних садржаја предмета 

Анализа, договор 
у оквиру СВ као и 
са другим СВ са 
којима постоји 
корелација у 
оквиру предмета 

Руководилац и 
чланови СВ

Утврђивање облика, метода и 
средстава коришћења 
адекватне школске опреме и 
наставних средстава 

Анализа, договор, 
планирање 

Сви чланови СВ

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације 

Напомене 

Руководилац СВ и 
чланови СВ у складу 
са задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 

 

Руководилац СВ, 
односно задужени 
чланови СВ,  у 
сарадњи са 
руководством 

 

Руководилац и 
чланови СВ у складу 
са задужењима у 
сарадњи са 
директором 

 

Сви чланови већа  

Носиоци 
реализације Напомене  

Руководилац и 
чланови СВ 

 

чланови СВ  
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Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Припрема основа Годишњег 
плана рада 

Септембар Избор особе задужене за 
попуњавање извештаја о 
реализацији допунске, додатне 
и припремне наставе у оквиру 
СВ и избор заменика
председника СВ 

Септембар Утврђивање плана рада
Стручног већа 

Септембар Иницијално тестирање ученика

Септембар Пружање помоћи наставницима 
у реализацији одређених 
програмских садржаја, а 
нарочито младим наставницима 
и приправницима 

Септембар Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ

Септембар Израда планова и програма 
рада у ваннаставним 
активностима  

Септембар Конституисање секција:
 Рецитаторско-драмска секција

Септембар Информисање у вези са фондом 
библиотеке 

Септембар Упознавање ученика и 
родитеља завршних разреда са 
организацијом завршног и 
матурског испита 

Септембар Предузимање мера превенције 
осипања броја ученика када су у 
питању разлози на које школа 
може да утиче. 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације

Припрема основа Годишњег Израда потребних 
планова, табела и 
др. 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Избор особе задужене за 
попуњавање извештаја о 
реализацији допунске, додатне 
и припремне наставе у оквиру 

и избор заменика 

Договор, 
планирање 

Сви чланови СВ

Утврђивање плана рада Разговор, 
дискусија и 
договор 

Руководилац СВ

Иницијално тестирање ученика Организација, 
припрема и 
реализација 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Пружање помоћи наставницима 
у реализацији одређених 
програмских садржаја, а 
нарочито младим наставницима 

 

Саветодавни рад, 
међусобне посете 
часовима 

Ментори, сви 
чланови СВ

Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ 

Анализа, договор Сви чланови 
већа 

Израда планова и програма 
рада у ваннаставним 

Анализа Стручна већа, 
руководиоци 
секција 

Конституисање секција: 
драмска секција 

Дискусија и 
договор 

Сви чланови 
већа 

Информисање у вези са фондом Дискусија Сви чланови 
већа у сарадњи 
са Весном 
Зечевић 

Упознавање ученика и 
родитеља завршних разреда са 
организацијом завршног и 

На часовима 
одељењског 
старешине, 
предметним 
часовима и 
родитељским 
састанцима 

Одељењске 
старешине 
завршних 
разреда, 
предметни 
наставници

Предузимање мера превенције 
осипања броја ученика када су у 
питању разлози на које школа 

Подела разлога у 
категорије. У 
зависности од 
категорије 
предузимање 
мера. 

Стручни органи

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације Напомене  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови СВ  

Руководилац СВ  

Руководилац и 
чланови СВ у 

са 
задужењима 

 

Ментори, сви 
чланови СВ 

 

Сви чланови  

Стручна већа, 
руководиоци 

 

 

Сви чланови  

Сви чланови 
већа у сарадњи 
са Весном 

 

 

Одељењске 
старешине 
завршних 
разреда, 
предметни 
наставници 

 

Стручни органи  
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Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Редовно одржавање наставних 
средстава и опреме

Септембар – 
(континуиран

о током 
године) 

Праћење културних дешавања у 
граду и шире, сарадња са 
другим стручним већима у 
школи  

Октобар Анализа иницијалних тестова

Октобар Предлог примене нових метода 
и начина интерпретације 
наставних садржаја, односно 
нових облика наставног рада

Октобар Уједначавање критеријума 
оцењивања 

Октобар Праћење уџбеничке и друге 
приручне литературе

Октобар Организовање активности 
везаних за промовисање 
здравих стилова живота, 
заштите животне средине и 
одрживог развоја 

Октобар Планирање корелације 
одговарајућих садржаја 
предмета са светом рада и 
занимања и/или наставком 
школовања 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације

Редовно одржавање наставних 
средстава и опреме 

Анализа стања 
средстава и 
опреме, договор и 
подела послова у 
оквиру СВ. 
Задуживање 
чланова СВ за 
одговарајуће 
просторије. 
По потреби, 
информисање 
директора и 
договарање о 
предузимању 
мера и активности 
задовођење 
опреме у 
функционално 
стање 

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора 

рних дешавања у 
граду и шире, сарадња са 
другим стручним већима у 

Разговор, 
сарадња 

Сви чланови 
већа 

Анализа иницијалних тестова Анализа и 
дискусија 

Сви чланови 
већа 

Предлог примене нових метода 
и начина интерпретације 

садржаја, односно 
нових облика наставног рада 

Огледни и 
угледни часови, 
дискусија о 
посећеним 
часовима 

Предметни 
наставници

ње критеријума Дискусија и 
анализа 

Сви чланови 
већа 

Праћење уџбеничке и друге 
литературе 

Размена 
информација, 
презентовање 

Чланови СВ у 
сарадњи са 
библиотекаром

Организовање активности 
везаних за промовисање 
здравих стилова живота, 
заштите животне средине и 

Радионице, 
презентација, 
предавање, 
акције у оквиру 
секција ученика, 
рада одељењских 
старешина и у 
сарадњи са 
Ученичким 
парламентом 

Чланови СВ

Планирање корелације 
одговарајућих садржаја 
предмета са светом рада и 
занимања и/или наставком 

Корелација 
наведена у 
припреми 
наставника 

Наставници, 
тимови 
образовних 
профила
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Носиоци 
реализације Напомене  

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 

 

 

Сви чланови  

Сви чланови  

Предметни 
наставници 

 

Сви чланови  

Чланови СВ у 
сарадњи са 
библиотекаром 

 

Чланови СВ  

Наставници, 

образовних 
профила 
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Време 
реализације Активности/ теме

Октобар Подстицање професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 
предмета 

Октобар Подстицање ученика за учешће 
на такмичењима 

Октобар Покретање иницијативе за 
посету Сајму књига у Београду

Новембар Предлог примене нових метода 
и начина интерпретације 
наставних садржаја, односно
нових облика наставног рада

Новембар Праћење остваривањ
образовно-васпитног рада, 
разматрање стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

Новембар Предлог календара школских 
такмичења ученика 
Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за њихово 
припремање 

Новембар Припрема ученика за 
такмичење 

Новембар Припреме за прославу дана 
Светог Саве 

Децембар Развој школске електронске 
платформе у складу са 
специфичним сегментима 
примене 

Децембар Предлог плана уписа директору 
школе 

Децембар 
(континуиран

о током 
године) 

Посете часова и евалуација

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације

Подстицање професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 

Кроз наставу Наставници

Подстицање ученика за учешће Кроз наставу и 
ваннаставне 
активности 

Предметнинаста
вници у 
сарадњи са 
одељењским 
старешинама и 
стручним 
већима 

Покретање иницијативе за 
посету Сајму књига у Београду 

Договор Сви чланови 
већа  

Предлог примене нових метода 
и начина интерпретације 
наставних садржаја, односно 
нових облика наставног рада 

Огледни и 
угледни часови, 
дискусија о 
посећеним 
часовима 

Предметни 
наставници

Праћење остваривањa програма 
васпитног рада, 

разматрање стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха 
ученика на крају 
класификационих 
периода и 
предлагање мера 
за побољшање 
успеха 

Сви чланови
већа 

календара школских 
такмичења ученика 
Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за њихово 

Припрема 
предлога 

Руководилац СВ

Припрема ученика за Организовање 
припреме 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

за прославу дана Разговор и 
договор 

Сви чланови

Развој школске електронске 
платформе у складу са 
специфичним сегментима 

Планирање и 
креирање у 
оквиру стручних 
већа и тимова и 
сарадња са тимом 
за информатиз. 

Руководилац СВ и 
чланови у складу 
са задужењема

Предлог плана уписа директору Стручна већа у 
оквиру подручја 
рада 

Сви чланови 
већа 

Посете часова и евалуација Узајамна посета 
наставника 
часовима, анализа 
рада на часу и 
размена искустава 

Наставници

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације Напомене  

Наставници  

Предметнинаста

сарадњи са 
одељењским 
старешинама и 
стручним 

 

 

Сви чланови  

Предметни 
наставници 

 

чланови  

Руководилац СВ  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

чланови  

Руководилац СВ и 
чланови у складу 
са задужењема 

 

Сви чланови  

Наставници  
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Време 
реализације Активности/ теме

Децембар Разматрање услова
звања у складу са Правилником

Децембар Предлог набавке стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику 

  Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 

Децембар - 
јануар 

Предлог за похваљивање 
наставника који су се током 
претходне године истакли у 
свом раду 

Јануар Прослава Школске славе

Јануар Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа

Јануар Праћење остваривањ
образовно-васпитног рада, 
разматрање стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

Јануар Праћење реализације наставног 
плана и програма и Годишњег 
плана рада и предузимање 
одговарајућих мера за 
реализацију планираних 
активности 

Јануар Доношење и предузимање 
мера за побољшање

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације

Разматрање услова за стицање 
звања у складу са Правилником 

Aнализа услова за 
напредовање, 
подстицање 
чланова СВ на 
прикупљање 
доказа, помоћ и 
подршка 
заинтересованим 
наставницима 

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници

Предлог набавке стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику  

Договор и 
предлагање у 
складу са 
потребама и 
могућностима 

Руководилац СВ у 
сарадњи са 
библио-текаром

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и 
анализа 

Сви чланови СВ

Предлог за похваљивање 
наставника који су се током 

године истакли у 

Предлагање 
наставника за 
доделу 
Светосавске 
захвалнице и 
образложење 
предлога 

Чланови СВ

Школске славе Наступ ученика, 
приредба 

Сви чланови и 
ученици 
чланови секција

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 

Праћење свих 
облика СУ у 
школи 

Сви чланови 
већа 

Праћење остваривањa програма 
васпитног рада, 

разматрање стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха 
ученика на крају 
класификационих 
периода и 
предлагање мера 
за побољшање 
успеха 

Сви чланови
већа 

реализације наставног 
плана и програма и Годишњег 
плана рада и предузимање 
одговарајућих мера за 
реализацију планираних 

Анализа 
реализације 
наставног плана и 
ГПР, изношење 
предлога 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Доношење и предузимање 
мера за побољшање 

Предлог мера НВ, 
реализација 
активности у 
складу са ГПР и 
мерама стручних 
органа и органа 
управљања 

чланови СВ
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Носиоци 
реализације Напомене  

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници 

 

Руководилац СВ у 
сарадњи са 

текаром 

 

Сви чланови СВ  

Чланови СВ  

Сви чланови и 
ученици 
чланови секција 

 

Сви чланови  

чланови  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

чланови СВ  
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Време 
реализације Активности/ теме

Јануар Праћење и вредновање 
квалитета рада 

Јануар – 
фебруар  

Предлагање тема за матурске 
испите за редовне и ванредне 
ученике 

Јануар Организација такмичења која се 
реализују у школи 

Јануар Процена реализације 
активности из РПШ

Фебруар Договор око организовања 
Светског дана поезије (21. март)

Март Одређивање ментора
ученицима завршних разреда за 
реализацију завршних и 
матурских испита 

Март Организовање припреме за 
полагање матурских и завршних 
испита 

Март Утврђивање и предлагање 
осавремењавања постојеће 
опреме у складу са потребама и 
нормативима 

Март Обележавање Светског дана 
поезије - 21. март 

Март Договор око организовања Дана 
сећања на Доситеја Обрадовића
(10. април) 

Април Праћење остваривањ
образовно-васпитног рада, 
разматрање стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

Април Такмичење рецитатора

Април - мај Припреме у вези са Даном 
отворених врата школе

Април - мај Утврђивање предлога уџбеника 
за наредну школску годину

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације

Праћење и вредновање Посета часова,  
Анализа успеха и 
владања 

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењима

Предлагање тема за матурске 
испите за редовне и ванредне 

Разговор, 
сарадња и 
предлог тема 

Сви чланови 
већа 

Организација такмичења која се 
 

Организација, 
припрема и 
реализација 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Процена реализације 
активности из РПШ 

Анализа резултата Сви чланови 
већа 

Договор око организовања 
Светског дана поезије (21. март) 

Разговор, договор Сви чланови 
већа 

Одређивање ментора 
ученицима завршних разреда за 
реализацију завршних и 

Договор Стручна већа

Организовање припреме за 
полагање матурских и завршних 

Договор, 
планирање 

Стручна већа

Утврђивање и предлагање 
осавремењавања постојеће 

у складу са потребама и 

Праћење 
норматива 
опреме, анализа 
постојећег стања 
и процене 
потреба, 
предлагање 
директору 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима  у 
сарадњи са 
директором

Обележавање Светског дана Реализација 
активности кроз 
часове или наступ 
ученика 

Рецитаторск
драмска секција 
или сви чланови 
СВ 

Договор око организовања Дана 
сећања на Доситеја Обрадовића 

Договор, 
планирање 

Сви чланови СВ

Праћење остваривањa програма 
васпитног рада, 

разматрање стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха 
ученика на крају 
класификационих 
периода и 
предлагање мера 
за побољшање 
успеха 

Сви чланови
већа 

рецитатора Припрема 
ученика 

Рецитаторско 
драмска секција

Припреме у вези са Даном 
отворених врата школе 

Припрема и 
наступ ученика 

Рецитаторскo 
драмска

Утврђивање предлога уџбеника 
за наредну школску годину 

Сачињавање 
листе и давање 
предлога 
Наставничком 
већу 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима
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Носиоци 
реализације Напомене  

Руководилац СВ 
чланови у 

складу са 
задужењима 

 

Сви чланови  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови  

Сви чланови  

Стручна већа  

Стручна већа  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима  у 
сарадњи са 
директором 

 

Рецитаторско-
драмска секција 
или сви чланови 

 

Сви чланови СВ  

чланови  

Рецитаторско -
драмска секција 

 

Рецитаторскo -
драмска секција 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 
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Време 
реализације Активности/ теме

Мај Предлог чланова испитних 
комисија 

Мај Предлог набавке нових 
наставних средстава на основу 
утврђених приоритета

Мај Предлагање тема за матурски 
испит у јунском испитном року

Мај Анализа резултата са такмичења

Јун  Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 

Јун Утврђивање вишка и мањка 
часова и припрема предлога 
директору за поделу предмета 
на наставнике за наредну 
школску годину 

Јун Предлог за избор руководиоца 
стручног већа за школску 
2023/2024. годину 

Јун Праћење реализације наставног 
плана и програма и Годишњег 
плана рада и предузимање 
одговарајућих мера за 
реализацију планираних 
активности 

Јун Организовање и праћење рада 
секција 

Јун Праћење резултата рада 
ученика 

Јун Анализа оставрених
ученика на матурским и 
завшним испитима

Јун Реализација мера донетих ради 
побољшања успеха ученика на 
матурским и завшним испитима

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације

Предлог чланова испитних Договор Руководилац и
чланови СВ

Предлог набавке нових 
наставних средстава на основу 
утврђених приоритета 

Анализа и 
договор 

Руководилац СВ, 
односно 
задужени 
чланови СВ,  у 
сарадњи са 
руковод-
школе 

Предлагање тема за матурски 
испит у јунском испитном року 

Разговор, 
сарадња и 
предлог тема 

Сви чланови СВ

Анализа резултата са такмичења Разговор и 
анализа 

Сви чланови СВ

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и 
анализа 

Сви чланови СВ

Утврђивање вишка и мањка 
часова и припрема предлога 
директору за поделу предмета 
на наставнике за наредну 

Израда табела Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Предлог за избор руководиоца 
стручног већа за школску 

 

Разговор, 
дискусија, 
анализа, 
договор 

Чланови 
стручног већа
 

Праћење реализације наставног 
плана и програма и Годишњег 

рада и предузимање 
одговарајућих мера за 
реализацију планираних 

Анализа 
реализације 
наставног плана и 
ГПР, изношење 
предлога 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Организовање и праћење рада Извештај о раду 
секција у оквиру 
ГПР 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Праћење резултата рада Анализа резултата 
учешћа ученика 
на такмичењима и 
конкурсима 

Сви чланови 
већа 

оставрених резултата 
матурским и 

испитима 

Анализа Стручна 
тимови 
образовних
профила

Реализација мера донетих ради 
побољшања успеха ученика на 
матурским и завшним испитима 

Предузимање 
активности 

Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила
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Носиоци 
реализације Напомене  

Руководилац и 
чланови СВ 

 

Руководилац СВ, 
односно 
задужени 
чланови СВ,  у 
сарадњи са 

-ством 

 

Сви чланови СВ  

чланови СВ  

Сви чланови СВ  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови  

 већа и 

образовних 
профила 

 

Стручна већа и 

образовних 
профила 
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Време 
реализације Активности/ теме

Јун Промовисање резултата 
ученика који су постигли 
резултате на такмичењима

Јун Праћење и   евалуација 
предузетих мера 

Јун Редовно одржавање наставних 
средстава и опреме

Јун Процена реализације 
активности из РПШ

Током 
године, 
конти-

нуирано 

Праћење културних дешавања у 
граду и шире, сарадња са 
другим стручним већима у 
школи  

Август Предлагање тема за матурски 
испит у августовском испитном 
року 

Август Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа

Август Припрема основа Годишњег 
плана рада 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације

Промовисање резултата 
ученика који су постигли 

такмичењима 

Информисање 
директора и 
Наставничког већа 
о постигнућима 
ученика, сарадња 
са тимом за 
подршку 
ученицима и 
припрема 
потребних 
информација 

Руководилац СВ

Праћење и   евалуација Анализа на 
стручним 
органима 

Руководилац СВ

Редовно одржавање наставних 
средстава и опреме 

Анализа стања 
средстава и 
опреме, договор и 
подела послова у 
оквиру СВ. 
Задуживање 
чланова СВ за 
одговарајуће 
просторије. 
По потреби, 
информисање 
директора и 
договарање о 
предузимању 
мера и активности 
задовођење 
опреме у 
функционално 
стање 

Руководилац  и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководио
сектора 

Процена реализације 
активности из РПШ 

Анализа резултата Сви чланови 
већа 

Праћење културних дешавања у 
граду и шире, сарадња са 
другим стручним већима у 

Разговор, 
сарадња 

Сви чланови 
већа 

Предлагање тема за матурски 
испит у августовском испитном 

Разговор, 
сарадња и 
предлог тема 

Сви чланови СВ

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 

Праћење свих 
облика СУ у 
школи 

Сви чланови 
већа 

Припрема основа Годишњег Израда потребних 
планова, табела и 
др. 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 109 од 315 

Носиоци 
реализације Напомене  

Руководилац СВ  

Руководилац СВ  

Руководилац  и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководио-цима 

 

 

Сви чланови  

Сви чланови  

Сви чланови СВ  

Сви чланови  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 
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Време 
реализације Активности/ теме

Август Предлог секција за 
школску годину 

Август Процена реализације 
активности из РПШ

Август Предлог избора области 
самовредновања за наредну 
школску годину 

Август Утврђивање расположивих и 
потребних ресурса за рад 
секција 

 

2) Стручно веће страних језика
Руководилац стручног већа:
stranijezici@tehnickaue.edu

Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Утврђивање распореда 
остваривања наставних 
и наставних јединица и 
усаглашавање остваривања 
наставних садржаја предмета

Септембар Утврђивање облика, метода и 
средстава коришћења 
адекватне школске опреме и 
наставних средстава

Септембар Припрема основа Годишњег 
плана рада 

Септембар Утврђивање плана рада
Стручног већа 

Септембар Иницијално тестирање ученика,
Обележавање европског дана 
језика 

Септембар Пружање помоћи наставницима 
у реализацији одређених
програмских садржаја

Септембар Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ

Септембар Увођење додатних стручних 
текстова, интернет 
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Активности/ теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације

 наредну У складу са 
резултатима 
упитника о 
интересовањима 
и могућностима  

Сви чланови 
већа 

Процена реализације 
активности из РПШ 

Анализа резултата Сви чланови 
већа 

Предлог избора области 
самовредновања за наредну 

Анализа, договор Сви чланови 
већа 

Утврђивање расположивих и 
потребних ресурса за рад 

Анализа Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са 
Тимом за 
наставна 
средства и 
опрему 

2) Стручно веће страних језика 

стручног већа: Мирјана Скоковић 
edu.rs  

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Утврђивање распореда 
остваривања наставних целина 
и наставних јединица и 
усаглашавање остваривања 
наставних садржаја предмета 

Aнализа, договор у 
оквиру СВ као и са 
другим СВ са којима 
постоји корелација у 
оквиру предмета 

Руководилац и 
чланови СВ

Утврђивање облика, метода и 
коришћења 

адекватне школске опреме и 
наставних средстава 

Aнализа, договор, 
планирање 

Сви чланови СВ

Припрема основа Годишњег Израда потребних 
планова, табела и 
друго 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Утврђивање плана рада Разговор, дискусија и 
договор 

Руководилац СВ

Иницијално тестирање ученика, 
Обележавање европског дана 

Организација, 
припрема и 
реализација 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

наставницима 
у реализацији одређених 
програмских садржаја 

Саветодавни рад, 
међусобне посете 
часовима 

Ментори, сви 
чланови СВ

Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ 

Анализа, договор Сви чланови 
већа 

стручних 
 

Израда упутстава и 
процедура за 
различите врсте 
практичних вежби 

Предметни 
наставници
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Носиоци 
реализације Напомене  

Сви чланови  

Сви чланови  

Сви чланови  

Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са 
Тимом за 
наставна 
средства и 

 

 

Носиоци 
реализације Напомене  

Руководилац и 
чланови СВ 

 

чланови СВ  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац СВ  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Ментори, сви 
чланови СВ 

 

Сви чланови 
 

 

Предметни 
наставници 

 



  

 

© Техничка школа Ужице 
 
 

Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Израда планова и програма 
рада у ваннаставним 
активностима  

Септембар Разговор о копирању вежбања 
из радне свеске 

Септембар Упознавање ученика  и 
родитеља завршних разреда са 
организацијом завршног и 
матурског испита 

Септембар Предузимање мера превенције 
осипања броја ученика  када су 
у питању разлози на које школа 
може да утиче 

Септембар Редовно одржавање наставних 
средстава и опреме

Септембар Конституисање секција: страни 
језик 
 

Септембар Безбедност ученика и 
наставника 

Конти-
нуирано 

Праћење културних дешавања у 
граду и шире, сарадња са 
стручним већима других школа

Октобар Предлог примене нових метода 
и начина интерпретације 
наставних садржаја, односно 
нових облика наставног рада

Октобар Уједначавање критеријума 
оцењивања 

Октобар Организовање и праћење рада 
секција 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Израда планова и програма 
рада у ваннаставним 

Анализа Стручна већа, 
руководиоци 
секција

копирању вежбања Договор Сви чланови 
већа 

Упознавање ученика  и 
родитеља завршних разреда са 
организацијом завршног и 

На часовима 
одељењског 
старешине, 
предметним 
часовима и 
родитељским 
састанцима 

Одељењске 
старешине  
завршних 
разреда, 
предметни 
наставници

Предузимање мера превенције 
осипања броја ученика  када су 
у питању разлози на које школа 

Подела разлога у 
категорије. У 
зависности од 
категорије 
предузимање мера 

Стручни органи

Редовно одржавање наставних 
средстава и опреме 

Анализа стања 
средстава и опреме, 
договор и подела 
послова у оквиру СВ 
Задуживање чланова 
СВ за одговарајуће 
просторије. 
По потреби, 
информисање 
директора и 
договарање о 
предузимању мера и 
активности 
задовођење опреме 
у функционално 
стање 

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора

Конституисање секција: страни Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Сви чланови 
већа 

ученика и Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Сви чланови 
већа 

Праћење културних дешавања у 
граду и шире, сарадња са 
стручним већима других школа 

Разговор 
Сарадња 

Сви чланови 
већа 

Предлог примене нових метода 
интерпретације 

наставних садржаја, односно 
нових облика наставног рада 

Огледни и угледни 
часови, дискусија о 
посећеним часовима 

Предметни 
наставници

ње критеријума Дискусија и анализа Сви чланови 
већа 

праћење рада Извештај о раду 
секција у оквиру ГПР 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима
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Носиоци 
реализације Напомене  

Стручна већа, 
руководиоци 
секција 

 

Сви чланови 
 

 

Одељењске 
старешине  
завршних 
разреда, 
предметни 
наставници 

 

Стручни органи  

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора 

 

Сви чланови 
 

 

Сви чланови 
 

 

Сви чланови 
 

 

Предметни 
наставници 

 

Сви чланови 
 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 
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Време 
реализације Активности/ теме

Октобар Праћење уџбеничке и друге 
приручне литературе

Октобар Оснаживање наставника за
примену ИКТ у настави

Октобар Организовање активности 
везаних за промовисање 
здравих стилова живота, 
заштите животне средине и 
одрживог развоја 

Октобар Планирање корелације 
одговарајућих садржаја 
предмета са светом рада и 
занимања и/или наставком 
школовања 

Октобар Подстицање професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 
предмета 

Октобар Подстицање ученика за учешће 
на такмичењима 

Октобар Разматрање могућности 
организовања онлине 
такмичења у оквиру једног 
одељења 

Новембар Предлог примене нових метода 
и начина интерпретације 
наставних садржаја, односно 
нових облика наставног рада

Новембар Праћење остваривањ
образовно-васпитног рада, 
разматрање стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

Новембар Предлог календара школских 
такмичења ученика 
Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за њихово 
припремање 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Праћење уџбеничке и друге 
приручне литературе 

Размена 
информација, 
презентовање 

Чланови СВ у  
сарадњи са 
библиотекаром

Оснаживање наставника за 
примену ИКТ у настави 

Наставници израђују 
блог/ сајт за 
поједине наставне 
предмете  

Тим за 
информатизациј
и стручна већа

Организовање активности 
везаних за промовисање 
здравих стилова живота, 
заштите животне средине и 

Радионице, 
презентација, 
предавање, акције у 
оквиру секција 
ученика, рада 
одељењских 
старешина и у 
сарадњи са 
Ученичким 
парламентом 

Чланови СВ

Планирање корелације 
одговарајућих садржаја 
предмета са светом рада и 
занимања и/или наставком 

Корелација наведена 
у припреми 
наставника 

Наставници, 
тимови 
образовних 
профила

Подстицање професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 

Кроз наставу Наставници

Подстицање ученика за учешће Кроз наставу и 
ваннаставне 
активности 

Предметни 
наставници у 
сарадњи са 
одељењским 
старешинама и 
стручним већима

Разматрање могућности 
организовања онлине 
такмичења у оквиру једног 

Разговор 
Дискусија 
Анализа 

Сви чланови 
већа  

Предлог примене нових метода 
и начина интерпретације 
наставних садржаја, односно 
нових облика наставног рада 

Огледни и угледни 
часови, дискусија о 
посећеним часовима 

Предметни 
наставници

Праћење остваривањa програма 
васпитног рада, 

разматрање стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха 
ученика на крају 
класификационих 
периода и 
предлагање мера за 
побољшање успеха 

Сви чланови
већа 

календара школских 
такмичења ученика 
Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за њихово 

Припрема предлога Руководилац СВ
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Носиоци 
реализације Напомене  

Чланови СВ у  
сарадњи са 
библиотекаром 

 

Тим за 
информатизацију 

стручна већа 

 

Чланови СВ  

Наставници, 
тимови 
образовних 
профила 

 

Наставници  

Предметни 
наставници у 
сарадњи са 
одељењским 
старешинама и 
стручним већима 

 

Сви чланови 
 

 

Предметни 
наставници 

 

чланови 
 

 

Руководилац СВ  
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Време 
реализације Активности/ теме

Новембар Припрема ученика за 
такмичење 

Новембар Предлог плана уписа директору 
школе 

Децембар Развој школске електронске 
платформе у складу са 
специфичним сегментима 
примене 

Децембар 
(контнуирано 

током 
године) 

Посете часова и евалуација

Децембар Разматрање услова 
звања у складу са Правилником

Децембар Предлог набавке стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику  

Децембар Предлог за похваљивање 
наставника који су се током 
године истакли у свом 

Децембар Припреме за прославу дана 
Светог  Саве 

Децембар Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 

Јануар  Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 

Јануар Праћење остваривањ
образовно-васпитног рада, 
разматрање стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Припрема ученика за Организовање 
припреме 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

плана уписа директору Стручна већа у 
оквиру подручја рада 

Сви чланови 
већа 

Развој школске електронске 
платформе у складу са 
специфичним сегментима 

Планирање и 
креирање у оквиру 
стручних већа и 
тимова и сарадња са 
тимом за 
информатиз. 

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењеима

часова и евалуација Узајамна посета 
наставника 
часовима, анализа 
рада на часу и 
размена искустава 

Наставници

 за стицање 
звања у складу са Правилником 

Анализа услова за 
напредовање, 
подстицање чланова 
СВ на 
прикупљањедоказа,п
омоћ и подршка 
заинтересованим 
наставницима 

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници

Предлог набавке стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику   

Договор и 
предлагање у складу 
са потребама и 
могућностима 

Руководилац СВ 
у сарадњи са 
библиотекаром

Предлог за похваљивање 
наставника који су се током 
године истакли у свом раду 

Предлагање 
наставника за доделу 
Светосавске 
захвалнице и 
образложење 
предлога 

Чланови СВ

Припреме за прославу дана Разговор 
Дискусија 
Анализа 
Договор 

Сви чланови
већа 

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 

 

Праћење свих облика 
СУ у школи 

Сви чланови 
већа 

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ

Праћење остваривањa програма 
васпитног рада, 

разматрање стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха 
ученика на крају 
класификационих 
периода и 
предлагање мера за 
побољшање успеха 

Сви чланови
већа 
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Носиоци 
реализације Напомене  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови 
 

 

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењеима 

 

Наставници  

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници 

 

Руководилац СВ 
у сарадњи са 
библиотекаром 

 

Чланови СВ  

Сви чланови 
 

 

Сви чланови 
 

 

Сви чланови СВ  

чланови 
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Време 
реализације Активности/ теме

Јануар Праћење реализације наставног 
плана и програма и Годишњег 
плана рада и предузимање 
одговарајућих мера за 
реализацију планираних 
активности 

Јануар Доношење и предузимање мера 
за побољшање 

Јануар Праћење и вредновање 
квалитета рада 

Јануар Организација такмичења која се 
реализују у школи 

Јануар Процена реализације 
активности из РПШ 

Јануар Прослава Школске славе

Фебруар Разговор о успеху најбољих 
ученика, додатни рад на 
редовном часу 

Март Предлози за побољшање 
Март Разговор о исходима 

побољшања због иновације у 
настави, увођења интернет 
такмичења, итд. 

Март Утврђивање и предлагање 
осавремењавања постојеће 
опреме у складу са потребама и 
нормативима 

Април Праћење остваривањ
образовно-васпитног рада, 
разматрање стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

Април Разговор о предностима нових 
уџбеника 

Април Предлог програма екскурзије

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

реализације наставног 
плана и програма и Годишњег 
плана рада и предузимање 
одговарајућих мера за 
реализацију планираних 

Анализа реализације 
наставног плана и 
ГПР, изношење 
предлога 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Доношење и предузимање мера Предлог мера НВ, 
реализација 
активности у складу 
са ГПР и мерама 
стручних органа и 
органа управљања 

Чланови СВ

Праћење и вредновање Посета часова, 
анализа успеха и 
владања 

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењеима

Организација такмичења која се Организација, 
припрема и 
реализација 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Процена реализације 
 

Анализа резултата Сви чланови 
већа 

Прослава Школске славе Припрема позивница 
и захвалница 

Сви чланови 
већа  

Разговор о успеху најбољих 
ученика, додатни рад на 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Сви чланови 
већа 
Предметни 
наставници

Предлози за побољшање успеха Договор Стручна већа
Разговор о исходима 
побољшања због иновације у 
настави, увођења интернет 

Договор, планирање Стручна већа

Утврђивање и предлагање 
осавремењавања постојеће 
опреме у складу са потребама и 

Праћење норматива 
опреме, анализа 
постојећег стања и 
процене потреба, 
предлагање 
директору 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима  у 
сарадњи са 
директором

Праћење остваривањa програма 
васпитног рада, 

разматрање стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха 
ученика на крају 
класификационих 
периода и 
предлагање мера за 
побољшање успеха 

Сви чланови
већа 

предностима нових Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа
Предметни 
наставници

Предлог програма екскурзије Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа
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Носиоци 
реализације Напомене  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Чланови СВ  

Руководилац СВ 
анови у 

складу са 
задужењеима 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови 
 

 

Сви чланови 
 

 

Сви чланови 
 

Предметни 
наставници 

 

Стручна већа  
Стручна већа  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима  у 
сарадњи са 
директором 

  

чланови 
 

 

Чланови 
стручног већа 
Предметни 
наставници 

 

Чланови 
стручног већа 
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Време 
реализације Активности/ теме

Април-мај Припреме у вези са Даном 
отворених врата школе

Мај Утврђивање предлога
за наредну школску

Мај Предлог чланова испитних 
комисија 

Мај Предлог набавке нових 
наставних средстава на основу 
утврђених приоритета

Мај-јун Предлог уписне комисије

Мај-јун 
Континуира-

но током 
године 

Организовање завршне 
изложбе ученичких радова

Јун  Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 

Јун Утврђивање вишка и мањка 
часова и припрема предлога 
директору за поделу предмета 
на наставнике за наредну 
школску годину 

Јун Праћење реализације наставног 
плана и програма и 
плана рада и предузимање 
одговарајућих мера за 
реализацију планираних 
активности 

Јун Предлог  за избор руководиоца 
стручног већа за школску 
2023/2024.годину 

Јун Предлог организовања додатне, 
допунске и припремне наставе

Јун Праћење резултата рада 
ученика 

Јун Анализа остварених
ученика на матурским и 
завшним испитима 

Јун Реализација мера донетих ради 
побољшања успеха ученика на 
матурским и завшним 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Припреме у вези са Даном 
школе 

Припрема и наступ 
ученика 

Сви чланови 
већа 

предлога уџбеника 
школску годину 

Сачињавање листе и 
давање предлога 
Наставничком већу 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Предлог чланова испитних Договор Руководилац и
чланови СВ

Предлог набавке нових 
наставних средстава на основу 
утврђених приоритета 

Анализа, договор Руководилац СВ, 
односно 
задужени 
чланови СВ,  у 
сарадњи са 
руководством 
школе

Предлог уписне комисије Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Организовање завршне 
изложбе ученичких радова 

Излагање радова 
ученика  

Чланови 
стручног већа

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ

Утврђивање вишка и мањка 
часова и припрема предлога 
директору за поделу предмета 
на наставнике за наредну 

Израда табела Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Праћење реализације наставног 
плана и програма и Годишњег 
плана рада и предузимање 
одговарајућих мера за 
реализацију планираних 

Анализа реализације 
наставног плана и 
ГПР, изношење 
предлога 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Предлог  за избор руководиоца 
школску 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Предлог организовања додатне, 
допунске и припремне наставе 

Договор Сви чланови 
већа 

Праћење резултата рада Анализа резултата 
учешћа ученика на 
такмичењима и 
конкурсима 

Сви чланови 
већа 

арених резултата 
матурским и 

 

Анализа Стручна
тимови
образовних
профила

Реализација мера донетих ради 
побољшања успеха ученика на 
матурским и завшним испитима 

Предузимање 
активности 

Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила
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Носиоци 
реализације Напомене  

Сви чланови 
 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац и 
чланови СВ 

 

Руководилац СВ, 
односно 
задужени 
чланови СВ,  у 
сарадњи са 
руководством 
школе 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

чланови СВ  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Сви чланови 
 

 

Сви чланови 
 

 

Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила 

 

Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила 
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Време 
реализације Активности/ теме

Јун Промовисање резултата ученика 
који су постигли резултате на 
такмичењима 

Јун Праћење и  евалуација 
предузетих мера 

Јун Редовно одржавање наставних 
средстава и опреме

Јун Процена реализације 
активности из РПШ 

Август Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 

Август Припрема основа Годишњег 
плана рада 

Август Предлог секција за наредну
школску годину 

Август Процена реализације 
активности из РПШ 

Август Утврђивање предлога
за наредну школску

Август Предлог избора области 
самовредновања за наредну 
школску годину 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Промовисање резултата ученика 
који су постигли резултате на 

Информисање 
директора и 
Наставничког већа о 
постигнућима 
ученика, сарадња са 
тимом за подршку 
ученицима и 
припрема потребних 
информација 

Руководилац СВ

Праћење и  евалуација Анализа на стручним 
органима 

Руководилац СВ

Редовно одржавање наставних 
средстава и опреме 

Анализа стања 
средстава и опреме, 
договор и подела 
послова у оквиру СВ 
Задуживање чланова 
СВ за одговарајуће 
просторије 
По потреби, 
информисање 
директора и 
договарање о 
предузимању мера и 
активности 
задовођење опреме 
у функционално 
стање 

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора

Процена реализације 
 

Анализа резултата Сви чланови 
већа 

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 

 

Праћење свих облика 
СУ у школи 

Сви чланови 
већа 

Припрема основа Годишњег Израда потребних 
планова, табела и др. 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

наредну У складу са 
резултатима 
упитника о 
интересовањима и 
могућностима  

Сви чланови 
већа 

Процена реализације 
 

Анализа резултата Сви чланови 
већа 

предлога уџбеника 
школску годину 

Сачињавање листе и 
давање предлога 
Наставничком већу 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Предлог избора области 
самовредновања за наредну 

Договор Сви чланови 
већа 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације Напомене  

Руководилац СВ  

Руководилац СВ  

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора 

 

Сви чланови 
 

 

Сви чланови 
 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови 
 

 

Сви чланови 
 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови 
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Време 
реализације Активности/ теме

Август Утврђивање расположивих и 
потребних ресурса за рад 
секција 

3) Стручно веће физичког васпитања
Руководилац стручног већа: 
fizickovaspitanje@tehnickaue.edu.rs

Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Утврђивање облика, метода 
и средстава коришћења 
адекватне школске опреме 
и наставних средстава

Септембар Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ

Септембар Израда планова и програма 
рада  

Октобар Уједначавње критеријума 
оцењивања 

Октобар Организовање и праћење 
рада секција 

Октобар Излет за ученике 

Октобар Школски крос (јесењи)

Новембар Подстицање ученика за 
учешће на такмичењима

Децембар Анализа опремљености 
фискултурних  сала

Јануар  Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 

Децембар - 
јануар 

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа

Јануар Доношење и предузимање 
мера за побољшање

Јануар Праћење и вредновање 
квалитета рада 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Утврђивање расположивих и 
потребних ресурса за рад 

Анализа Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са 
Тимом за наст. 
средства и 
опрему

3) Стручно веће физичког васпитања 
Руководилац стручног већа: Небојша Зарић 
fizickovaspitanje@tehnickaue.edu.rs 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Утврђивање облика, метода 
и средстава коришћења 

школске опреме 
и наставних средстава 

Анализа, договор, 
планирање 

Сви чланови СВ

Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ 

Анализа, договор Сви чланови већа

Израда планова и програма Анализа Стручна већа, 
руководиоци 
секција 

Уједначавње критеријума Дискусија и анализа Сви чланови већа

Организовање и праћење Анализа, договор  Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Ваннаставне 
активности 

 Сви чланови већа 

Школски крос (јесењи) Ваннаставне 
активности 

 Сви чланови већа 

Подстицање ученика за 
учешће на такмичењима 

Кроз наставу и 
ваннаставне 
активности 

Сви чланови већа

Анализа опремљености 
фискултурних  сала 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 

Праћење свих облика 
СУ у школи 

Сви чланови већа

Доношење и предузимање 
мера за побољшање 

Предлог мера НВ, 
реализација 
активности у складу са 
ГПР и мерама 
стручних органа и 
органа управљања 

чланови СВ

Праћење и вредновање Посета часова,  
Анализа успеха и 
владања 

Руководилац
чланови у складу 
са задужењима

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 117 од 315 

Носиоци 
реализације Напомене  

Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са 
Тимом за наст. 
средства и 
опрему 

 

Носиоци 
реализације Напомене 

Сви чланови СВ  

Сви чланови већа  

Стручна већа, 
руководиоци 

 

 

Сви чланови већа  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови већа   

Сви чланови већа   

Сви чланови већа  

Сви чланови СВ  

Сви чланови СВ  

Сви чланови већа  

чланови СВ  

Руководилац СВ и 
чланови у складу 
са задужењима 
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Време 
реализације Активности/ теме

Јануар Организовање утакмице 
између ученика и 
професора  
Учешће у припремама за 
школску славу 

Април Излет за ученике  
 

Мај Утврђивање предлога
уџбеника за наредну
школску годину 

Мај Школски крос (пролећни)

Јун  Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 

Јун Предлог за избор 
руководиоца стручног већа 
за школску 
2023/2024.годину 

Август Предлог избора области 
самовредновања за 
наредну школску годину

Август Предлог секција за
школску годину 

Август Утврђивање расположивих 
и потребних ресурса за рад 
секција 

4) Стручно веће друштвених наука и уметности 
Руководилац стручног већа: 
drustvum@tehnickaue.edu.

Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Додатни и допунски рад са 
ученицима, рад ученичких 
секција – планирање, 
руковођење, организација

Септембар Професионално / стручно 
усавршавање – планирање
План извођења угледних 
часова од стране чланова 
стручног већа.  

Септембар Материјално – техничко 
опремање наставе. Стручна 
литература-анализа, 
планирање. 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Организовање утакмице 

Учешће у припремама за 

Ваннаставне 
активности ,учешће 
ученика, договор 

Сви чланови
ученици чланови 
фудбалске секције

Припрема ученика, 
ваннаставне 
активности 

Сви чланови и 
ученици чланови 
спортских секција

предлога 
наредну 

Сачињавање листе и 
давање предлога 
Наставничком већу 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Школски крос (пролећни) Ваннаставне 
активности 

Сви чланови већа

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ

руководиоца стручног већа 

 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови стручног 
већа 
 

Предлог избора области 
самовредновања за 
наредну школску годину 

Договор Сви чланови већа

за наредну У складу са 
резултатима упитника 
о интересовањима и 
могућностима  

Сви чланови већа

Утврђивање расположивих 
и потребних ресурса за рад 

Анализа Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са Тимом 
за наставна 
средства и опрему

Стручно веће друштвених наука и уметности  
Руководилац стручног већа: Биљана Николић 

.rs 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Додатни и допунски рад са 
ученицима, рад ученичких 

планирање, 
руковођење, организација 

Састанак стручног већа Чланови стручног 
већа 
 

Професионално / стручно 
планирање 

План извођења угледних 
часова од стране чланова 

Преглед каталога 
акредитованих 
програма, састанак 
стручног већа 

Председник/члан
ови стручног већа

техничко 
опремање наставе. Стручна 

анализа, 

Састанак стручног већа Председник 
/чланови стручног 
већа 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 118 од 315 

Носиоци 
реализације Напомене 

Сви чланови СВ и 
ученици чланови 
фудбалске секције 

 

Сви чланови и 
ученици чланови 
спортских секција 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови већа  

Сви чланови СВ  

Чланови стручног  

Сви чланови већа  

Сви чланови већа  

Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са Тимом 
за наставна 
средства и опрему 

 

Носиоци 
реализације Напомене 

Чланови стручног  

Председник/члан
ови стручног већа 

 

Председник 
/чланови стручног 
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Време 
реализације Активности/ теме

Октобар 
 

Образовно-васпитни рад
критеријуми, вредновања, 
оцењивање знања ученика 
анализа, усаглашавање

Новембар Такмичења ученика у 
школској 2022./2023.години 
календар такмичења, 
програмски садржаји.
 План такмичења из 
одређених предмета 

Новембар Образовно –васпитни рад , 
примери добре праксе, 
међусобна посета часовима 
редовне наставе 

Децембар Савремена настава-захтеви, 
образовни стандарди, 
организационо методичке 
иновације (стручне теме).

Децембар Сарадња и посете локалним 
установама културе(према 
програмским садржајима) 
сарадња са стручним 
друштвима .  

Јануар Обележавање Савиндана 
(дан школе)-припрема 
одговарајућих програмских 
садржаја 

Фебруар Примери добре праксе 
(извођење угледних часова)

Март Примери добре праксе 
стручна предавања и 
презентације о актуелним 
темама из области 
друштвених наука. 
Презентације чланова 
стручног већа са семинара 
који су похађани у току 
претходне и текуће школске 
године.  

Април Професионално 
усавршавање и 
напредовање-разматрање, 
анализа извештаја 

Мај Извештај/анализа остварених 
резултата ученика на 
такмичењима током 
2022./2023. 

Мај Одабир уџбеника и друге 
стручне литературе 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

васпитни рад-
критеријуми, вредновања, 
оцењивање знања ученика 
анализа, усаглашавање 

Састанак стручног већа Чланови стручног 
већа 

Такмичења ученика у 
2022./2023.години –

календар такмичења, 
програмски садржаји. 
План такмичења из 

одређених предмета  

Састанак стручног већа-
припрема. 

 
Чланови стручног 
већа 

васпитни рад , 
примери добре праксе, 
међусобна посета часовима 

Састанак стручног већа-
предлози, планирање 

Чланови стручног 
већа 

захтеви, 
образовни стандарди, 
организационо методичке 
иновације (стручне теме). 

Састанак стручног већа-
предавање, стручна 
расправа 

Председник/члан
ови стручног 
 

Сарадња и посете локалним 
установама културе(према 
програмским садржајима) 
сарадња са стручним 

Посете /циљне групе-
ученици ангажовани у 
секцијама 

Чланови стручног 
већа 

Обележавање Савиндана 
припрема 

одговарајућих програмских 

Сарадња са другим 
стручним стручним 
већима и управним 
органимашколе 

Чланови стручног 
већа 

Примери добре праксе 
(извођење угледних часова) 

Планирање, 
реализација, посета 
часу 

Чланови стручног 
већа 

Примери добре праксе – 
стручна предавања и 
презентације о актуелним 

Презентације чланова 
стручног већа са семинара 
који су похађани у току 
претходне и текуће школске 

Планирање, 
реализација на 
састанцима стручног 
већа.  

Чланови стручног 
већа 

разматрање, 

Састанак стручног већа, 
стручна расправа 

Председник/члан
ови стручног већа
 

Извештај/анализа остварених 
резултата ученика на 
такмичењима током школске 

Састанак стручног већа Председник/члан
ови стручног већа
 

Одабир уџбеника и друге 
 

Сачињавање листе и 
давање предлога 
Наставничком већу 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације Напомене 

Чланови стручног  

Чланови стручног 
 

Чланови стручног  

Председник/члан
ови стручног већа 

 

Чланови стручног  

Чланови стручног  

Чланови стручног  

Чланови стручног  

Председник/члан
ови стручног већа 

 

Председник/члан
ови стручног већа 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 
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Време 
реализације Активности/ теме

Јун Извештај/анализа рада 
стручног већа током школске 
2022/2023. 

Јун Предлог за избор 
руководиоца стручног већа 
за школску 2023/2024.годину

Август Припрема основа годишњег 
плана рада 

Образовно васпитни рад
глобално и оперативно 
планирање наставе, 

Одабир уџбеника и друге 
стручне литературе. 

Август Предлог/усвајање програма 
рада. Могућност проширења 
програма. 

Август Образовно васпитни рад
глобално и оперативно 
планирање наставе 

Август Предлог секција за наредну
школску годину 

Оперативни 
задаци и 

ангажовање 
током целе 

године 

Сарадња са школским 
тимовима, 
 Израда периодичних 
извештаја 
Организација и спровођење 
испита. 
Сарадња са другим стручним 
већима и управним органима 
Школе 
Анализа успеха ученика и 
предлог мера за унапређење

5) Стручно веће математике и информатике
Руководилац стручног већа: 
matinform@tehnickaue.edu

Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Утврђивање распореда 
остваривања наставних 
целина и наставних јединица 
и усаглашавање остваривања 
наставних садржаја предмета

Септембар Утврђивање облика, метода и 
средстава коришћења 
адекватне школске опреме и 
наставних средстава 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Извештај/анализа рада 
током школске 

Састанак стручног већа Председник/члан
ови стручног већа

руководиоца стручног већа 
за школску 2023/2024.годину 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови стручног 
већа 
 

Припрема основа годишњег 

Образовно васпитни рад- 
глобално и оперативно 

 

Одабир уџбеника и друге 
 

Састанак стручног већа 

Израда потребних 
планова, табела и др. 

Чланови св у 
складу са 
задужењима

Предлог/усвајање програма 
Могућност проширења 

Састанак стручног већа.   Председник/члан
ови стручног већа

Образовно васпитни рад- 
глобално и оперативно 

 

Састанак стручног већа Чланови стручног 
већа 

наредну У складу са 
резултатима упитника 
о интересовањима и 
могућностима  

Сви чланови већа

Сарадња са школским 

Израда периодичних 

Организација и спровођење 

стручним 
већима и управним органима 

Анализа успеха ученика и 
предлог мера за унапређење 

Редовни састанци, 
ваннаставне 
активности, 
ангажовање у раду 
Наставничког већа, 
испитни рокови... 

Председник/Члан
ови Стручног 
већа. Тимови за 
самовредновање. 
Чланови 
Наставничког 
већа.  
 

5) Стручно веће математике и информатике 
Руководилац стручног већа: Драгана Попадић  

edu.rs 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Утврђивање распореда 
остваривања наставних 
целина и наставних јединица 
и усаглашавање остваривања 
наставних садржаја предмета 

Анализа, договор у 
оквиру СВ као и са 
другим СВ са којима 
постоји корелација у 
оквиру предмета 

Руководилац и 
чланови СВ

Утврђивање облика, метода и 
средстава коришћења 
адекватне школске опреме и 

 

Анализа, договор, 
планирање 

Сви чланови СВ
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Носиоци 
реализације Напомене 

Председник/члан
ови стручног већа 

 

Чланови стручног  

Чланови св у 
складу са 
задужењима 

 

Председник/члан
ови стручног већа 

 

Чланови стручног  

Сви чланови већа  

Председник/Члан
ови Стручног 
већа. Тимови за 
самовредновање. 

ви 
Наставничког 

 

Носиоци 
реализације Напомене 

Руководилац и 
чланови СВ 

 

Сви чланови СВ  
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Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Припрема основа Годишњег 
плана рада 

Септембар Утврђивање плана рада
Стручног већа 

Септембар Избор наставника који ће 
бити задужен за израду 
извештаја о реализацији 
допунске, додатне и 
припремне наставе 

Септембар Иницијално тестирање 
ученика 

Септембар Пружање помоћи 
наставницима у реализацији 
одређених програмских 
садржаја, а нарочито младим 
наставницима и 
приправницима 

Септембар Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ

Септембар Израда планова и програма 
рада у ваннаставним 
активностима  

Септембар Упознавање ученика  и 
родитеља завршних разреда 
са организацијом завршног и 
матурског испита 

Септембар Предузимање мера 
превенције осипања броја 
ученика   када су у питању 
разлози на које школа може 
да утиче. 

Септембар Редовно одржавање 
наставних средстава и опреме

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Припрема основа Годишњег Израда потребних 
планова, табела и др. 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Утврђивање плана рада Разговор, дискусија и 
договор 

Руководилац СВ

Избор наставника који ће 
бити задужен за израду 
извештаја о реализацији 

Договор, планирање Сви чланови 
стручног већа

Иницијално тестирање Организација, припрема 
и реализација 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

наставницима у реализацији 
одређених програмских 

а нарочито младим 

Саветодавни рад, 
међусобне посете 
часовима 

Ментори, сви 
чланови СВ

Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ 

Анализа, договор Сви чланови већа

Израда планова и програма 
рада у ваннаставним 

Анализа Стручна већа, 
руководиоци 
секција

Упознавање ученика  и 
родитеља завршних разреда 
са организацијом завршног и 

На часовима 
одељењског старешине, 
предметним часовима и 
родитељским 
састанцима 

Одељењске 
старешине  
завршних 
разреда, 
предметни 
наставници

превенције осипања броја 
ученика   када су у питању 
разлози на које школа може 

Подела разлога у 
категорије. У зависности 
од категорије 
предузимање мера. 

Стручни органи

Редовно одржавање 
наставних средстава и опреме 

Анализа стања 
средстава и опреме, 
договор и подела 
послова у оквиру СВ. 
Задуживање чланова СВ 
за одговарајуће 
просторије. 
По потреби, 
информисање 
директора и 
договарање о 
предузимању мера и 
активности задовођење 
опреме у функционално 
стање 

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 121 од 315 

Носиоци 
реализације Напомене 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац СВ  

Сви чланови 
стручног већа 

 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Ментори, сви 
чланови СВ 

 

Сви чланови већа  

Стручна већа, 
руководиоци 
секција 

 

Одељењске 
старешине  
завршних 
разреда, 
предметни 
наставници 

 

Стручни органи  

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора 
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Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Предлог ментора 
наставницима 
приправницима и праћење 
менторског рада (по потреби)

Октобар Предлог примене нових 
метода и начина 
интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада

Октобар Анализа резултата 
иницијалног тестирања

Октобар Уједначавње критеријума 
оцењивања 

Октобар Организовање и праћење 
рада секција 

Октобар Праћење уџбеничке и друге 
приручне литературе

Октобар Организовање активности 
везаних за промовисање 
здравих стилова живота, 
заштите животне средине и 
одрживог развоја 

Октобар Планирање корелације 
одговарајућих садржаја 
предмета са светом рада и 
занимања и/или наставком 
школовања 

Октобар Подстицање професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 
предмета 

Октобар Подстицање ученика за 
учешће на такмичењима

Новембар Предлог примене нових 
метода и начина 
интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

приправницима и праћење 
рада (по потреби) 

Договор, дискусија Сви чланови 
стручног већа

Предлог примене нових 

интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада 

Огледни и угледни 
часови, дискусија о 
посећеним часовима 

Сви чланови 
стручног већа

иницијалног тестирања 
Дискусија Сви чланови 

стручног већа
Уједначавње критеријума Дискусија и анализа Сви чланови већа

Организовање и праћење Извештај о раду секција 
у оквиру ГПР 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Праћење уџбеничке и друге 
приручне литературе 

Размена информација, 
презентовање 

Чланови СВ у  
сарадњи са 
библиотекаром

Организовање активности 
везаних за промовисање 
здравих стилова живота, 
заштите животне средине и 

Радионице, 
презентација, 
предавање, акције у 
оквиру секција ученика, 
рада одељењских 
старешина и у сарадњи 
са Ученичким 
парламентом 

Чланови СВ

Планирање корелације 
одговарајућих садржаја 

светом рада и 
занимања и/или наставком 

Корелација наведена у 
припреми наставника 

Наставници, 
тимови 
образовних 
профила

Подстицање професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 

Кроз наставу Наставници

Подстицање ученика за 
учешће на такмичењима 

Кроз наставу и 
ваннаставне активности 

Предметни 
наставници у 
сарадњисаодеље
њским 
старешинама и 
стручним већима

Предлог примене нових 

интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада 

Огледни и угледни 
часови, дискусија о 
посећеним часовима 

Предметни 
наставници
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Носиоци 
реализације Напомене 

Сви чланови 
стручног већа 

 

Сви чланови 
стручног већа 

 

Сви чланови 
стручног већа 

 

Сви чланови већа  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Чланови СВ у  
сарадњи са 
библиотекаром 

 

Чланови СВ  

Наставници, 
тимови 
образовних 
профила 

 

Наставници  

Предметни 
наставници у 
сарадњисаодеље
њским 
старешинама и 
стручним већима 

 

Предметни 
наставници 
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Време 
реализације Активности/ теме

Новембар Праћење остваривањ
програма образовно-
васпитног рада, разматрање 
стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

Новембар Предлог календара школских 
такмичења ученика 
Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за 
њихово припремање 

Новембар Припрема ученика за 
такмичење 

Новембар Предлог плана уписа 
директору школе 

Децембар Развој школске електронске 
платформе у складу са 
специфичним сегментима 
примене 

Децембар Посете часова и евалуација

Децембар Разматрање услова за 
стицање звања у складу са 
Правилником 

Децембар Предлог набавке стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику  

Децембар Предлог за похваљивање 
наставника који су се током 
године истакли у свом раду

Децембар Организација такмичења која 
се реализују у школи 

Децембар- 
јануар 

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 

Јануар- 
фебруар 

 Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Праћење остваривањa 
-

васпитног рада, разматрање 

предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха ученика 
на крају 
класификационих 
периода и предлагање 
мера за побољшање 
успеха 

Сви чланови већа

Предлог календара школских 

Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за 

 

Припрема предлога Руководилац СВ

Припрема ученика за Организовање 
припреме 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Предлог плана уписа Стручна већа у оквиру 
подручја рада 

Сви чланови већа

Развој школске електронске 
у складу са 

специфичним сегментима 

Планирање и креирање 
у оквиру стручних већа 
и тимова и сарадња са 
тимом за информатиз. 

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењима

Посете часова и евалуација Узајамна посета 
наставника часовима, 
анализа рада на часу и 
размена искустава 

Наставници

за 
стицање звања у складу са 

Aнализа услова за 
напредовање, 
подстицање чланова СВ 
на прикупљање доказа, 
помоћ и подршка 
заинтересованим 
наставницима 

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници

Предлог набавке стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику   

Договор и предлагање у 
складу са потребама и 
могућностима 

Руководилац СВ 
у сарадњи са 
библиотекаром

Предлог за похваљивање 
који су се током 

године истакли у свом раду 

Предлагање наставника 
за доделу Светосавске 
захвалнице и 
образложење предлога 

Чланови СВ

Организација такмичења која 
 

Организација, припрема 
и реализација 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 

Праћење свих облика СУ 
у школи 

Сви чланови већа

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације Напомене 

Сви чланови већа  

оводилац СВ  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови већа  

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењима 

 

Наставници  

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници 

 

Руководилац СВ 
у сарадњи са 
библиотекаром 

 

Чланови СВ  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови већа  

Сви чланови СВ  
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Време 
реализације Активности/ теме

Јануар- 
фебруар 

Праћење остваривањ
програма образовно-
васпитног рада, разматрање 
стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

Јануар- 
фебруар 

Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 
мера за реализацију 
планираних активности

Јануар- 
фебруар 

Доношење и предузимање 
мера за побољшање 

Јануар- 
фебруар 

Праћење и вредновање 
квалитета рада 

Фебруар Процена реализације 
активности из РПШ 

Март Одређивање ментора 
ученицима завршних разреда 
за реализацију завршних и 
матурских испита 

Март Организовање припреме за 
полагање матурских и 
завршних испита 

Март Утврђивање и предлагање 
осавремењавања постојеће 
опреме у складу са потребама 
и нормативима 

Март Припремање и реализација 
такмичења «Мислиша» 

Април Праћење остваривањ
програма образовно-
васпитног рада, разматрање 
стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

Април Анализа резултата ученика на 
такмичењу «Мислиша»

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Праћење остваривањa 
-

васпитног рада, разматрање 

предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха ученика 
на крају 
класификационих 
периода и предлагање 
мера за побољшање 
успеха 

Сви чланови

Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 

планираних активности 

Анализа реализације 
наставног плана и ГПР, 
изношење предлога 

Руководилац и 
чланови
складу са 
задужењима

Доношење и предузимање 
 

Предлог мера НВ, 
реализација активности 
у складу са ГПР и 
мерама стручних органа 
и органа управљања 

чланови СВ

Праћење и вредновање Посета часова, анализа 
успеха и владања 

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењима

Процена реализације Анализа резултата Сви чланови већа

Одређивање ментора 
ученицима завршних разреда 
за реализацију завршних и 

Договор Стручна већа

Организовање припреме за 
полагање матурских и 

Договор, планирање Стручна већа

Утврђивање и предлагање 
осавремењавања постојеће 
опреме у складу са потребама 

Праћењенорматива 
опреме, анализа 
постојећег стања и 
процене потреба, 
предлагање директору 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима  у 
сарадњи са 
директором

Припремање и реализација 
такмичења «Мислиша»  

Припрема, реализација  Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Праћење остваривањa 
-

васпитног рада, разматрање 

предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха ученика 
на крају 
класификационих 
периода и предлагање 
мера за побољшање 
успеха 

Сви чланови већа

Анализа резултата ученика на 
«Мислиша» 

Анализа резултата 
добијених од Друштва 
математичара 
Архимедес 

Наставници 
математике

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 124 од 315 

Носиоци 
реализације Напомене 

чланови већа  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

чланови СВ  

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови већа  

Стручна већа  

Стручна већа  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима  у 
сарадњи са 
директором 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

чланови већа  

Наставници 
математике 
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Време 
реализације Активности/ теме

Мај Предлог чланова испитних 
комисија 

Мај Предлог набавке нових 
наставних средстава на 
основу утврђених приоритета

Мај Утврђивање предлога
уџбеника за наредну 
годину 

Јун  Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 

Јун Утврђивање вишка и мањка 
часова и припрема предлога 
директору за поделу 
предмета на наставнике за 
наредн ушколску годину

Јун Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 
мера за реализацију 
планираних активности

Јун Предлог за избор 
руководиоца стручног већа за 
школску 2023/2024.годину

Јун Анализа рада математичке 
секције и процена 
заинтересованости ученика

Јун Предлог организовања 
додатне, допунске и 
припремне наставе 

Јун Праћење резултата рада 
ученика 

Јун Анализа оставрених резултата 
ученика на матурским и 
завшним испитима 

Јун Реализација мера донетих 
ради побољшања успеха 
ученика на матурским и 
завршним испитима 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Предлог чланова испитних Договор Руководилац и 
чланови СВ

Предлог набавке нових 
наставних средстава на 
основу утврђених приоритета 

Анализа и договор Руководилац СВ, 
односно 
задужени 
чланови СВ,  у 
сарадњи са 
руководством 
школе 

предлога 
 школску 

Сачињавање листе и 
давање предлога 
Наставничком већу 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ

Утврђивање вишка и мањка 
часова и припрема предлога 
директору за поделу 

на наставнике за 
наредн ушколску годину 

Израда табела Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 

планираних активности 

Анализа реализације 
наставног плана и ГПР, 
изношење предлога 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

руководиоца стручног већа за 
школску 2023/2024.годину 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови стручног 
већа 

математичке 

заинтересованости ученика 

Дискусија Сви чланови 
стручног већа

Предлог организовања Договор Сви чланови већа

Праћење резултата рада Анализа резултата 
учешћа ученика на 
такмичењима и 
конкурсима 

Сви чланови већа

Анализа оставрених резултата 
ученика на матурским и 

Анализа Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила

Реализација мера донетих 
ради побољшања успеха 
ученика на матурским и 

 

Предузимање 
активности 

Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 125 од 315 

Носиоци 
реализације Напомене 

Руководилац и 
чланови СВ 

 

Руководилац СВ, 
односно 
задужени 
чланови СВ,  у 
сарадњи са 
руководством 

 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови СВ  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Чланови стручног  

Сви чланови 
стручног већа 

 

Сви чланови већа  

Сви чланови већа  

Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила 

 

Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила 
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Време 
реализације Активности/ теме

Јун Промовисање резултата које су 
ученици постигли на 
такмичењима 

Јун Праћење и   евалуација 
предузетих  мера 

Јун Редовно одржавање 
наставних средстава и опреме

Јун Процена реализације 
активности из РПШ 

Август Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 

Август Припрема основа Годишњег 
плана рада 

Август Предлог секција за наредну
школску годину 

Август Процена реализације 
активности из РПШ 

Август Предлог избора области 
самовредновања за наредну 
школску годину 

Август Утврђивање расположивих и 
потребних ресурса за рад 
секција 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Промовисање резултата које су Информисање 
директора и 
Наставничког већа о 
постигнућима ученика, 
сарадња са тимом за 
подршку ученицима и 
припрема потребних 
информација 

Руководилац СВ

Праћење и   евалуација Анализа на стручним 
органима 

Руководилац СВ

Редовно одржавање 
наставних средстава и опреме 

Анализа стања 
средстава и опреме, 
договор и подела 
послова у оквиру СВ. 
Задуживање чланова СВ 
за одговарајуће 
просторије. 
По потреби, 
информисање 
директора и 
договарање о 
предузимању мера и 
активности задовођење 
опреме у функционално 
стање 

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора

Процена реализације Анализа резултата Сви чланови већа

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 

Праћење свих облика СУ 
у школи 

Сви чланови већа

Припрема основа Годишњег Израда потребних 
планова, табела и др. 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

наредну У складу са резултатима 
упитника о 
интересовањима и 
могућностима  

Сви чланови већа

Процена реализације Анализа резултата Сви чланови већа

Предлог избора области 
самовредновања за наредну 

Анализа, договор Сви чланови већа

Утврђивање расположивих и 
потребних ресурса за рад 

Анализа Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи
Тимом за 
наставна 
средства и 
опрему

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације Напомене 

Руководилац СВ  

Руководилац СВ  

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора 

 

Сви чланови већа  

Сви чланови већа  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови већа  

Сви чланови већа  

Сви чланови већа  

Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са 
Тимом за 
наставна 
средства и 
опрему 
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Време 
реализације Активности/ теме

Август Припрема иницијалних 
тестова за наредну школску 
годину 

6) Стручно веће природних наука
Руководилац стручног већа: 
eko@tehnickaue.edu.rs 

Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Утврђивање распореда 
остваривања наставних целина 
и наставних јединица и 
усаглашавање остваривања 
наставних садржаја предмета

Септембар Утврђивање облика, метода и 
средстава коришћења 
адекватне школске опреме и 
наставних средстава 

Септембар Припрема основа Годишњег 
плана рада 

Септембар Утврђивање плана рада
Стручног већа 

Септембар Иницијално тестирање 
ученика 

Септембар Пружање помоћи 
наставницима у реализацији 
одређенихпрограмских 
садржаја, а нарочито младим 
наставницима и 
приправницима 

Септембар Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ

Септембар Разрађивање вежби по 
операцијама и средствима 
рада 

Септембар Израда планова и програма 
рада у ваннаставним 
активностима  

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Припрема иницијалних 
тестова за наредну школску 

договор  Сви чланови 
већа  

6) Стручно веће природних наука 
Руководилац стручног већа: Радомир Тошић 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Утврђивање распореда 
остваривања наставних целина 
и наставних јединица и 
усаглашавање остваривања 
наставних садржаја предмета 

Анализа, договор у 
оквиру СВ као и са 
другим СВ са којима 
постоји корелација у 
оквиру предмета 

Руководилац и 
чланови СВ

Утврђивање облика, метода и 
средстава коришћења 
адекватне школске опреме и 

 

Анализа, договор, 
планирање 

Сви чланови СВ

Припрема основа Годишњег Израда потребних 
планова, табела и др. 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Утврђивање плана рада Разговор, дискусија и 
договор 

Руководилац СВ

тестирање Организација, припрема 
и реализација 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

наставницима у реализацији 
одређенихпрограмских 
садржаја, а нарочито младим 

Саветодавни рад, 
међусобне посете 
часовима 

Ментори, сви 
чланови СВ

Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ 

Анализа, договор Сви чланови 
већа 

Разрађивање вежби по 
операцијама и средствима 

Израда упутстава и 
процедура за различите 
врсте практичних вежби 

Предметни 
наставници

Израда планова и програма Анализа Стручна већа, 
руководиоци 
секција
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Носиоци 
реализације Напомене 

Сви чланови  

Носиоци 
реализације Напомене 

Руководилац и 
чланови СВ 

 

чланови СВ  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац СВ  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Ментори, сви 
чланови СВ 

 

Сви чланови  

Предметни 
наставници 

 

Стручна већа, 
руководиоци 
секција 
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Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Редовно одржавање наставних 
средстава и опреме 

Октобар Предлог примене нових 
метода и начина 
интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада

Октобар Уједначавње критеријума
оцењивања 

Октобар Организовање и праћење рада 
секција 

Октобар Праћењеуџбеничке и друге 
приручне литературе 

Октобар Организовање активности 
везаних за промовисање 
здравих стилова живота, 
заштите животне средине и 
одрживог развоја 

Октобар Планирање корелације 
одговарајућих садржаја 
предмета са светом рада и 
занимања и/или наставком 
школовања 

Октобар Подстицање професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 
предмета 

Октобар Подстицање ученика за 
учешће на такмичењима,
Обележавање Светског дана 
хране 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Редовно одржавање наставних Анализа стања 
средстава и опреме, 
договор и подела 
послова у оквиру СВ. 
Задуживање чланова СВ 
за одговарајуће 
просторије. 
По потреби, 
информисање 
директора и договарање 
о предузимању мера и 
активности задовођење 
опреме у функционално 
стање 

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи
руководиоцима 
сектора

Предлог примене нових 

интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада 

Огледни и угледни 
часови, дискусија о 
посећеним часовима 

Предметни 
наставници

Уједначавње критеријума Дискусија и анализа Сви чланови 
већа 

Организовање и праћење рада Извештај о раду секција 
у оквиру ГПР 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Праћењеуџбеничке и друге 
 

Размена информација, 
презентовање 

Чланови СВ у  
сарадњи са 
библиотекаром

Организовање активности 
везаних за промовисање 
здравих стилова живота, 
заштите животне средине и 

Радионице, 
презентација, 
предавање, акције у 
оквиру секција ученика, 
рада одељењских 
старешина и у сарадњи 
са Ученичким 
парламентом 

Чланови СВ

Планирање корелације 
одговарајућих садржаја 
предмета са светом рада и 
занимања и/или наставком 

Корелација наведена у 
припреми наставника 

Наставници, 
тимови 
образовних 
профила

Подстицање професионалног 

одговарајуће садржаје 

Кроз наставу Наставници

Подстицање ученика за 
учешће на такмичењима, 
Обележавање Светског дана 

Кроз наставу и 
ваннаставне активности 

Предметни 
наставници 
сарадњи са 
одељењским 
старешинама и 
стручним већима
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Носиоци 
реализације Напомене 

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора 

 

Предметни 
наставници 

 

Сви чланови  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Чланови СВ у  
сарадњи са 
библиотекаром 

 

Чланови СВ  

Наставници, 
тимови 
образовних 
профила 

 

Наставници  

Предметни 
наставници у 
сарадњи са 
одељењским 
старешинама и 
стручним већима 
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Време 
реализације Активности/ теме

Новембар Предлог примене нових 
метода и начина 
интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада

Новембар Праћење остваривањ
програма образовно-васпитног 
рада, разматрање стручних 
питања и предузимање мера у 
циљу усавршавања образовно
васпитног рада 

Новембар Предлог календара школских 
такмичења ученика 
Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за 
њихово припремање 

Новембар Припрема ученика за 
такмичење 

Новембар Предлог плана уписа 
директору школе 

Децембар Развој школске електронске 
платформе у складу са 
специфичним сегментима 
примене 

Децембар Посете часова и евалуација

Децембар Разматрање услова за стицање 
звања у складу са 
Правилником 

Децембар Предлог набавке стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику  

Децембар Предлог за похваљивање 
наставника који су се током 
године истакли у свом 
 
 

Јануар  Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 

Јануар Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Предлог примене нових 

интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада 

Огледни и угледни 
часови, дискусија о 
посећеним часовима 

Предметни 
наставници

Праћење остваривањa 
васпитног 

рада, разматрање стручних 
питања и предузимање мера у 
циљу усавршавања образовно-

Анализа успеха ученика 
на крају 
класификационих 
периода и предлагање 
мера за побољшање 
успеха 

Сви чланови 
већа 

Предлог календара школских 

Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за 

 

Припрема предлога Руководилац СВ

Припрема ученика за Организовање 
припреме 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Стручна већа у оквиру 
подручја рада 

Сви чланови 

Развој школске електронске 
платформе у складу са 
специфичним сегментима 

Планирање и креирање 
у оквиру стручних већа и 
тимова и сарадња са 
тимом за информатиз. 

Руководилац СВ и 
чланови у складу 
са задужењима

Посете часова и евалуација Узајамна посета 
наставника часовима, 
анализа рада на часу и 
размена искустава 

Наставници

за стицање Aнализа услова за 
напредовање, 
подстицање чланова СВ 
на прикупљањедоказа, 
помоћ и подршка 
заинтересованим 
наставницима 

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници

Предлог набавке стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику   

Договор и предлагање у 
складу са потребама и 
могућностима 

Руководилац СВ 
у сарадњи са 
библиотекаром

Предлог за похваљивање 
наставника који су се током 
године истакли у свом раду 

Предлагање наставника 
за доделу Светосавске 
захвалнице и 
образложење предлога 

Чланови СВ

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 

Праћење свих облика СУ 
у школи 

Сви чланови 
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Носиоци 
реализације Напомене 

Предметни 
наставници 

 

чланови  

Руководилац СВ  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови СВ  

Руководилац СВ и 
чланови у складу 
са задужењима 

 

Наставници  

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници 

 

Руководилац СВ 
у сарадњи са 
библиотекаром 

 

Чланови СВ  

Сви чланови СВ  

Сви чланови СВ  
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Време 
реализације Активности/ теме

Јануар Праћење остваривањ
програма образовно-васпитног 
рада, разматрање стручних 
питања и предузимање мера у 
циљу усавршавања образовно
васпитног рада 

Јануар Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 
мера за реализацију 
планираних активности

Јануар Доношење и предузимање 
мера за побољшање 

Јануар Праћење и вредновање 
квалитета рада 

Јануар Организација такмичења која 
се реализују у школи 

Јануар Процена реализације 
активности из РПШ 

Март Одређивање ментора 
ученицима завршних разреда 
за реализацију завршних и 
матурских испита 

Март Организовање припреме за 
полагање матурских и 
завршних испита 

Март Утврђивање и предлагање 
осавремењавања постојеће 
опреме у складу са потребама 
и нормативима 

Април Праћење остваривањ
програма образовно-васпитног 
рада, разматрање стручних 
питања и предузимање мера у 
циљу усавршавања образовно
васпитног рада 

Мај Утврђивање предлога
уџбеника за наредну школску
годину 

Мај Предлог чланова испитних 
комисија 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Праћење остваривањa 
васпитног 

рада, разматрање стручних 
питања и предузимање мера у 
циљу усавршавања образовно-

Анализа успеха ученика 
на крају 
класификационих 
периода и предлагање 
мера за побољшање 
успеха 

Сви чланови 
већа 

Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 

планираних активности 

Анализа реализације 
наставног плана и ГПР, 
изношење предлога 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Доношење и предузимање 
 

Предлог мера НВ, 
реализација активности 
у складу са ГПР и 
мерама стручних органа 
и органа управљања 

чланови СВ

Праћење и вредновање Посета часова,  
анализа успеха и 
владања 

Руководилац СВ и 
чланови у складу 
са задужењима

Организација такмичења која 
 

Организација, припрема 
и реализација 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Процена реализације Анализа резултата Сви чланови 
већа 

Одређивање ментора 
ученицима завршних разреда 
за реализацију завршних и 

Договор Стручна већа

Организовање припреме за 
полагање матурских и 

Договор, планирање Стручна већа

Утврђивање и предлагање 
осавремењавања постојеће 
опреме у складу са потребама 

Праћењенорматива 
опреме, анализа 
постојећег стања и 
процене потреба, 
предлагање директору 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима  у 
сарадњи са 
директором

Праћење остваривањa 
васпитног 

рада, разматрање стручних 
питања и предузимање мера у 
циљу усавршавања образовно-

Анализа успеха ученика 
на крају 
класификационих 
периода и предлагање 
мера за побољшање 
успеха 

Сви чланови 
већа 

предлога 
школску 

Сачињавање листе и 
давање предлога 
Наставничком већу 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

испитних Договор Руководилаци 
чланови СВ
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Носиоци 
реализације Напомене 

Сви чланови  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

чланови СВ  

Руководилац СВ и 
чланови у складу 
са задужењима 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови  

Стручна већа  

Стручна већа  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима  у 
сарадњи са 
директором 

 

Сви чланови  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилаци 
чланови СВ 
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Време 
реализације Активности/ теме

Мај Предлог набавке нових 
наставних средстава на основу 
утврђених приоритета

Јун  Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 

Јун Утврђивање вишка и мањка 
часова и припрема предлога 
директору за поделу предмета 
на наставнике за наредн 
ушколску годину 

Јун Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 
мера за реализацију 
планираних активности

Јун Предлог за избор руководиоца 
стручног већа за школску 
2023/2024.годину 

Јун Предлог организовања 
додатне, допунске и 
припремне наставе 

Јун Праћење резултата рада 
ученика 

Јун Редовно одржавање наставних 
средстава и опреме 

Јун Процена реализације 
активности из РПШ 

Август Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Предлог набавке нових 
наставних средстава на основу 
утврђених приоритета 

Анализа и договор Руководилац СВ, 
односно 
задужени 
чланови СВ,  у 
сарадњи са 
руководством 
школе

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ

Утврђивање вишка и мањка 
часова и припрема предлога 
директору за поделу предмета 
на наставнике за наредн 

Израда табела Руководилац и 
чланови 
складу са 
задужењима

Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 

планираних активности 

Анализа реализације 
наставног плана и ГПР, 
изношење предлога 

Руководилац и 
чланови СВ
складу са 
задужењима

Предлог за избор руководиоца 
стручног већа за школску 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови стручног 
већа 

Предлог организовања Договор Сви чланови 
већа 

Праћење резултата рада Анализа резултата 
учешћа ученика на 
такмичењима и 
конкурсима 

Сви чланови 
већа 

Редовно одржавање наставних Анализа стања 
средстава и опреме, 
договор и подела 
послова у оквиру СВ. 
Задуживање чланова СВ 
за одговарајуће 
просторије. 
По потреби, 
информисање 
директора и договарање 
о предузимању мера и 
активности задовођење 
опреме у функционално 
стање 

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора

реализације Анализа резултата Сви чланови 
већа 

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 

Праћење свих облика СУ 
у школи 

Сви чланови 
већа 
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 Страна 131 од 315 

Носиоци 
реализације Напомене 

Руководилац СВ, 
односно 
задужени 
чланови СВ,  у 
сарадњи са 
руководством 
школе 

 

Сви чланови СВ  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Чланови стручног  

Сви чланови  

Сви чланови  

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора 

 

Сви чланови  

Сви чланови  
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Време 
реализације Активности/ теме

Август Припрема основа Годишњег 
плана рада 

Август Предлог секција за наредну 
школску годину 

Август Предлог избора области 
самовредновања за наредну 
школску годину 

Август Утврђивање расположивих и 
потребних ресурса за рад 
секција 

7) Стручно веће машинства и обраде метала
Руководилац стручног већа: 

             masinstvo@tehnickaue.edu.
Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Утврђивање распореда 
остваривања наставних 
целина и наставних  јединица 
и усаглашавање остваривања 
наставних  садржаја предмета

Септембар Утврђивање облика, метода и 
средстава, коришћење 
адекватне школске опреме и 
наставних средстава 

Септембар Разматрање начина 
организовања замене 
одсутних наставника 

Септембар Сарадња са социјалним 
партнерима 

Септембар Припрема основа Годишњег 
плана рада 

Септембар Утврђивање плана рада 
Стручног већа 

Септембар Иницијално тестирање 
ученика 

Септембар Пружање помоћи 
наставницима у реализацији 
одређених програмских 
садржаја, а нарочито младим 
наставницима и 
приправницима 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Припрема основа Годишњег Израда потребних 
планова, табела и др. 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Предлог секција за наредну У складу са резултатима 
упитника о 
интересовањима и 
могућностима  

Сви чланови 
већа 

Предлог избора области 
самовредновања за наредну 

Анализа, договор Сви чланови 
већа 

Утврђивање расположивих и 
потребних ресурса за рад 

Анализа Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са 
Тимом за 
наставна 
средства и 
опрему

7) Стручно веће машинства и обраде метала 
Руководилац стручног већа: Бранко Димитријевић  

.rs 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Утврђивање распореда 
остваривања наставних 

јединица 
и усаглашавање остваривања 

садржаја предмета 

Анализа, договор у 
оквиру СВ као и са 
другим СВ са којима 
постоји корелација у 
оквиру предмета 

Руководилац,
чланови СВ

Утврђивање облика, метода и 
средстава, коришћење 
адекватне школске опреме и 

 

Анализа, договор, 
планирање 

Сви чланови СВ

организовања замене 
 

Разговор, договор Сви чланови СВ

Сарадња са социјалним договор, анализа, 
дискусија 

Сви чланови СВ

Припрема основа Годишњег Израда потребних 
планова, табела и др. 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Утврђивање плана рада Разговор, дискусија и 
договор 

Руководилац СВ

Иницијално тестирање Организација, припрема 
и реализација 

Руководилац и 
чланови СВ 

наставницима у реализацији 
одређених програмских 
садржаја, а нарочито младим 

Саветодавни рад, 
међусобне посете 
часовима 

Ментори, сви 
чланови СВ
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 Страна 132 од 315 

Носиоци 
реализације Напомене 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови  

Сви чланови  

Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са 
Тимом за 
наставна 
средства и 
опрему 

 

Носиоци 
реализације Напомене 

Руководилац, 
чланови СВ 

 

чланови СВ  

чланови СВ  

Сви чланови СВ  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац СВ  

Руководилац и 
чланови СВ  

 

Ментори, сви 
чланови СВ 
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Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ

Септембар Разрађивање  вежби по 
операцијама и средствима 
рада 

Септембар Израда планова и програма 
рада у ваннаставним 
активностима 

Септембар Предлог организације и 
реализације блок наставе

Септембар Упознавање ученика  и 
родитеља завршних разреда 
са организацијом завршног и 
матурског испита 

Септембар Предузимање мера 
превенције осипања броја 
ученика када су у питању 
разлози на које школа може 
да утиче 

Септембар Редовно одржавање 
наставних средстава и опреме

Септембар Безбедност ученика и 
наставника 

Септембар Конституисање секција

Септембар Планирање одржавања 
угледних часова током првог 
полугодишта 

Октобар Предлог примене нових 
метода и начина 
интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада, 
дигитализација наставе

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ 

Анализа, договор Сви чланови 
већа 

вежби по 
операцијама и средствима 

Израда упутстава и 
процедура за различите 
врсте практичних вежби 

Предметни 
наставници

Израда планова и програма Анализа Руководиоци 
секција у 
сарадњи са 
члановима СВ 

Предлог организације и 
реализације блок наставе 

Договор Сви чланови 
већа 

Упознавање ученика  и 
родитеља завршних разреда 
са организацијом завршног и 

На часовима одељењског 
старешине, предметним 
часовима и родитељским 
састанцима 

Одељењске 
старешине  
завршних 
разреда, 
предметни 
наставници

сипања броја 
када су у питању 

разлози на које школа може 

Подела разлога у 
категорије. 
 У зависности од 
категорије предузимање 
мера. 

Стручни органи

наставних средстава и опреме 
Анализа стања средстава 
и опреме, договор и 
подела послова у оквиру 
СВ. 
Задуживање чланова СВ 
за одговарајуће 
просторије. 
По потреби, 
информисање директора 
и договарање о 
предузимању мера и 
активности за довођење 
опреме у функционално 
стање 

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
секторских 
тимова

Безбедност ученика и Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Сви чланови 
већа 

Конституисање секција Разговор, дискусија, 
договор 

Руководилац 
секције, чланови 
СВ 

Планирање одржавања 
угледних часова током првог 

Разговор, дискусија, 
договор 

Чланови 
стручног већа

Предлог примене нових 

интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада, 
дигитализација наставе 

Огледни и угледни 
часови, примери добре 
праксе, дискусија о 
посећеним часовима 

Предметни 
наставници
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Носиоци 
реализације Напомене 

Сви чланови 
 

 

Предметни 
наставници 

 

Руководиоци 
секција у 
сарадњи са 
члановима СВ  

 

Сви чланови 
 

 

Одељењске 
старешине  
авршних 

разреда, 
предметни 
наставници 

 

Стручни органи  

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
секторских 
тимова 

 

Сви чланови 
 

 

Руководилац 
секције, чланови 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Предметни 
наставници 
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Време 
реализације Активности/ теме

Октобар Уједначавње критеријума 
оцењивања 

Током 
школске 
године 

Усклађивање ШП са изменама 
Правилника за заједничке и 
стручне предмете 

Током 
школске 
године 

Израда ШП за нове образовне 
профиле  

Октобар Праћење уџбеничке и друге 
приручне литературе 

Октобар Организовање активности 
везаних за промовисање 
здравих стилова живота, 
заштите животне средине и 
одрживог развоја 

Октобар Планирање корелације 
одговарајућих садржаја 
предмета са светом рада и 
занимања и/или наставком 
школовања 

Октобар Подстицање професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 
предмета 

Октобар Подстицање ученика за 
учешће на такмичењима

Новембар Предлог примене нових 
метода и начина 
интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада

Новембар Праћење остваривањa
програма образовно-
васпитног рада, разматрање 
стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Уједначавње критеријума Дискусија и анализа Сви чланови 
већа у оквиру 
свог подручја 
рада 

Усклађивање ШП са изменама 
Правилника за заједничке и 

Предузимање потребних 
активности 

Чланови 
стручн
тимови 
образовних 
профила

Израда ШП за нове образовне Предузимање потребних 
активности 

Чланови 
стручн
тимови 
образовних 
профила

Праћење уџбеничке и друге 
 

Размена информација, 
презентовање 

Чланови СВ у  
сарадњи са 
библиотекаром

Организовање активности 
везаних за промовисање 
здравих стилова живота, 
заштите животне средине и 

Радионице, презентација, 
предавање, акције у 
оквиру секција ученика, 
рада одељењских 
старешина и у сарадњи са 
Ученичким парламентом 

Чланови СВ

Планирање корелације 
одговарајућих садржаја 
предмета са светом рада и 
занимања и/или наставком 

Корелација наведена у 
припреми наставника 

Наставници, 
тимови 
образовних 
профила

Подстицање професионалног 

одговарајуће садржаје 

Кроз наставу Наставници

Подстицање ученика за 
учешће на такмичењима 

Кроз наставу и 
ваннаставне активности 

Предметни
наставници у 
сарадњи
одељењским 
старешинама и 
стручним већима

примене нових 

интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада 

Огледни и угледни 
часови, дискусија о 
посећеним часовима 

Предметни 
наставници

a 

васпитног рада, разматрање 

предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха ученика 
на крају првог 
класификационогпериода 
и предлагање мера за 
побољшање успеха 

Сви чланови 
већа 
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Носиоци 
реализације Напомене 

Сви чланови 
већа у оквиру 
свог подручја 

 

 

Чланови 
тручног већа и 

тимови 
образовних 
профила 

 

Чланови 
тручног већа и 

тимови 
образовних 
профила 

 

Чланови СВ у  
сарадњи са 
библиотекаром 

 

Чланови СВ  

Наставници, 
тимови 
образовних 
профила 

 

Наставници  

Предметни 
наставници у 
сарадњи са 
одељењским 
старешинама и 
стручним већима 

 

Предметни 
наставници 

 

Сви чланови 
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Време 
реализације Активности/ теме

Новембар Предлог календара школских 
такмичења ученика 
Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за 
њихово припремање 

Новембар Припрема ученика за 
такмичење 

Новембар Предлог плана уписа 
директору школе 

Децембар Припреме за прославу дана 
Светог  Саве 

Децембар Развој школске електронске 
платформе у складу са 
специфичним сегментима 
примене 

Децембар Разматрање услова за 
стицање звања у складу са 
Правилником 

Децембар Предлог набавке стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику

Децембар Предлог за похваљивање 
наставника који су се током 
године истакли у свом раду

Јануар Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 

Јануар Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 

Јануар Планирање одржавања 
угледних часова током другог 
полугодишта 

Јануар Праћење остваривањa
програма образовно-
васпитног рада, разматрање 
стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Предлог календара школских 

Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за 

 

Припрема предлога Руководилац СВ

Припрема ученика за Организовање припреме Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Стручна већа у оквиру 
подручја рада 

Сви чланови 
већа 

Припреме за прославу дана Разговор, дискусија, 
договор 

Сви чланови
већа 

Развој школске електронске 
платформе у складу са 

сегментима 

Планирање и креирање у 
оквиру стручних већа и 
тимова и сарадња са 
тимом за 
информатизацију 

Руководилац СВ и 
чланови у складу 
са задужењима

за 
стицање звања у складу са 

Aнализа услова за 
напредовање, 
подстицање чланова СВ 
на прикупљање доказа, 
помоћ и подршка 
заинтересованим 
наставницима 

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници

Предлог набавке стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику 

Договор и предлагање у 
складу са потребама и 
могућностима 

Руководилац СВ 
у сарадњи са 
библиотекаром

Предлог за похваљивање 
наставника који су се током 
године истакли у свом раду 

Предлагање наставника 
за доделу Светосавске 
захвалнице и 
образложење предлога 

Чланови СВ

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 

Праћење свих облика СУ 
у школи 

Сви чланови 
већа 

Планирање одржавања 
часова током другог 

Разговор, дискусија, 
договор 

Чланови 
стручног већа

a 

васпитног рада, разматрање 

предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха ученика 
на крају првог 
полугодишта и 
предлагање мера за 
побољшање успеха 

Сви чланови 
већа 
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Носиоци 
реализације Напомене 

Руководилац СВ  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови 
 

 

Сви чланови 
 

 

Руководилац СВ и 
чланови у складу 
са задужењима 

 

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници 

 

Руководилац СВ 
у сарадњи са 
библиотекаром 

 

Чланови СВ  

Сви чланови СВ  

Сви чланови 
 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Сви чланови 
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Време 
реализације Активности/ теме

Јануар Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 
мера за реализацију 
планираних активности

Јануар Доношење и предузимање 
мера за побољшање успеха 
ученика 

Јануар Прослава школске славе 

Јануар Процена реализације 
активности из РПШ 

Фебруар Праћење и вредновање 
квалитета рада 

Фебруар Усаглашавање и предаја 
предлога радних задатака за 
матурски практичан рад и 
завршни испит 

Фебруар- 
март 

Организација такмичења која 
се реализују у школи 

Март Одређивање ментора 
ученицима завршних разреда 
за реализацију завршних и 
матурских испита 

Март Организовање припремне 
наставе за полагање 
матурских и завршних испита

Март Утврђивање и предлагање 
осавремењавања постојеће 
опреме у складу са потребама 
и нормативима 

Април Праћење остваривањa
програма образовно-
васпитног рада, разматрање 
стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно 
васпитног рада 

Април Промоција и информисање 
родитеља, ученика и 
социјалних партнера 
заинтересованих за образовне 
профиле у оквиру стручног 
већа 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 

планираних активности 

Анализа реализације 
наставног плана и ГПР, 
изношење предлога 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Доношење и предузимање 
мера за побољшање успеха 

Предлог мера НВ, 
реализација активности у 
складу са ГПР и мерама 
стручних органа и органа 
управљања 

Чланови СВ

Прослава школске славе  Припрема позивница и 
захвалница 

Чланови СВ

Процена реализације Анализа резултата Сви чланови 
већа 

Праћење и вредновање Посета часова, 
анализа успеха и 
владања 

Руководилац СВ и 
чланови у складу 
са задужењима

Усаглашавање и предаја 
предлога радних задатака за 
матурски практичан рад и 

Разговор, 
дискусија, 
анализа, 
договор, 

Сви чланови 
већа 
Предметни 
наставници

Организација такмичења која 
 

Организација, припрема 
и реализација 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Одређивање ментора 
ученицима завршних разреда 
за реализацију завршних и 

Договор Стручна већа

припремне 

матурских и завршних испита 

Договор, планирање Стручна већа

Утврђивање и предлагање 
осавремењавања постојеће 
опреме у складу са потребама 

Праћење норматива 
опреме, анализа 
постојећег стања и 
процене потреба, 
предлагање директору 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима  у 
сарадњи са 
директором

a 

васпитног рада, разматрање 

предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно -

Анализа успеха ученика 
на крају трећег 
класификационог 
периода и предлагање 
мера за побољшање 
успеха 

Сви чланови
већа 

Промоција и информисање 

заинтересованих за образовне 
профиле у оквиру стручног 

Организоване посете 
осмака нашој школи и 
посете школама у 
окружењу,  

Чланови 
стручног већа
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Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Чланови СВ  

Чланови СВ  

Сви чланови 
 

 

Руководилац СВ и 
чланови у складу 
са задужењима 

 

Сви чланови 
 

Предметни 
наставници 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Стручна већа  

Стручна већа  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима  у 
сарадњи са 
директором 

 

чланови 
 

 

Чланови 
стручног већа 
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Време 
реализације Активности/ теме

Април-мај Организовање дана 
ваннаставних активности (Дан 
отворених врата школе)

Мај Утврђивање предлога
уџбеника за наредну школску
годину 

Мај Предлог чланова испитних 
комисија 

Мај Предлог набавке нових 
наставних средстава на основу 
утврђених приоритета

Мај Предлог уписне комисије

Јун Предлог  за избор 
руководиоца стручног већа
школску 2023/2024.годину

Јун Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 

Јун Утврђивање вишка и мањка 
часова и припрема предлога 
директору за поделу предмета 
на наставнике за наредну
школску годину 

Јун Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 
мера за реализацију 
планираних активности

Јун Праћење резултата рада 
ученика 

Јун Анализа оставрених резултата 
ученика на матурским и 
завшним испитима 

Јун Анализа реализација мера 
донетих ради побољшања 
успеха ученика на матурским 
и завшним испитима 

Август Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 

Август Припрема основа Годишњег 
плана рада 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

ваннаставних активности (Дан 
отворених врата школе) 

Презентације образовних 
профила 

Сви чланови 
већа 

предлога 
школску 

Сачињавање листе и 
давање предлога 
Наставничком већу 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Предлог чланова испитних Договор Руководилац и 
чланови СВ

Предлог набавке нових 
наставних средстава на основу 
утврђених приоритета 

Анализа и договор Руководилац СВ, 
односно 
задужени 
чланови СВ,  у 
сарадњи са 
руководством 
школе

Предлог уписне комисије Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

руководиоца стручног већа за 
школску 2023/2024.годину 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ

вишка и мањка 
часова и припрема предлога 

поделу предмета 
на наставнике за наредну 

Израда табела Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 

активности 

Анализа реализације 
наставног плана и ГПР, 
изношење предлога 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Праћење резултата рада Анализа успеха и 
резултата учешћа ученика 
на такмичењима и 
конкурсима 

Сви чланови 
већа 

Анализа оставрених резултата 
ученика на матурским и 

Анализа Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила

Анализа реализација мера 
донетих ради побољшања 
успеха ученика на матурским 

 

Анализа 
 

Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 

Праћење свих облика СУ 
у школи 

Сви чланови 
већа 

Припрема основа Годишњег Израда потребних 
планова, табела и др. 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима
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Носиоци 
реализације Напомене 

Сви чланови 
 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац и 
чланови СВ 

 

Руководилац СВ, 
односно 
задужени 
чланови СВ,  у 
сарадњи са 
руководством 
школе 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Сви чланови СВ  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови 
 

 

Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила 

 

Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила 

 

Сви чланови 
 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 
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Време 
реализације Активности/ теме

Август Предлог секција за наредну
школску годину 

Август Утврђивање расположивих и 
потребних ресурса за рад 
секција 

Август Процена реализације 
активности из РПШ 

Август Предлог избора области 
самовредновања за наредну 
школску годину 

8) Стручно веће електротехнике
Руководилац стручног већа

             elektrotehnika@tehnickaue.
Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Израда предлога решења о 40
часовној радној недељи

Септембар Планирање стручног 
усавршавања наставника

Септембар Предлог организације и рада 
секција, допунске и додатне 
наставе 

Септембар Подела послова у оквиру 
стручног већа (часови 
допунске, додатне, припремне 
наставе, број недовољних на 
класификационим периодима 
по предметима, реализација 
наставе...) 

Септембар Усклађивање планова рада са 
другим 
стручним већима – 

Септембар 
Континуирано 

Планирање одржавања 
угледних часова током првог 
полугодишта 

Септембар Израда ШП за образовни 
профил Техничар 
телекомуникационих 
технологија 

Током школске 
године 

Предлагање распореда блок 
наставе 

Септембар 
По потреби 

Предлог организације и 
реализације блок наставе
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

наредну У складу са резултатима 
упитника о 
интересовањима и 
могућностима  

Сви чланови 
већа 

Утврђивање расположивих и 
потребних ресурса за рад 

Анализа Руководиоци 
ваннаставних 
активности
сарадњи са 
Тимом за 
наставна 
средства и 
опрему

Процена реализације Анализа резултата Сви чланови 
већа 

Предлог избора области 
самовредновања за наредну 

Анализа, договор Сви чланови 
већа 

веће електротехнике 
Руководилац стручног већа:  Братислав Стаменковић   

.edu.rs 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Израда предлога решења о 40-
часовној радној недељи 

Попуњавање 
предлога 

Предметни 
наставници

Планирање стручног 
усавршавања наставника 

Договарање, сачинити 
предлог СВ 

Руководилац СВ

Предлог организације и рада 
допунске и додатне 

Разговор, 
дискусија, 
анализа, 
договор 

Чланови 
стручног већа

Подела послова у оквиру 
стручног већа (часови 
допунске, додатне, припремне 
наставе, број недовољних на 
класификационим периодима 
по предметима, реализација 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Усклађивање планова рада са 

 корелација 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Планирање одржавања 
угледних часова током првог 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Израда ШП за образовни 

телекомуникационих 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Предлагање распореда блок Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Предлог организације и 
реализације блок наставе 

Разговор 
договор 

Чланови 
стручног већа

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације Напомене 

Сви чланови 
 

 

Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са 
Тимом за 
наставна 
средства и 
опрему 

 

Сви чланови 
 

 

Сви чланови 
 

 

Носиоци 
реализације Напомене 

Предметни 
наставници 

 

Руководилац СВ  

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 
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Време 
реализације Активности/ теме

Септембар 
Октобар 

Континуирано 

Тимско планирање на 
годишњем и месечном нивоу 

Током школске 
године 

Разматрање педагошко
инструктивног рада и вођење 
педагошке документације

Континуирано Праћење остваривања 
наставних планова и програма

Континуирано Утврђивање и отклањање 
проблема који се јављају 
током наставе 

Континуирано Предлог ментора за 
наставнике приправнике

Континуирано Угледни часови и размена 
искуства у оквиру СВ

Континуирано Израда распореда у случају 
одсуства наставника и 
организовање замене

Новембар 
Јануар 
Април 

Јун 

Анализа успеха  ученика на 
крају сваког класификационог 
периода и предлог мера за 
побољшање успеха ученика

Новембар 
Јануар 
Април 

Јун 
Август 

Анализа рада стручног већа 
током 
сваког класификационионог 
периода 

Новембар Предлог календара школских 
такмичења ученика 
Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за 
њихово припремање

Новембар-мај Припрема ученика за 
такмичење 

Новембар, 
Децембар 

Предлог плана уписа за 
наредну школску годину

Децембар, 
јануар 

Припрема за прославу 
Школске славе 

Децембар 
Јун – јул 

Анализа стручног усавршавања 
наставника 

Јануар Прослава Школске славе

Јануар/ 
Фебруар 

Израда табеле са 
расположивим часовима за 
наредну школску годину 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Тимско планирање на 
годишњем и месечном нивоу  

Анализа 
договор 

Чланови 
стручног већа
Тимови 
образовних 
профила

Разматрање педагошко-
инструктивног рада и вођење 
педагошке документације 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Праћење остваривања 
наставних планова и програма 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Утврђивање и отклањање 
проблема који се јављају 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Предлог ментора за 
наставнике приправнике 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Угледни часови и размена 
искуства у оквиру СВ 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног 

Израда распореда у случају 
одсуства наставника и 
организовање замене 

Разговор, договор Руководилац 
сектора, 
руководилац СВ
и чланови 
стручног већа

Анализа успеха  ученика на 
крају сваког класификационог 
периода и предлог мера за 
побољшање успеха ученика 

Попуњавање табела, 
разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Анализа рада стручног већа 

сваког класификационионог 

извештаји о раду 
стручног већа, 
разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Предлог календара школских 
такмичења ученика 
Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за 
њихово припремање 

Припрема предлога 
 

Руководилац СВ
 

Припрема ученика за Договор 
Планирање 

Стручно веће

Предлог плана уписа за 
наредну школску годину 

Разговор, анализа, 
договор 

Сви чланови 
стручног већа

Припрема за прославу Разговор 
Дискусија 

Чланови 
стручног већа

Анализа стручног усавршавања Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Прослава Школске славе Разговор, дискусија, 
анализа,  

Чланови 
стручног већа

расположивим часовима за 
наредну школску годину  

Разговор, анализа, 
договор 

Чланови 
стручног већа

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације Напомене 

Чланови 
стручног већа, 
Тимови 
образовних 
профила 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Руководилац 
сектора, 
руководилац СВ 

чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Руководилац СВ  

Стручно веће  

Сви чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 
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Време 
реализације Активности/ теме

На крају 1.  И 2.  
Полугодишта 

Праћење и анализа 
реализације  наставног плана и 
програма и год.плана рада и 
предлога  мера за побољшање

Континуирано Анализа активности 
предвиђених ШРП-ом и ГПР

Током године Анализа извештаја посете 
часовима, 
такмичења и других 
постигнућа у раду 

Јануар/ 
Фебруар 

Календар такмичења ученика 
на свим нивоима и 
обезбеђивање услова за  
учешће ученика на 
такмичењима 

Фебруар/март Организовање школског 
такмичења 

Континуирано Остваривање сарадње са 
педагошко-психолошком 
службом 

Континуирано 
током школске 

године 

Праћење коришћења 
разноврсних облика и метода 
рада у настави 

Током школске 
године 

Радионице и размена 
искустава везаних за 
планирање и припремање

Током школске 
године 

Размена искустава о примени 
различитих дидактичко 
методичких решења на часу

Током школске 
године 

Разматрање предлога за 
увођење нових образовних 
профила 

Фебруар/март Усвајање радних задатака за 
матурски  практичан рад

Јануар-април 
континуирано 

Организовање припремне 
наставе  за полагање 
испита 

Друго 
полугодиште 

Континуирано 

Сарадња са органима унутар 
школе, социјалним 
партнерима, родитељима

Април-мај Организовање дана 
ваннаставних активности (Дан 
отворених врата школе)

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Праћење и анализа 
реализације  наставног плана и 
програма и год.плана рада и 
предлога  мера за побољшање 

Разговор, анализа, Стручно веће

Анализа активности 
ом и ГПР-ом 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Стручно веће

Анализа извештаја посете 

такмичења и других 

Разговор, дискусија, 
анализа 

Стручно веће

Календар такмичења ученика 

обезбеђивање услова за  

припрема података за 
Наставничко веће 

Руководилац СВ

Организовање школског Разговор, договор 
планирање 

Стручно веће

Остваривање сарадње са 
психолошком 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Праћење коришћења 
разноврсних облика и метода 

Извештаји наставника, 
анализа посећених 
часова и оперативних 
планова 

Предметни 
наставници
Стручна већа

Радионице и размена 
искустава везаних за 
планирање и припремање 

Радионичарски рад Стручно веће у 
сарадњи са ППС

Размена искустава о примени 
различитих дидактичко –
методичких решења на часу 

Угледни часови 
дискусија 

Стручно веће
Тимови 
образовних 
профила

Разматрање предлога за 
увођење нових образовних 

Договор 
дискусија 
планирање 

Чланови 
стручног већа

Усвајање радних задатака за 
матурски  практичан рад 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа
Предметни 
наставници

Организовање припремне 
наставе  за полагање матурског 

Договор 
планирање 

Чланови 
стручног већа

Сарадња са органима унутар 
школе, социјалним 
партнерима, родитељима 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа
 

Организовање дана 
активности (Дан 

отворених врата школе) 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор, 
предлози  

Чланови 
стручног већа

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације Напомене 

Стручно веће  

Стручно веће  

Стручно веће  

Руководилац СВ  

Стручно веће  

Чланови 
стручног већа 

 

Предметни 
наставници 
Стручна већа 

 

Стручно веће у 
сарадњи са ППС 

 

Стручно веће 
Тимови 
образовних 
профила 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 
Предметни 
наставници 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 
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Време 
реализације Активности/ теме

Октобар - 
новембар 
Април-мај 

Промоција и информисање 
родитеља, ученика и 
социјалних партнера 
заинтересованих за образовне 
профиле у оквиру стручног 
већа 

Мај Активности везане за 
презентовање и промоцију 
образовних профила

Мај Утврђивање предлога
уџбеника и  приручника за 
наредну школску годину

Мај Организовање матурских 
испита 

Мај-јун Праћење остваривања 
програма образовања и 
васпитања 

Мај-јун Предлог уписне комисије за   
наредну школску годину

Током школске 
године 

Анализа остварених резултата 
ученика на матурским 
испитима и доношење мера 
ради побољшања успеха 
ученика на истим 

Јун - јул Анализа угледних часова 
одржаних током школске 
године 

Јун - јул Утврђивање фонда часова за 
наредну школску годину

Јун - јул Израда предлога поделе 
предмета на наставнике

Јун - јул Подела задужења за израду 
Извештаја о раду школе и ГПР

Јун Предлог  за избор 
руководиоца стручног већа за 
школску 2023/2024.годину

Јул Праћење резултата рада 
ученика 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Промоција и информисање 
родитеља, ученика и 
социјалних партнера 
заинтересованих за образовне 

стручног 

Посете ОШ нашој 
школи, одлазак у ОШ, 
разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа
 

Активности везане за 
презентовање и промоцију 
образовних профила 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор, 
предлози  

Чланови 
стручног већа
 

предлога 
приручника за 

годину 

Сачињавање листе и 
давање предлога 
Наставничком већу 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Организовање матурских Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

чланови 
руководиоци 
тимова 
образовних 
профила,

Праћење остваривања 
програма образовања и 

Анализа Сви чланови 
стручног већа
 

Предлог уписне комисије за   
наредну школску годину 

Дискусија, анализа, 
договор 

Чланови 

Анализа остварених резултата 
ученика на матурским 
испитима и доношење мера 
ради побољшања успеха 

Анализа Чланови 
Тимови 
образовних 
профила

Анализа угледних часова 
одржаних током школске 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа
 

Утврђивање фонда часова за 
наредну школску годину 

Разговор, 
дискусија, 
анализа, 
договор 

Руководилац СВ 
и сектора
чланови 

Израда предлога поделе 
предмета на наставнике 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Руководилац 
СВ, ч

Подела задужења за израду 
Извештаја о раду школе и ГПР 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

руководиоца стручног већа за 
школску 2023/2024.годину 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Праћење резултата рада Анализа резултата 
учешћа ученика на 
такмичењима и 
конкурсима 

Сви чланови 
стручног већа

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 141 од 315 

Носиоци 
реализације Напомене 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

чланови СВ, 
руководиоци 
тимова 
образовних 
профила, ОС 

 

Сви чланови 
стручног већа 

 

Чланови СВ  

Чланови СВ, 
Тимови 
образовних 
профила 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Руководилац СВ 
сектора, 

ланови СВ 

 

Руководилац 
, чланови СВ  

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Сви чланови 
стручног већа 
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Време 
реализације Активности/ теме

Јул Разматрање организовања и 
вршења педагошко-
инструктивног увида и 
праћење квалитета образовно
васпитног рада и педагошке 
праксе и разматрање 
предузетих мера за 
унапређивање и усавршавање 
рада наставника 

Јул-/август Предлог секција за наредну 
школску годину 

Јул/август Исказивање потреба за 
потрошним материјалом и 
опремом за нареднушколску 
годину 

Јул/август Коначна подела предмета на 
наставнике 

Август Планирање и организовање 
остваривања програма 
образовања и васпитања и 
свих активности школе

У законском 
року 

Усклађивање и допуна 
постојећег ШП у складу са 
објављеним правилницима

Континуирано Безбедност ученика и 
наставника 

Континуирано Разматрање сарадње са 
другим тимовима, активима, 
органима школе, ученицима, 
родитељима, социјалним 
партнерима 

Континуирано Разматрање могућности за 
стручно усавршавање 
наставника 

Континуирано Разматрање могућности за 
стручно усавршавање 
наставника 

9) Стручно веће металургије, графичарства и обраде дрвета
  Руководилац стручног већа: 

              mig@tehnickaue.edu.rs 
Време 
реализације Активности/ теме

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Разматрање организовања и 
-

инструктивног увида и 
праћење квалитета образовно-
васпитног рада и педагошке 
праксе и разматрање 
предузетих мера за 
унапређивање и усавршавање 

Анализа реализованих 
угледних часова, 
дискусија закључци 

Сви чланови 
стручног већа

наредну Разговор, анализа, 
договор 

Стручно веће

Исказивање потреба за 
потрошним материјалом и 
опремом за нареднушколску 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Стручно веће
 

Коначна подела предмета на Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Руководилац 
секторског 
тима, 
прдседник СВ 
Чланови 
стручног већа

Планирање и организовање 
остваривања програма 
образовања и васпитања и 
свих активности школе 

Разматрање и давање 
мишљења за наредну 
годину на основу 
реализације у текућој 

Сви чланови 
већа

Усклађивање и допуна 
постојећег ШП у складу са 
објављеним правилницима 

Анализа, договор  Стручни активи
Тимови 
образовних 
проф

Безбедност ученика и Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Разматрање сарадње са 
другим тимовима, активима, 
органима школе, ученицима, 
родитељима, социјалним 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Разматрање могућности за 
стручно усавршавање 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор, 
предлози 

Чланови 
стручног већа

Разматрање могућности за 
стручно усавршавање 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор, 
предлози 

Чланови 
стручног већа

9) Стручно веће металургије, графичарства и обраде дрвета 
Руководилац стручног већа: Љиљана Зекић  

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 142 од 315 

Носиоци 
реализације Напомене 

Сви чланови 
стручног већа 

 

Стручно веће  

Стручно веће  

Руководилац 
секторског 
тима, 
прдседник СВ 
Чланови 
стручног већа 

 

Сви чланови 
већа 

 

Стручни активи 
Тимови 
образовних 
профила 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Носиоци 
реализације Напомене 
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Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Утврђивање распореда 
остваривања наставних 
целина и наставних 
и усаглашавање остваривања 
наставних садржаја предмета

Септембар Утврђивање облика, метода и 
средстава, коришћење 
адекватне школске опреме и 
наставних средстава

Септембар Разматрање начина 
организовања замене 
одсутних наставника

Септембар Сарадња са социјалним 
партнерима 

Септембар Припрема основа Годишњег 
плана рада 

Септембар Утврђивање плана рада 
Стручног већа 

Септембар Иницијално тестирање 
ученика 

Септембар Пружање помоћи 
наставницима у реализацији 
одређених програмских 
садржаја, а нарочито младим 
наставницима и 
приправницима 

Септембар Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ

Септембар Разрађивање вежби по 
операцијама и средствима 
рада 

Септембар Израда планова и програма 
рада у ваннаставним 
активностима 

Септембар Предлог организације и 
реализације блок наставе

Септембар Упознавање ученика  и 
родитеља завршних разреда 
са организацијом завршног и 
матурског испита 

Септембар Предузимање мера 
превенције осипања броја 
ученика када су у питању 
разлози на које школа може 
да утиче 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Утврђивање распореда 
остваривања наставних 
целина и наставних  јединица 
и усаглашавање остваривања 

садржаја предмета 

Анализа, договор у 
оквиру СВ као и са 
другим СВ са којима 
постоји корелација у 
оквиру предмета 

Руководилац и
чланови СВ

Утврђивање облика, метода и 
средстава, коришћење 
адекватне школске опреме и 
наставних средстава 

Анализа, договор, 
планирање 

Сви чланови СВ

Разматрање начина 
организовања замене 

наставника 

Разговор, договор Сви чланови СВ

Сарадња са социјалним Договор, анализа, 
дискусија 

Сви чланови СВ

Припрема основа Годишњег Израда потребних 
планова, табела и др. 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Утврђивање плана рада Разговор, дискусија и 
договор 

Руководилац СВ

Иницијално тестирање Организација, припрема 
и реализација 

Руководилац и 
чланови СВ 

наставницима у реализацији 
одређених програмских 
садржаја, а нарочито младим 

Саветодавни рад, 
међусобне посете 
часовима 

Ментори, сви 
чланови СВ

Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ 

Анализа, договор Сви чланови 
већа

Разрађивање вежби по 
операцијама и средствима 

Израда упутстава и 
процедура за различите 
врсте практичних вежби 

Предметни 
наставници

Израда планова и програма 
рада у ваннаставним 

Анализа Руководиоци 
секција у 
сарадњи са 
члановима СВ 

Предлог организације и 
реализације блок наставе 

Договор Сви чланови 
већа

Упознавање ученика  и 
родитеља завршних разреда 
са организацијом завршног и 

На часовима одељењског 
старешине, предметним 
часовима и родитељским 
састанцима 

ОС завршних 
разреда, 
предметни 
наставници

Предузимање мера 
сипања броја 

када су у питању 
разлози на које школа може 

Подела разлога у 
категорије. У зависности 
од категорије 
предузимање мера. 

Стручни органи
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Носиоци 
реализације Напомене 

Руководилац и 
чланови СВ 

 

чланови СВ  

чланови СВ  

Сви чланови СВ  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац СВ  

Руководилац и 
чланови СВ  

 

Ментори, сви 
чланови СВ 

 

Сви чланови 
већа 

 

Предметни 
наставници 

 

Руководиоци 
секција у 
сарадњи са 
члановима СВ  

 

Сви чланови 
већа 

 

завршних 
разреда, 
предметни 
наставници 

 

Стручни органи  
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Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Редовно одржавање 
наставних средстава и 
опреме 

Септембар Безбедност ученика и 
наставника 

Септембар Конституисање секција:
Графичко - дизајнерска
секција 

Септембар Планирање одржавања 
угледних часова током првог 
полугодишта 

Октобар Предлог примене нових 
метода и начина 
интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада, 
дигитализација наставе

Октобар Уједначавње критеријума 
оцењивања 

Током 
школске 
године 

Усклађивање ШП са 
изменама Правилника за 
заједничке и стручне 
предмете 

Током 
школске 
године 

Израда ШП за нове 
образовне профиле 

Октобар Праћење уџбеничке и друге 
приручне литературе

Октобар Организовање активности 
везаних за промовисање 
здравих стилова живота, 
заштите животне средине и 
одрживог развоја 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Редовно одржавање 
наставних средстава и 

Анализа стања средстава 
и опреме, договор и 
подела послова у оквиру 
СВ. Задуживање чланова 
СВ за одговарајуће 
просторије. 
По потреби, 
информисање директора 
и договарање о 
предузимању мера и 
активности за довођење 
опреме у функционално 
стање 

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
секторских 
тимова

Безбедност ученика и Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Сви чланови 
већа

Конституисање секција: 
дизајнерска 

Разговор, 
дискусија, 
договор 

Руководилац 
секције, 
чланови СВ

Планирање одржавања 
угледних часова током првог 

Разговор, 
дискусија, 
договор 

Чланови 
стручног већа

Предлог примене нових 

интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада, 
дигитализација наставе 

Огледни и угледни 
часови, примери добре 
праксе, дискусија о 
посећеним часовима 

Предметни 
наставници

Уједначавње критеријума Дискусија и анализа Сви чланови 
већа у оквиру 
свог подручја 
рада

Усклађивање ШП са 
изменама Правилника за 
заједничке и стручне 

Предузимање потребних 
активности 

Чланови 
стручн
тимови 
образовних 
профила

образовне профиле  
Предузимање потребних 
активности 

Чланови 
стручн
тимови 
образовних 
профила

Праћење уџбеничке и друге 
литературе 

Размена информација, 
презентовање 
 

Чланови СВ у 
сарадњи са 
библиотекаром

Организовање активности 
везаних за промовисање 
здравих стилова живота, 
заштите животне средине и 

Радионице, презентација, 
предавање, акције у 
оквиру секција ученика, 
рада одељењских 
старешина и у сарадњи са 
Ученичким парламентом 

Чланови СВ

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације Напомене 

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
секторских 
тимова 

 

Сви чланови 
већа 

 

Руководилац 
секције, 
чланови СВ 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Предметни 
наставници 

 

Сви чланови 
већа у оквиру 
свог подручја 
рада 

 

Чланови 
тручног већа и 

тимови 
образовних 
профила 

 

Чланови 
тручног већа и 

тимови 
образовних 
профила 

 

Чланови СВ у 
сарадњи са 
библиотекаром 

 

Чланови СВ  
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Време 
реализације Активности/ теме

Октобар Планирање корелације 
одговарајућих садржаја 
предмета са светом рада и 
занимања и/или наставком 
школовања 

Октобар Подстицање професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 
предмета 

Октобар Подстицање ученика за 
учешће на такмичењима

Новембар Предлог примене нових 
метода и начина 
интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада

Новембар Праћење остваривањ
програма образовно
васпитног рада, разматрање 
стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

Новембар Предлог календара школских 
такмичења ученика 
Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за 
њихово припремање

Новембар Припрема ученика за 
такмичење 

Новембар Предлог плана уписа 
директору школе 

Децембар Припреме за прославу дана 
Светог Саве 

Децембар Развој школске електронске 
платформе у складу са 
специфичним сегментима 
примене 

Децембар Разматрање услова за 
стицање звања у складу са 
Правилником 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Планирање корелације 
одговарајућих садржаја 
предмета са светом рада и 
занимања и/или наставком 

Корелација наведена у 
припреми наставника 

Наставници, 
тимови 
образовних 
профила

Подстицање професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 

Кроз наставу Наставници

Подстицање ученика за 
учешће на такмичењима 

Кроз наставу и 
ваннаставне активности 

Предметни
наставници у 
сарадњи
и СВ 

Предлог примене нових 

интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада 

Огледни и угледни 
часови, дискусија о 
посећеним часовима 

Предметни 
наставници

остваривањa 
програма образовно-
васпитног рада, разматрање 

предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха ученика 
на крају првог 
класификационогпериода 
и предлагање мера за 
побољшање успеха 

Сви чланови 
већа

Предлог календара школских 
такмичења ученика 
Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за 
њихово припремање 

Припрема предлога Руководилац СВ

Припрема ученика за Организовање припреме Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Предлог плана уписа Стручна већа у оквиру 
подручја рада 

Сви чланови 
већа

Припреме за прославу дана Разговор, дискусија, 
договор 

Сви чланови 
већа

Развој школске електронске 
платформе у складу са 
специфичним сегментима 

Планирање и креирање у 
оквиру стручних већа и 
тимова и сарадња са 
тимом за 
информатизацију 

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењима

за 
стицање звања у складу са 

Aнализа услова за 
напредовање, 
подстицање чланова СВ 
на прикупљање доказа, 
помоћ и подршка 
заинтересованим 
наставницима 

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници
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Носиоци 
реализације Напомене 

Наставници, 
тимови 
образовних 
профила 

 

Наставници  

Предметни 
наставници у 
сарадњи са ОС 

 

 

Предметни 
наставници 

 

Сви чланови 
већа 

 

Руководилац СВ  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови 
већа 

 

Сви чланови 
већа 

 

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењима 

 

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници 
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Време 
реализације Активности/ теме

Децембар Предлог набавке стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику

Децембар Предлог за похваљивање 
наставника који су се током 
године истакли у свом раду

Јануар Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 

Јануар Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 

Јануар Планирање одржавања 
угледних часова током другог 
полугодишта 

Јануар Праћење остваривањ
програма образовно
васпитног рада, разматрање 
стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

Јануар Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 
мера за реализацију 
планираних активности

Јануар Доношење и предузимање 
мера за побољшање успеха 
ученика 

Јануар Прослава школске славе 

Јануар Процена реализације 
активности из РПШ 

Фебруар Праћење и вредновање 
квалитета рада 

Фебруар Усаглашавање и предаја 
предлога радних задатака за 
матурски практичан рад и 
завршни испит 

Фебруар- 
март 

Организација такмичења која 
се реализују у школи

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Предлог набавке стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику 

Договор и предлагање у 
складу са потребама и 
могућностима 

Руководилац СВ 
у сарадњи са 
библиотекаром

Предлог за похваљивање 
наставника који су се током 
године истакли у свом раду 

Предлагање наставника 
за доделу Светосавске 
захвалнице и 
образложење предлога 

Чланови СВ

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 

 

Праћење свих облика СУ 
у школи 

Сви чланови 
већа

Планирање одржавања 
часова током другог 

Разговор, дискусија, 
договор 

Чланови 
стручног већа

Праћење остваривањa 
програма образовно-
васпитног рада, разматрање 

предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха ученика 
на крају првог 
полугодишта и 
предлагање мера за 
побољшање успеха 

Сви чланови 
већа

Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 
мера за реализацију 
планираних активности 

Анализа реализације 
наставног плана и ГПР, 
изношење предлога 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Доношење и предузимање 
мера за побољшање успеха 

Предлог мера НВ, 
реализација активности у 
складу са ГПР и мерама 
стручних органа и органа 
управљања 

Чланови СВ

Прослава школске славе  Припрема позивница и 
захвалница 

Чланови СВ

Процена реализације 
 

Анализа резултата Сви чланови 
већа

Праћење и вредновање Посета часова, 
анализа успеха и 
владања 

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењима

Усаглашавање и предаја 
предлога радних задатака за 
матурски практичан рад и 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Сви чланови 
предметни 
наставници

такмичења која 
се реализују у школи 

Организација, припрема 
и реализација 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације Напомене 

Руководилац СВ 
у сарадњи са 
библиотекаром 

 

Чланови СВ  

Сви чланови СВ  

Сви чланови 
већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Сви чланови 
већа 

 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Чланови СВ  

Чланови СВ  

Сви чланови 
већа 

 

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови СВ, 
редметни 

наставници 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 
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Време 
реализације Активности/ теме

Март Одређивање ментора 
ученицима завршних разреда 
за реализацију завршних и 
матурских испита 

Март Организовање припремне 
наставе за полагање 
матурских и завршних испита

Март Утврђивање и предлагање 
осавремењавања постојеће 
опреме у складу са 
потребама и нормативима

Април Праћење остваривањ
програма образовно
васпитног рада, разматрање 
стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно 
васпитног рада 

Април Промоција и информисање 
родитеља, ученика и 
социјалних партнера 
заинтересованих за 
образовне профиле у оквиру 
стручног већа 

Април-мај Организовање дана 
ваннаставних активности 
(Дан отворених врата школе)

Мај Утврђивање предлога
уџбеника за наредну
годину 

Мај Предлог чланова испитних 
комисија 

Мај Предлог набавке нових 
наставних средстава на 
основу утврђених приоритета

Мај Предлог уписне комисије

Јун Предлог за избор 
руководиоца стручног већа за 
школску 2023/2024.годину

Јун Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Одређивање ментора 
ученицима завршних разреда 
за реализацију завршних и 

Договор Стручна већа

Организовање припремне 
наставе за полагање 
матурских и завршних испита 

Договор, планирање Стручна већа

Утврђивање и предлагање 
осавремењавања постојеће 

потребама и нормативима 

Праћење норматива 
опреме, анализа 
постојећег стања и 
процене потреба, 
предлагање директору 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима  у 
сарадњи са 
директором

Праћење остваривањa 
програма образовно-
васпитног рада, разматрање 

предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно -

Анализа успеха ученика 
на крају трећег 
класификационог 
периода и предлагање 
мера за побољшање 
успеха 

Сви чланови
већа

Промоција и информисање 
родитеља, ученика и 
социјалних партнера 
заинтересованих за 
образовне профиле у оквиру 

Организоване посете 
осмака нашој школи и 
посете школама у 
окружењу, организовање 
посета компанијама 
(Реализоваће се у складу 
са препорукама и 
епидемиолошком 
ситуацијом)  

Чланови 
стручног већа

Организовање дана 
ваннаставних активности 

ених врата школе) 

Презентације образовних 
профила 

Сви чланови 
већа

предлога 
наредну школску 

Сачињавање листе и 
давање предлога 
Наставничком већу 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Предлог чланова испитних Договор Руководилац и 
чланови СВ

Предлог набавке нових 
наставних средстава на 
основу утврђених приоритета 

Анализа и договор Руководилац 
СВ, односно 
задужени 
чланови СВ,  у 
сарадњи са 
руководством 
школе

Предлог уписне комисије Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

руководиоца стручног већа за 
школску 2023/2024.годину 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови 
стручног већа

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ
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Носиоци 
реализације Напомене 

Стручна већа  

Стручна већа  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима  у 
сарадњи са 
директором 

 

чланови 
већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Сви чланови 
већа 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац и 
чланови СВ 

 

Руководилац 
СВ, односно 
задужени 
чланови СВ,  у 
сарадњи са 
руководством 
школе 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Чланови 
стручног већа 

 

Сви чланови СВ  
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Време 
реализације Активности/ теме

Јун Утврђивање вишка и мањка 
часова и припрема предлога 
директору за поделу 
предмета на наставнике за 
наредну школску годину

Јун Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 
мера за реализацију 
планираних активности

Јун Праћење резултата рада
ученика 

Јун Анализа оставрених 
резултата ученика на 
матурским и завшним 
испитима 

Јун Анализа реализација мера 
донетих ради побољшања 
успеха ученика на матурским 
и завшним испитима

Август Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 

Август Припрема основа Годишњег 
плана рада 

Август Предлог секција за наредну
школску годину 

Август Утврђивање расположивих и 
потребних ресурса за рад 
секција 

Август Процена реализације 
активности из РПШ 

Август Предлог избора области 
самовредновања за наредну 
школску годину 

10) Стручно веће практичне наставе
        Руководилац стручног већа: 
        praksa@tehnickaue.edu.rs 

Време 
реализације Активности/ теме

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

вишка и мањка 
часова и припрема предлога 
директору за поделу 
предмета на наставнике за 

школску годину 

Израда табела Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 
мера за реализацију 
планираних активности 

Анализа реализације 
наставног плана и ГПР, 
изношење предлога 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Праћење резултата рада Анализа успеха и 
резултата учешћа ученика 
на такмичењима и 
конкурсима 

Сви чланови 
већа

Анализа оставрених 
резултата ученика на 
матурским и завшним 

Анализа Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила

Анализа реализација мера 
донетих ради побољшања 
успеха ученика на матурским 
и завшним испитима 

Анализа Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 

 

Праћење свих облика СУ 
у школи 

Сви чланови 
већа

Припрема основа Годишњег Израда потребних 
планова, табела и др. 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

наредну У складу са резултатима 
упитника о 
интересовањима и 
могућностима  

Сви чланови 
већа

Утврђивање расположивих и 
потребних ресурса за рад 

Анализа Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са 
Тимом за 
наставна 
средства и 
опрему

Процена реализације 
 

Анализа резултата Сви чланови 
већа

избора области 
самовредновања за наредну 

Анализа, договор Сви чланови 
већа

10) Стручно веће практичне наставе 
Руководилац стручног већа: Павле Гавриловић 

 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације
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Носиоци 
реализације Напомене 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови 
већа 

 

Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила 

 

Стручна већа и 
тимови 
образовних 
профила 

 

Сви чланови 
већа 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови 
већа 

 

Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са 
Тимом за 
наставна 
средства и 
опрему 

 

Сви чланови 
већа 

 

Сви чланови 
већа 

 

Носиоци 
реализације Напомене 
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Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Утврђивање и усвајање 
рада Стручног већа, договор 
о раду стручног већа 

Септембар Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ, 
избор области за стручно 
усавршавање 

Септембар Утврђивање распореда 
остваривања наставних 
целина и наставних јединица 

Септембар Утврђивање облика, метода 
и средстава коришћења 
потребне школске опреме и 
наставних средстава.Редовно 
одржавање наставних 
средстава и опреме.  
Праћење реализације 
набавке материјала, алата и 
прибора за потребе 
извођења практичне наставе

Септембар Предлог организације и 
реализације блок наставе

Септембар Припрема основа Годишњег 
плана рада 

Септембар Иницијално тестирање 
ученика 

Септембар Пружање помоћи 
наставницима у реализацији 
одређених програмских 
садржаја, а нарочито младим 
наставницима и 
приправницима 

Септембар Избор и разрађивање 
ученичких вежби на 
практичној настави по 
операцијама и средствима 
рада, а у циљу максималног 
искоришћења расположивог 
материјала, алата и машина.

Септембар Предузимање мера 
превенције осипања броја 
ученика   када су у питању 
разлози на које школа може 
да утиче. 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

и усвајање плана 
Стручног већа, договор 

 

Разговор, дискусија и 
договор 

Руководилац СВ

Предлагање плана стручног 
усавршавања чланова СВ, 
избор области за стручно 

Анализа, договор Сви чланови 
већа 

Утврђивање распореда 
остваривања наставних 
целина и наставних јединица  

Анализа, договор у 
оквиру СВ као и са 
другим СВ са којима 
постоји корелација у 
оквиру предмета 

Руководилац и 
чланови СВ

Утврђивање облика, метода 
и средстава коришћења 

школске опреме и 
.Редовно 

одржавање наставних 
средстава и опреме.  
Праћење реализације 

материјала, алата и 

извођења практичне наставе 

Задуживање чланова СВ 
за одговарајуће 
просторије. По потреби, 
информисање 
директора и договарање 
о предузимању мера и 
активности за довођење 
опреме у функционално 
стање 

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора

Предлог организације и 
реализације блок наставе 

Договор Сви чланови 
већа 

Припрема основа Годишњег Израда потребних 
планова, табела и др. 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Иницијално тестирање Организација, припрема 
и реализација 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

наставницима у реализацији 
одређених програмских 
садржаја, а нарочито младим 

Саветодавни рад, 
међусобне посете 
часовима 

Ментори, сви 
чланови СВ

Избор и разрађивање 

практичној настави по 
операцијама и средствима 
рада, а у циљу максималног 
искоришћења расположивог 
материјала, алата и машина. 

Израда упутстава и 
процедура за различите 
врсте практичних вежби 

Предметни 
наставници

превенције осипања броја 
ученика   када су у питању 
разлози на које школа може 

Подела разлога у 
категорије. У зависности 
од категорије 
предузимање мера. 

Стручни органи

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације Напомене 

Руководилац СВ  

Сви чланови  

Руководилац и 
чланови СВ 

 

Руководилац СВ 
чланови СВ у 

складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора 

 

Сви чланови  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Ментори, сви 
чланови СВ 

 

Предметни 
наставници 

 

Стручни органи  
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Време 
реализације Активности/ теме

Септембар Упознавање ученика  и 
родитеља завршних разреда 
са организацијом завршног и 
матурског испита 

Октобар Утврђивање стања постојеће 
опреме у радионицама, 
потреба за ремонтима 
машина и предлагање 
осавремењавања у складу са 
потребама и нормативима за 
одржавање практичне 
наставе. 

Октобар Посете часова и евалуација

Октобар Уједначавње критеријума 
оцењивања 

Октобар Организовање и праћење 
рада секција 

Октобар Предлог примене нових 
метода и начина 
интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада

Октобар Праћење уџбеничке и друге 
приручне литературе

Октобар Планирање корелације 
одговарајућих садржаја 
предмета са светом рада и 
занимања и/или наставком 
школовања 

Октобар Подстицање професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 
предмета 

Октобар Подстицање ученика за 
учешће на такмичењима

Новембар Праћење остваривањ
програма образовно-
васпитног рада, разматрање 
стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Упознавање ученика  и 
родитеља завршних разреда 
са организацијом завршног и 

На часовима 
одељењског старешине, 
предметним часовима и 
родитељским 
састанцима 

ОС завршних 
разреда, 
предметни 
наставници

Утврђивање стања постојеће 
опреме у радионицама, 
потреба за ремонтима 
машина и предлагање 
осавремењавања у складу са 
потребама и нормативима за 
одржавање практичне 

Праћење норматива 
опреме, њене 
исправности,процента 
искоришћености 
опреме,анализа 
постојећег стања и 
процене потреба за 
наредни период 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима  у 
сарадњи са 
директором

Посете часова и евалуација Узајамна посета 
наставника часовима, 
анализа рада на часу и 
размена искустава 

Наставници

Уједначавње критеријума Дискусија и анализа Сви чланови 
већа 

Организовање и праћење Извештај о раду секција 
у оквиру ГПР 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Предлог примене нових 

интерпретације наставних 
садржаја, односно нових 
облика наставног рада 

Огледни и угледни 
часови, дискусија о 
посећеним часовима 

Предметни 
наставници

Праћење уџбеничке и друге 
приручне литературе 

Размена информација, 
презентовање 

Чланови СВ у  
сарадњи са 
библиотекаром

Планирање корелације 
одговарајућих садржаја 
предмета са светом рада и 
занимања и/или наставком 

Корелација наведена у 
припреми наставника 

Наставници, 
тимови 
образовних 
профила

Подстицање професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 

Кроз наставу Наставници

Подстицање ученика за 
учешће на такмичењима 

Кроз наставу и 
ваннаставне активности 

Предметни 
наставници у 
сарадњи са 
СВ 

Праћење остваривањa 
-

васпитног рада, разматрање 

предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха ученика 
на крају 
класификационог 
периода и предлагање 
мера за побољшање 
успеха 

Сви чланови 
већа 
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Носиоци 
реализације Напомене 

завршних 
разреда, 
предметни 
наставници 

 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима  у 
сарадњи са 
директором 

 

Наставници  

Сви чланови  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Предметни 
наставници 

 

Чланови СВ у  
сарадњи са 
библиотекаром 

 

Наставници, 
тимови 
образовних 
профила 

 

Наставници  

Предметни 
наставници у 
сарадњи са ОС и 

 

Сви чланови  
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Време 
реализације Активности/ теме

Новембар Предлог календара школских 
такмичења ученика 
Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за 
њихово припремање 

Новембар Припрема ученика за 
такмичење 

Децембар Предлог плана уписа 
директору школе 

Децембар Развој школске електронске 
платформе у складу са 
специфичним сегментима 
примене 

Децембар Разматрање услова за 
стицање звања у складу са 
Правилником 

Децембар Предлог набавке стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику

Децембар Предлог за похваљивање 
наставника који су се током 
године истакли у свом раду

Децембар  Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа за прво 
полугодиште. 

Децембар Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 

Децембар Праћење остваривањ
програма образовно-
васпитног рада, разматрање 
стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

Децембар Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 
мера за реализацију 
планираних активности. 
Припрема радионичког 
простора и машина за зимски 
распуст. 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Предлог календара школских 

Наставничком већу и начина 
обезбеђивања услова за 

 

Припрема предлога Руководилац СВ

Припрема ученика за Организовање припреме Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Предлог плана уписа Стручна већа у оквиру 
подручја рада 

Сви чланови 
већа 

Развој школске електронске 
платформе у складу са 
специфичним сегментима 

Планирање и креирање 
у оквиру стручних већа и 
тимова и сарадња са 
тимом за 
информатизацију 

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењеима

за 
стицање звања у складу са 

Aнализа услова за 
напредовање, 
подстицање чланова СВ 
на прикупљање доказа, 
помоћ и подршка 
заинтересованим 
наставницима 

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници

Предлог набавке стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику 

Договор и предлагање у 
складу са потребама и 
могућностима 

Руководилац СВ 
у сарадњи са 
библиотекаром

Предлог за похваљивање 
наставника који су се током 
године истакли у свом раду 

Предлагање наставника 
за доделу Светосавске 
захвалнице и 
образложење предлога 

Чланови СВ

Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа за прво 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 

Праћење свих облика СУ 
у школи 

Сви чланови 
већа 

остваривањa 
-

васпитног рада, разматрање 

предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха ученика 
на крају 
класификационог 
периода и предлагање 
мера за побољшање 
успеха 

Сви чланови 
већа 

Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 

планираних активности. 
Припрема радионичког 
простора и машина за зимски 

Анализа реализације 
наставног плана и ГПР, 
изношење предлога 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима
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реализације Напомене 

Руководилац СВ  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови  

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењеима 

 

Чланови СВ, 
заинтересовани 
наставници 

 

Руководилац СВ 
у сарадњи са 
библиотекаром 

 

Чланови СВ  

Сви чланови СВ  

Сви чланови  

Сви чланови  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 
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Време 
реализације Активности/ теме

Фебруар Доношење и предузимање 
мера за побољшање 

Фебруар Праћење и вредновање 
квалитета рада 

Фебруар Организација такмичења која 
се реализују у школи 

Фебруар Процена реализације 
активности из РПШ 

Март Одређивање ментора 
ученицима завршних 
разреда за реализацију 
завршних и матурских испита

Март Организовање припреме за 
полагање матурских и 
завршних испита 

Март Утврђивање потреба за 
ремонтима  и предлагање 
осавремењавања постојеће 
опреме у складу са 
потребама и нормативима

Мај Праћење остваривањ
програма образовно-
васпитног рада, разматрање 
стручних питања и 
предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно
васпитног рада 

Мај Дан заштите на раду 

Мај Предлог чланова испитних 
комисија 

Мај Предлог набавке нових 
наставних средстава, 
материјала алата и прибора 
за потребе реализације 
извођења завршног испита 
из практичне наставе

Мај Утврђивање предлога
уџбеника за наредну 
годину 2023/2024. 

Јун Анализа реализације 
планираних активности 
Стручног већа 
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Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Доношење и предузимање 
 

Предлог мера НВ, 
реализација активности 
у складу са ГПР и мерама 
стручних органа и органа 
управљања 

чланови СВ

Праћење и вредновање Посета часова,  
анализа успеха и 
владања 

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењеима

Организација такмичења која 
 

Организација, припрема 
и реализација 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

реализације Анализа резултата Сви чланови 
већа 

Одређивање ментора 
ученицима завршних 
разреда за реализацију 
завршних и матурских испита 

Договор Стручна већа

Организовање припреме за 
полагање матурских и 

Договор, планирање Стручна већа

Утврђивање потреба за 
ремонтима  и предлагање 
осавремењавања постојеће 

потребама и нормативима 

Праћење норматива 
опреме, анализа 
постојећег стања и 
процене потреба, 
предлагање директору 

Руководилац 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
директором

Праћење остваривањa 
-

васпитног рада, разматрање 

предузимање мера у циљу 
усавршавања образовно-

Анализа успеха ученика 
на крају 
класификационог 
периода и предлагање 
мера за побољшање 
успеха 

Сви чланови
већа 

 Дискусија и анализа Руководилац и 
чланови СВ

Предлог чланова испитних Договор Руководилац и 
чланови СВ

Предлог набавке нових 
 

материјала алата и прибора 
за потребе реализације 
извођења завршног испита 
из практичне наставе 

Анализа и договор Руководилац СВ, 
односно 
задужени 
чланови СВ, у 
сарадњи са 
руководством 
школе 

предлога 
 школску 

Сачињавање листе и 
давање предлога 
Наставничком већу 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Анализа реализације 
планираних активности 

Дискусија и анализа Сви чланови СВ
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Носиоци 
реализације Напомене 

чланови СВ  

Руководилац СВ 
и чланови у 
складу са 
задужењеима 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови  

Стручна већа  

Стручна већа  

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
директором 

 

чланови  

Руководилац и 
чланови СВ 

 

Руководилац и 
чланови СВ 

 

Руководилац СВ, 
односно 
задужени 
чланови СВ, у 
сарадњи са 
руководством 

 

 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови СВ  
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Време 
реализације Активности/ теме

Јун Утврђивање вишка и мањка  
часова и припрема предлога 
директору за поделу 
предмета на наставнике за 
наредну школску годину

Јун Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 
мера за реализацију 
планираних активности

Јун Предлог за избор 
руководиоца стручног већа 
за школску 2023/2024.годину

Јун Предлог организовања 
додатне, допунске и 
припремне наставе 

Јун Праћење резултата рада 
ученика 

Јун Анализа оставрених 
резултата ученика на 
матурским и завршним 
испитима  

Јун Реализација мера донетих 
ради побољшања успеха 
ученика на матурским и 
завшним испитима 

Јун Промовисање резултата 
ученика који су постигли 
резултате на такмичењима

Јун Редовно одржавање 
наставних средстава и 
опреме, припрема 
радионичких простора, 
машина и опреме пред 
летњи распуст. Задуживање 
чланова СВ за одговарајуће 
просторије. 

Јун Процена реализације 
активности из ГПР 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Утврђивање вишка и мањка  
и припрема предлога 

директору за поделу 
предмета на наставнике за 
наредну школску годину 

Израда табела Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

Праћење реализације 
наставног плана и програма и 
Годишњег плана рада и 
предузимање одговарајућих 

планираних активности 

Анализа реализације 
наставног плана и ГПР, 
изношење предлога 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима

руководиоца стручног већа 
за школску 2023/2024.годину 

Разговор, дискусија, 
анализа, договор 

Чланови стручног 
већа 

Предлог организовања Договор Сви чланови 
већа 

Праћење резултата рада Анализа резултата 
учешћа ученика на 
такмичењима и 
конкурсима 

Сви чланови 
већа 

резултата ученика на 
матурским и завршним 

Анализа СВ и тимови 
образовних 
профила

Реализација мера донетих 
ради побољшања успеха 
ученика на матурским и 

Предузимање 
активности 

СВ и тимови 
образовних 
профила

Промовисање резултата 
ученика који су постигли 
резултате на такмичењима 

Информисање 
директора и 
Наставничког већа о 
постигнућима ученика, 
сарадња са тимом за 
подршку ученицима и 
припрема потребних 
информација 

Руководилац СВ

Редовно одржавање 
наставних средстава и 

радионичких простора, 
машина и опреме пред 

Задуживање 
чланова СВ за одговарајуће 

Анализа стања средстава 
и опреме, договор и 
подела послова у оквиру 
СВ. 
По потреби, 
информисање 
директора и договарање 
о предузимању мера и 
активности задовођење 
опреме у функционално 
стање 

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора

Процена реализације Анализа резултата Сви чланови 
већа 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације Напомене 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Руководилац и 
чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Чланови стручног  

Сви чланови  

Сви чланови  

и тимови 
образовних 
профила 

 

и тимови 
образовних 
профила 

 

Руководилац СВ  

Руководилац СВ 
и чланови СВ у 
складу са 
задужењима у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора 

 

Сви чланови  



  

 

© Техничка школа Ужице 
 
 

Време 
реализације Активности/ теме

Август Реализација стручног 
усавршавања у установи на 
нивоу СВ и анализа 

Август Припрема основа Годишњег 
плана рада 

Август Утврђивање секција за
наредну школску годину

Август Процена реализације 
активности из ГПР 

Август Предлог  набавке материјала, 
алата и прибора за потребе 
извођења практичне наставе 
за наредну школску годину.

Август Утврђивање расположивих и 
потребних ресурса за рад 
секција 

Август Анализа  поделе предмета на 
наставнике за школску 
2023/24.год. 

Начини праћења реализације програма стручн

Реализацију плана и програма  стручних већа  пратићемо периодично, на крају првог и другог 
полугодишта и она ће бити саставни део анализе реализације Годишњег плана рада која ће се 
реализовати на Наставничком већу. Носиоци праћења биће 
руководиоци секторских тимова 
директора и организаторима практичне наставе, о чему извештавају Наставничко веће.

6.1.1. Стручни актив за развојно планирање
Време 
реализације Активности/ теме

септембар-
октобар Конституисање стручног актива

септембар -
октобар 

Разматрање акционог плана за 
реализацију РПШ у школској 
2022/2023. години

континуирано 
Праћење реализације акционог 
плана РПШ у школској 
2022/2023. години

март 

Извештај о реализованим 
активностима из акционог плана 
РПШ у I полугодишту школске 
2022/2023.године 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Реализација стручног 
усавршавања у установи на 

Праћење свих облика СУ 
у школи 

Сви чланови 
већа 

Припрема основа Годишњег Израда потребних 
планова, табела и др. 

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима

за 
годину 

У складу са резултатима 
упитника о 
интересовањима и 
могућностима  

Сви чланови 
већа 

Процена реализације Анализа резултата Сви чланови 
већа 

Предлог  набавке материјала, 
потребе 

извођења практичне наставе 
за наредну школску годину. 

Разговор, дискусија и 
договор 

Руководилац СВ 
и сви чланови

Утврђивање расположивих и 
потребних ресурса за рад 

Анализа Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са 
Тимом за 
наставна 
средства и 
опрему

Анализа  поделе предмета на 
наставнике за школску 

Анализа Сви чланови 
већа 

Начини праћења реализације програма стручних већа и носиоци праћења:  

Реализацију плана и програма  стручних већа  пратићемо периодично, на крају првог и другог 
полугодишта и она ће бити саставни део анализе реализације Годишњег плана рада која ће се 
реализовати на Наставничком већу. Носиоци праћења биће руководилац

 и психолошко-педагошка служба, у сарадњи са помоћницима  
директора и организаторима практичне наставе, о чему извештавају Наставничко веће.

Стручни актив за развојно планирање 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Конституисање стручног актива Дискусија, договор, 
састанак Чланови 

Разматрање акционог плана за 
реализацију РПШ у школској 
2022/2023. години 

Дискусија, договор, 
састанак Чланови 

Праћење реализације акционог 
плана РПШ у школској 
2022/2023. години 

Анализа Тим за РПШ

Извештај о реализованим 
активностима из акционог плана 
РПШ у I полугодишту школске 
2022/2023.године  

Прикупљање 
података, анализа, 
дискусија, састанак 

Чланови 
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Носиоци 
реализације Напомене 

Сви чланови  

Чланови СВ у 
складу са 
задужењима 

 

Сви чланови  

Сви чланови  

Руководилац СВ 
и сви чланови 

 

Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са 
Тимом за 
наставна 
средства и 
опрему 

 

Сви чланови  

Реализацију плана и програма  стручних већа  пратићемо периодично, на крају првог и другог 
полугодишта и она ће бити саставни део анализе реализације Годишњег плана рада која ће се 

руководилац стручног већа, 
педагошка служба, у сарадњи са помоћницима  

директора и организаторима практичне наставе, о чему извештавају Наставничко веће. 

Носиоци 
реализације 

Напомене 

Чланови СА  

Чланови СА  

Тим за РПШ  

Чланови СА  
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Време 
реализације Активности/ теме

август 

Извештај о реализованим 
активностима из акционог плана 
РПШ у школској 2022/2023. 
године 

Чланови Стручног актива за развојно планирање
1. Драган Туцаковић, директор школе
2. Јелена Павловић, помоћник директора
3. Маријана Симовић Алексић, руководилац секторског тима за обезбеђење квалитета установе
4. Марина Јелисијевић,руководилац секторског тима металургија,графичарство и обрада дрвета
5. Јелена Јокић, руководилац стручног актива за развојно планирање
6. Наташа Гавриловић (Тим за професионални развој)
7. Катарина Новаковић (Тим за подршку ученицима)
8. Ружица Страњаковић (Тим за инклузију)
9. Драгана Бијељић (Тим за наставна средства и опрему)
10. Зорица Ђурић(Тим за заштиту ученика од насиља)
11. Иван Савић (Тим за информатизацију)
12. Обрад Вукашиновић, 4г одељење, 
13. Зорица Старчевић, представник ШО 
14. Јелица Стојановић, представник 

Оперативне послове припреме материјала, предлога, прикупљања и обраде података обављаће 
чланови СА из реда запослених у оквиру Тима за 

6.1.2. Стручни актив за развој школског програма
Време 

реализације Активности/теме

септембар – 
децембар  
 

 - Контрола измена и допуна ШП: 
1. У подручју рада елет

сва  четири разреда образовног 
профила Техничар 
телекомуникационих технологија, 

2. У подручју рада металургија за 
четврти разред у образовном 
профилу Техничар за контролу у 
металургији  

3. У подручју рада машинство за 
образовне профиле: Оператер 
машинске обраде резањем и 
Техничар за компијутерско 
управљање (CNC) машинама

 - Усвајање измена и
 - Контрола измена и допуна ШП 

Децембар – 
април  

- Допуна и измена 
(по потреби за уписане профиле)

април –  
август  

- Контрола измена и допуна ШП
- Усвајање измена и допуна ШП

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/ теме Начин реализације Носиоци 
реализације

Извештај о реализованим 
активностима из акционог плана 
РПШ у школској 2022/2023. 

Прикупљање 
података, анализа, 
дискусија, састанак 

Чланови 

Чланови Стручног актива за развојно планирање: 
Туцаковић, директор школе 

помоћник директора 
3. Маријана Симовић Алексић, руководилац секторског тима за обезбеђење квалитета установе
4. Марина Јелисијевић,руководилац секторског тима металургија,графичарство и обрада дрвета

Јокић, руководилац стручног актива за развојно планирање 
6. Наташа Гавриловић (Тим за професионални развој) 
7. Катарина Новаковић (Тим за подршку ученицима) 
8. Ружица Страњаковић (Тим за инклузију) 
9. Драгана Бијељић (Тим за наставна средства и опрему) 

. Зорица Ђурић(Тим за заштиту ученика од насиља) 
11. Иван Савић (Тим за информатизацију) 

Обрад Вукашиновић, 4г одељење, представник Ученичког парламента 
представник ШО –локална самоуправа 
представник Савета родитеља 

Оперативне послове припреме материјала, предлога, прикупљања и обраде података обављаће 
оквиру Тима за за обезбеђење квалитета и развој установе

Стручни актив за развој школског програма 

тивности/теме Начин 
реализације 

Контрола измена и допуна ШП:  
У подручју рада елетктротехника за 
сва  четири разреда образовног 
профила Техничар 
телекомуникационих технологија,  
У подручју рада металургија за 
четврти разред у образовном 
профилу Техничар за контролу у 

 
У подручју рада машинство за 
образовне профиле: Оператер 
машинске обраде резањем и 
Техничар за компијутерско 
управљање (CNC) машинама 
Усвајање измена и допуна ШП 
Контрола измена и допуна ШП  

допуна, 
комплетирање 

- стручна већа
- предметни 
наставници
- чланови СА
- Савет родитеља
- Школски одбор

и измена  ШП  
(по потреби за уписане профиле) 

допуна, 
комплетирање 

- стручна већа
- предметни 
наставници
- чланови СА

Контрола измена и допуна ШП 
Усвајање измена и допуна ШП 

контрола и 
евентуалне 
измене и 
допуне 

- стручна већа
- чланови СА
- Наст. веће
-Савет родитеља
- Школски одбор

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 155 од 315 

Носиоци 
реализације 

Напомене 

Чланови СА  

3. Маријана Симовић Алексић, руководилац секторског тима за обезбеђење квалитета установе 
4. Марина Јелисијевић,руководилац секторског тима металургија,графичарство и обрада дрвета 

Оперативне послове припреме материјала, предлога, прикупљања и обраде података обављаће 
обезбеђење квалитета и развој установе. 

Носиоци 
реализације 

стручна већа 
предметни 

наставници 
чланови СА 
Савет родитеља 
Школски одбор 

стручна већа 
предметни 

наставници 
чланови СА 
стручна већа 
чланови СА 
Наст. веће 

Савет родитеља 
Школски одбор 
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Време 
реализације Активности/теме

Током 
школске 
године 

- Праћење измена

Наставничко веће именовало је Стручни актив за развој школског програма у следећем саставу:  

1. Жељко Антонијевић 
2. Соња Шопаловић 
3. Павле Гавриловић 
4. Братислав Стаменковић 
5. Ана Јованетић Марковски, руководилац стручног актива
6. Светлана Петровић 

6.1.6. Педагошки колегијум

Педагошки колегијум разматра  питања и даје мишљење у вези са пословима директора из 
126. став 4. тач. 1)–3) и тач. 5)–7) Закона о основама система образовања и васпитања.

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори стручних 
тимова и стручни сарадници. Њиме председава директор, а у његовом одсус
директора.  

Р.бр. Садржаји рада 

Септембар  
1. Формирање ПК и избор 

записничара 
2. Безбедност ученика и 

запослених,  заштита на раду и 
поштовање правила о кућном 
реду школе 

3.  Избор члана Педагошког 
колегијума који ће пратити 
реализацију плана стручног 
усавршавања и договарање о  
планирању и утврђивању 
распореда одсуствовања 
наставника и стручних сарадника 
за време стручног усавршавања 

4. Вођење евиденције и 
коришћење електронског 
дневника 

5. Препорука педагошког 
колегијума одељењским већима  
о распореду  писмених провера 
ученика 

6. Разматрање и заузимање става у 
вези организације остваривања 
програма образовања и 
васпитања у одељењима 

Новембар- јануар 
1. Реализација плана 

самовредновања рада школе

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

тивности/теме Начин 
реализације 

измена допуна, 
комплетирање 

-стручна већа
-чланови СА
-предметни 
наставници

Наставничко веће именовало је Стручни актив за развој школског програма у следећем саставу:  

Марковски, руководилац стручног актива 

7. Љиљана Зекић
8. Александра Поповић
9. Зоран Јоксимовић
10. Јелена Шљукић
11. Ружица Страњаковић

Педагошки колегијум 

Педагошки колегијум разматра  питања и даје мишљење у вези са пословима директора из 
) Закона о основама система образовања и васпитања.

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори стручних 
тимова и стручни сарадници. Њиме председава директор, а у његовом одсус

Начин реализације Носиоци 
активности

 Директор

запослених,  заштита на раду и 
поштовање правила о кућном 

Разматрање примене 
правилника из ове области и 
давање мишљења у вези са 
предузетим мерама и 
активностима 

Директор

колегијума који ће пратити 
реализацију плана стручног 
усавршавања и договарање о  

наставника и стручних сарадника 
за време стручног усавршавања  

Предлагање, бирање, 
договарање 

Чланови ПК

Извештавање  Чланови ПК

колегијума одељењским већима  
распореду  писмених провера 

Разматрање примене 
правилника из ове 
области 

Директор, 
помоћни
директора 
председници СВ

Разматрање и заузимање става у 
вези организације остваривања 

Разматрање предлога 
распореда часова 
одељења, предлагање 
директору 

Чланови ПК

самовредновања рада школе 
Извештавање Руководилац 

тима за 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 156 од 315 

Носиоци 
реализације 

стручна већа 
чланови СА 
предметни 

наставници 

Наставничко веће именовало је Стручни актив за развој школског програма у следећем саставу:   

Љиљана Зекић 
Александра Поповић 
Зоран Јоксимовић 
Јелена Шљукић 
Ружица Страњаковић 

Педагошки колегијум разматра  питања и даје мишљење у вези са пословима директора из члана 
) Закона о основама система образовања и васпитања. 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори стручних 
тимова и стручни сарадници. Њиме председава директор, а у његовом одсуству, помоћник 

Носиоци 
активности 

Директор 

Директор 

Чланови ПК 

Чланови ПК 

Директор, 
помоћник 
директора 
председници СВ 
Чланови ПК 

Руководилац 
тима за 



  

 

© Техничка школа Ужице 
 
 

Р.бр. Садржаји рада 

2. Праћење  остваривања програма 
образовања и васпитања и 
разматрање услова за 
реализацију образовно -
васпитног рада 

3. План уписа за наредну школску 
годину 

4. Реализација плана стручног 
усавршавања  

5. Предлог ИОП-а (по потреби)

6. Разматрање реализације битних 
активности у школи 

7. Вођење евиденције и 
коришћење електронског 
дневника 

8. Препорука педагошког 
колегијума одељењским већима  
о распореду  писмених провера 
ученика 

Март – април 
1. Остваривање развојног плана 

школе 

2. Безбедност ученика и 
запослених,  заштита на раду и 
поштовање правила о кућном 
реду школе 

3. Извештавање о постигнућима 
ученика  по ИОП-у (по потреби
усвајање ИОП-а) 

4. Педагошко-инструктивни рад у 
школи и праћење квалитета 
образовно-васпитног рада и 
педагошке праксе  

5. Остваривање мера  у циљу 
унапређивања области  
образовна постигнућа ученика

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Начин реализације Носиоци 
активности
самовредновање

Праћење  остваривања програма 
образовања и васпитања и 

Извештавање Руководиоци СВ 
и ППС, директор, 
СА за развој 
школског
програма

План уписа за наредну школску На основу предлога стручних 
већа, ПК даје предлог за НВ и 
ШО 

Председници СВ

Реализација плана стручног Извештавање  Директор, члан 
ПК који прати 
реализацију

а (по потреби) Презентовање ИОПа Руководилац 
Тима за 
инклузију

Разматрање реализације битних Информисање чланова ПК Директор

Извештавање  Чланови ПК

колегијума одељењским већима  
распореду  писмених провера 

Разматрање примене  
правилника из ове 
области 

Директор, 
помоћни
директора 
председници СВ

Остваривање развојног плана Упознавање ПК са 
реализацијом акционог плана, 
давање сугестија и предлога 
члановима тима за ШРП 

Руководилац 
Стручног актива 
за развојно 
планирање

запослених,  заштита на раду и 
поштовање правила о кућном 

Извештај Тима за заштиту 
ученика од насиља, 
извештавање лица задуженог 
за безбедност и здравље на 
раду, на основу којих ПК даје 
мишљење и предлог мера за 
побољшање 

Тим ЗДНЗЗ
Лице задужено 
за безбедност и 
здравље на раду
Иван Савић и 
директор

Извештавање о постигнућима 
у (по потреби 

Информисање Тим за инклузију

инструктивни рад у 
квалитета 

васпитног рада и 

Након расправе на стручним 
већима, руководиоци износе 
запажања и предлажу 
евентуалне корекције обрасца 
за припремање наставе; 
Примену и праћење 
припремања наставника 
организује директор школе и 
извештава о запажањима и 
предлозима за побољшање 

Стручна већа, 
директор, ППС

Остваривање мера  у циљу 

а ученика 

Извештавање, дискусија Тим за 
самовредновање

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 157 од 315 

Носиоци 
активности 
самовредновање 
Руководиоци СВ 
и ППС, директор, 
СА за развој 
школског 
програма 
Председници СВ 

Директор, члан 
ПК који прати 
реализацију 
Руководилац 
Тима за 
инклузију 
Директор 

Чланови ПК 

Директор, 
помоћник 
директора 
председници СВ 

Руководилац 
Стручног актива 
за развојно 
планирање 
Тим ЗДНЗЗ,  
Лице задужено 
за безбедност и 
здравље на раду-  
Иван Савић и 
директор 

Тим за инклузију 

Стручна већа, 
директор, ППС 

Тим за 
самовредновање 
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Р.бр. Садржаји рада 

6. Припрема промоције школе за 
упис ученика  

7. Вођење евиденције и 
коришћење електронског 
дневника 

9. Препорука  педагошког 
колегијума одељењским већима  
о распореду  писмених провера 
ученика 

Мај – јун 
1. Реализација плана стручног 

усавршавања  

2. Праћење  остваривања програма 
образовања и васпитања  

3. Самовредновање рада школе

4.  Сарадња са органима локалне 
самоуправе, организацијама и 
удружењима 

5. Разматрање реализације битних 
активности у школи 

6.  Вредновање резултата рада 
наставника и стручних сарадника

Август 
1. Остваривање развојног плана 

школе 

2. Планирање и организовање 
остваривања програма 
образовања и васпитања и свих 
активности школе 

3. Утврђивање  резултата рада 
ученика 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Начин реализације Носиоци 
активности

Припрема промоције школе за Предлагање, договарање, 
планирање 

Тим за 
промоцију школе

Извештавање  Чланови ПК

колегијума одељењским већима  
распореду  писмених провера 

Разматрање примене 
правилника из ове 
области 

Директор, 
помоћници 
директора 
председници СВ

Реализација плана стручног Извештавање Директор,
ПК задужен за 
праћење

Праћење  остваривања програма 
 

Извештавање Руководиоци СВ 
и секторских 
тимова, ППС, 
директор, СА за 
развој школског 
програма

Самовредновање рада школе Извештавање Тим за 
самовредновање

са органима локалне 
самоуправе, организацијама и 

Дискусија Директор 

Разматрање реализације битних Информисање чланова ПК Директор

Вредновање резултата рада 
наставника и стручних сарадника 

На основу извештаја о 
реализацији послова 
утврђених решењима о 
структури 40 часовне радне 
недеље вреднују се резултати 
рада наставника и стручних 
сарадника у складу са 
доприносом раду на основу 
Правилника о похваљивању  и 
награђивању запослених 

Директор, 
помоћници 
директора, 
организ
практичне 
наставе, 
руководиоци 
секторских 
тимова, ПК, СВ

Остваривање развојног плана Извештај руководиоца СА, 
утврђивање евентуалне 
потребе корекције ШРП и 
прилагођавања  акционог 
плана за наредну годину 

Руководилац СА 
за развојно 
планирање, тим 
за ШРП

Планирање и организовање 

образовања и васпитања и свих 

Разматрање и давање 
мишљења за наредну годину 
на основу реализације у 
текућој 

Руководиоци СВ, 
руководиоци 
секторских 
тимова

рада Приказ коначних резултата 
ученика након поправних и 
матурских испита, успеха на 
такмичењима и др. 
резултатима 

ППС, Испитни 
одбор

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 158 од 315 

Носиоци 
активности 
Тим за 
промоцију школе 
Чланови ПК 

Директор, 
помоћници 
директора 
председници СВ 

Директор, члан 
ПК задужен за 
праћење 
Руководиоци СВ 
и секторских 
тимова, ППС, 
директор, СА за 
развој школског 
програма 
Тим за 
самовредновање 
Директор  

Директор 

Директор, 
помоћници 
директора, 
организатор 
практичне 
наставе, 
руководиоци 
секторских 
тимова, ПК, СВ 

Руководилац СА 
за развојно 
планирање, тим 
за ШРП 

Руководиоци СВ, 
руководиоци 
секторских 
тимова 
ППС, Испитни 
одбор 



  

 

© Техничка школа Ужице 
 
 

Р.бр. Садржаји рада 

4. Предлагање мера за 
унапређивање образовно-
васпитног рада 

5. Предлог мера за јединствен и 
усклађен рад са ученицима у 
процесу образовања и 
васпитања 

6. Разматрање области за 
самовредновање за наредну 
школску годину 

Педагошки колегијум ће током школске године решавати и друга стручна питања у оквиру својих 
надлежности, у складу са потребама.

Чланови Педагошког колегијума у школској 2022/2023. години су:

1. ДраганТуцаковић, директор школе
2. Јелена Павловић, помоћник директора 
3. Звонислав Поповић, помоћник директора
4. Гордана Недић - СВ српског језика
књижевности 
5. Мирјана Скоковић - СВ страних 
6. Небојша Зарић - СВ физичког васпитања

7. Биљана Николић - СВ друштвених наука
8. Драгана Попадић - СВ математике и 
информатике 
9. Данијела Продановић – руководилац 
секторског тима машинства 
10. Марина Jелисијевић - руководилац 
секторског тима металургије, графичарства и 
обраде дрвета 
11. Бранкица Антонијевић – руководилац 
секторског тима од општег значаја

У раду Педагошког колегијума учествоваће и други запослени, чланови тимова или ученици, чије 
је присуство релевантно за тему која је 

 Руководилац стручног већа 
већа о активностима и темама реализованим на Педагошком колегијуму. 

 У случају спречености председника стручног већа, састанку Педагошког колегијума 
присуствује заменик или други члан, кога одреди стручно веће.

 О раду Педагошког колегијума води се записник. Записничар у текућој школској години 
биће именован на 1. седници Педагошког колегијума. Један примерак записника о раду 
Педагошког колегијума стоји у класеру 

Праћење реализације програма Педагошког колегијума вршиће се два пута годишње у оквиру 
анализе Годишњег плана рада на седницама Наставничког већа, а носиоци активности су 
помоћници директора и записничар.

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Начин реализације Носиоци 
активности

-
Након расправе на стручним 
већима о  резултатима 
самовредновања наставника и 
извештаја о инструктивно 
педагошком раду  са 
претходне седнице, чланови 
ПК износе предлог мера за 
следећу годину 

Чланови ПК

за јединствен и 
усклађен рад са ученицима у 

Изношењем предлога 
стручних већа и утврђивање  
предлога Педагошког 
колегијума 

Чланови ПК

самовредновање за наредну 
Давање мишљења тиму за 
самовредновање 

Чланови ПК

Педагошки колегијум ће током школске године решавати и друга стручна питања у оквиру својих 
надлежности, у складу са потребама. 

Чланови Педагошког колегијума у школској 2022/2023. години су: 

школе 12. Радомир Тошић - СВ природних
2. Јелена Павловић, помоћник директора  13. Бранко Димитријевић - СВ машинства

помоћник директора 14. Братислав Стаменковић -
СВ српског језика и 15. Љиљана Зекић - СВ металургиј

графичарства и обраде дрвета
 језика 16. Павле Гавриловић - СВ практичне наставе

СВ физичког васпитања 17. Маријана Симовић Алексић 
секторског тима за обезбеђење квалитета

СВ друштвених наука 18. Јелена Јокић – СА за развојно планирање
СВ математике и 19. Ана Jованетић Марковски 

школског програма 
руководилац 20. Татјана Старчевић - руководилац 

тима електротехнике 
руководилац 

металургије, графичарства и 
21. Оливера Поњавић – руководилац 
секторског тима практичне наставе

руководилац 
од општег значаја 

22. РужицаСтрањаковић -ППС

У раду Педагошког колегијума учествоваће и други запослени, чланови тимова или ученици, чије 
је присуство релевантно за тему која је на дневном реу.  

стручног већа – члан Педагошког колегијума информише чланове стручног 
већа о активностима и темама реализованим на Педагошком колегијуму. 
У случају спречености председника стручног већа, састанку Педагошког колегијума 

заменик или други члан, кога одреди стручно веће. 
О раду Педагошког колегијума води се записник. Записничар у текућој школској години 
биће именован на 1. седници Педагошког колегијума. Један примерак записника о раду 
Педагошког колегијума стоји у класеру који се налази у административној

Праћење реализације програма Педагошког колегијума вршиће се два пута годишње у оквиру 
анализе Годишњег плана рада на седницама Наставничког већа, а носиоци активности су 
помоћници директора и записничар. 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 159 од 315 

Носиоци 
активности 
Чланови ПК 

Чланови ПК 

Чланови ПК 

Педагошки колегијум ће током школске године решавати и друга стручна питања у оквиру својих 

СВ природних наука 
СВ машинства 
- СВ електротехнике 

СВ металургије, 
дрвета 
СВ практичне наставе 

17. Маријана Симовић Алексић – руководилац 
за обезбеђење квалитета 

СА за развојно планирање 
19. Ана Jованетић Марковски - СА за развој 

руководилац секторског 

руководилац 
практичне наставе 

ППС 

У раду Педагошког колегијума учествоваће и други запослени, чланови тимова или ученици, чије 

члан Педагошког колегијума информише чланове стручног 
већа о активностима и темама реализованим на Педагошком колегијуму.  
У случају спречености председника стручног већа, састанку Педагошког колегијума 

О раду Педагошког колегијума води се записник. Записничар у текућој школској години 
биће именован на 1. седници Педагошког колегијума. Један примерак записника о раду 

административној канцеларији. 

Праћење реализације програма Педагошког колегијума вршиће се два пута годишње у оквиру 
анализе Годишњег плана рада на седницама Наставничког већа, а носиоци активности су 
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6.2. Стручни сарадници 
Програм и план рада стручних сарадника израђен је у складу са Правилником о програму свих 
облика рада стручних сарадника (Службени гласник РС 
објављен 19. јуна 2012. године. Детаљан годишњи програ
електронском облику на школској платформи.

6.2.1. Педагог 
Циљ: 

Педагог школе применом теоријских, практичних и истраживачких  сазнања педагошке науке, 
доприноси остваривању и унапређивању образовно 
циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика 
дефинисаних Законом о основама система образовањаи васпитања, као и посебним законима.

Задаци: 
 Учествовање у остваривању оптималних услова за развој деце 

образовно васпитног рада, 
 Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика.
 Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно

образовног рада. 
 Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалн
 Учествовање у праћењу и вредновању образовно
 Пружање подршке родитељима, старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за 
васпитање и образовање деце, ученика

 Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 
организацијама од значаја за  институцију.

 Самовредновање и стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и 
праксе. 

Укупан број извршилаца на пословима
 

Р.б. Област рада 

1.  Планирање и програмирање 
образовно – васпитног рада

2.  Праћење и вредновање 
образовно- васпитног рада

3.  Рад са наставницима 

4.  Рад са  ученицима 

5.  Рад са родитељима, односно 
старатељима 

6.  
Рад са директором, стручним 
сарадницима, педагошким
асистентом и пратиоцем ученика

7.  Рад у стручним органима и 
тимовима 

8.  

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

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Програм и план рада стручних сарадника израђен је у складу са Правилником о програму свих 
облика рада стручних сарадника (Службени гласник РС – Просветни гласник број 5/2012) који је 
објављен 19. јуна 2012. године. Детаљан годишњи програм рада психолога и педагога налази се у 
електронском облику на школској платформи. 

Педагог школе применом теоријских, практичних и истраживачких  сазнања педагошке науке, 
доприноси остваривању и унапређивању образовно – васпитног рада у установи, у складу са 
циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика 
дефинисаних Законом о основама система образовањаи васпитања, као и посебним законима.

Учествовање у остваривању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање 

Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика. 
Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно

Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја.
Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада 
Пружање подршке родитељима, старатељима на јачању њихових васпитних 
компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за 
васпитање и образовање деце, ученика 

арадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 
организацијама од значаја за  институцију. 
Самовредновање и стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и 

Укупан број извршилаца на пословима педагога 

Непосредни рад Посредни рад 
Нед. Год.  Нед. Год.  

Планирање и програмирање 
васпитног рада 1,9 84 0,95 42 

васпитног рада 1,9 84 0,95 42 

11,4 502   

7,6 334   

Рад са родитељима, односно 2,85 125   

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

2,85 125  
 

 
 

Рад у стручним органима и   1,9 84 

установама, организацијама, 
удружењима и јединицом локалне 

 
 

 
 0,95 42 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 160 од 315 

Програм и план рада стручних сарадника израђен је у складу са Правилником о програму свих 
Просветни гласник број 5/2012) који је 

м рада психолога и педагога налази се у 

Педагог школе применом теоријских, практичних и истраживачких  сазнања педагошке науке, 
установи, у складу са 

циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика 
дефинисаних Законом о основама система образовањаи васпитања, као и посебним законима. 

и ученика и остваривање 

Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно-

ог развоја. 

Пружање подршке родитељима, старатељима на јачању њихових васпитних 
компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за 

арадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 

Самовредновање и стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и 

0,95 

Време 
реализације  
Током школске 
године  
Током школске 
године  
Током школске 
године  
Током школске 
године  
Током школске 
године  

Током школске 
године  

Током школске 
године  

Током школске 
године 
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Р.б. Област рада 

9.  Вођење документације, припрема 
за рад и стручно усавршавање

6.2.2. Психолог 
Циљ:  

Психолог школе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке 
доприноси остваривању и унапређивању образовно 
циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика 
дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања, као и посебним 
законима. 

 
Задаци: 

 Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика,
 Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја,
 Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно

које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада 
установе, 

 Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда 
постигнућа ученика и предлагање мера за  унапређивање,

 Подршка отворености установе
 Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама 

родитеља, односно старатеља,
 Сарадња са другим институцијама, локалном заједницо

организацијама од значаја за 
 Стално стручно усавршавање и праћење развоја 

Укупан број извршилаца на пословима
 

Р.б. Област рада 

I. Планирање и програмирање 
образовно – васпитног рада

II. Праћење и вредновање 
образовно- васпитног рада

III. Рад са наставницима 

IV. Рад са  ученицима 

V. Рад са родитељима, односно 
старатељима 

VI. 
Рад са директором, стручним 
сарадницима, педагошким 
асистентом и пратиоцем ученика

VII. Рад у стручним органима и 
тимовима 

VIII. 

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

IX. Вођење документације, припрема 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Непосредни рад Посредни рад 
Нед. Год.  Нед. Год.  

Вођење документације, припрема 
за рад и стручно усавршавање   4,75 208 

Укупно 28,5 1254 9,5 418 

Психолог школе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке 
доприноси остваривању и унапређивању образовно – васпитног рада у школи у складу са 
циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика 

ном о основама система образовања и васпитања, као и посебним 

Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика, 
Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја,
Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада и предлагање мера 
које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада 

Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда 
еника и предлагање мера за  унапређивање, 

установе према педагошким иновацијама, 
Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама 
родитеља, односно старатеља, 
Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 
организацијама од значаја за установу, 
Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе. 

Укупан број извршилаца на пословима психолога 

Непосредни рад Посредни рад 
Нед. Год. Нед. Год. 

Планирање и програмирање 
васпитног рада 2,1 92 1,05 46 

васпитног рада 2,1 92 1,05 46 

8,4 370   

12,5 554   

Рад са родитељима, односно 3,15 139   

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

3,15 139  
 

 
 

стручним органима и   2,1 92 

установама, организацијама, 
удружењима и јединицом локалне 

 
 

 
 1,05 46 

Вођење документације, припрема   5,25 232 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 161 од 315 

Време 
реализације  

 Током школске 
године 

 38 1672 

Психолог школе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке 
школи у складу са 

циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика 
ном о основама система образовања и васпитања, као и посебним 

Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја, 
васпитног рада и предлагање мера 

које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада 

Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда 

Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама 

м, стручним и струковним 

науке и праксе.  
1,05 

 Време 
реализације  

Током школске 
године  
Током школске 
године  
Током школске 
године  
Током школске 
године  
Током школске 
године  

Током школске 
године  

Током школске 
године  

Током школске 
године  

 Током школске 
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Р.б. Област рада 

за рад и стручно усавршавање

6.2.3. Школски  библиотекар
Циљ:  

Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси 
остваривању и унапређивању образовно
реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада 
школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и 
библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања. 

Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос 
развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује 
сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне 
самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава учени
овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност 
учења током читавог живота.  

Задаци:  

Школски библиотекари, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, 
као и библиотечко-информацијских из
доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима 
планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно 
целокупног образовног процеса, као члан шк

- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника, 
- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација, 
- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском
- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање 

током целог живота,  
- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 
- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 

склоностима ка интелектуалном, емоционално
професионалном развоју,  

- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а 
посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у
тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним 
институцијама,  

- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 
расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности
и креативности код ученика, 

- обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, 
како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање 
информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо

- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним 
потребама и посебним способностима, 

- вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, 
каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови), 

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима, 
- заштита и чување библиотечко
 
Укупан број извршилаца на пословима

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Непосредни рад Посредни рад 
Нед. Год. Нед. Год. 

за рад и стручно усавршавање 

Укупно  31,5 1386 10,5 462 

6.2.3. Школски  библиотекар 

школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси 
остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, 
реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада 

лиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и 
информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања. 

Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос 
воју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује 

сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне 
самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава учени
овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност 

Школски библиотекари, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, 
информацијских из домена културних активности школске библиотеке, 

доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима 
планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно 
целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке:  

развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника, 
развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација, 
стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском 
мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање 

сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,  
праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 

има ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом 

пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а 
посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у
тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним 

стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 
расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности
и креативности код ученика,  
обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, 
како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање 
информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија, 

ања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним 
потребама и посебним способностима,  
вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, 
каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови),  
коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,  
заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда. 

Укупан број извршилаца на пословима библиотекара 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 162 од 315 

 Време 
реализације  

године  

 42 1848 

школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси 
васпитног рада у основним и средњим школама, 

реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада 
лиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и 
информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања.  

Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос 
воју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује 

сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне 
самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да 
овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност 

Школски библиотекари, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, 
домена културних активности школске библиотеке, 

доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима 
планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно 

развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,  
развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,  

 учењу,  
мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање 

праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 
социјалном и сваком другом 

пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а 
посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у 
тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним 

стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 
расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности 

обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, 
како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање 

комуникационих технологија,  
ања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним 

вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, 

медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.  

1,50 
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Р.б. Област рада 

I. Планирање и програмирање 
образовно – васпитног рада

II. Праћење и вредновање 
образовно- васпитног рада

III. Рад са наставницима 

IV. Рад са ученицима 

V. Рад са родитељима, односно 
старатељима 

VI. 
Рад са директором, стручним 
сарадницима, педагошким 
асистентом и пратиоцем ученика

VII. Рад у стручним органима и 
тимовима 

VIII. 

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

IX. Вођење документације, припрема 
за рад и стручно усавршавање

 
 
 
Програм рада библиотекара: 

Активности/теме 

Планирање и програмирање
 Израда годишњег плана рада
 Израда месечних планова рада
 Израда плана рада библиотечке 

секције 
 Планирање набавке лектире 
 Планирање набавке библиотечке 

грађе потребне за реализацију 
наставе и образовно васпитног рада

 Планирање и програмирање рада са 
ученицима у школској библиотеци

Праћење и вредновање образовно

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Непосредни рад Посредни рад
Нед. Год. Нед. Год. 

Планирање и програмирање 
васпитног рада 1,5 66 1,5 66 

васпитног рада 1,5 66 1,5 66 

7,5 330   

30 1320   

Рад са родитељима, односно 1,5 66   

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

3 132  
 

 
 

органима и   3 132 

установама, организацијама, 
удружењима и јединицом локалне 

 
 

 
 1,5 66 

Вођење документације, припрема 
за рад и стручно усавршавање   7,5 330 

Укупно  45 1980 15 660 

Начин реализације: Време реализације

Планирање и програмирање образовно васпитног рада
Израда годишњег плана рада 
Израда месечних планова рада 

плана рада библиотечке 

Планирање набавке лектире  
Планирање набавке библиотечке 
грађе потребне за реализацију 
наставе и образовно васпитног рада 
Планирање и програмирање рада са 
ученицима у школској библиотеци 

Писани извештај 
Вођење документације 
Вођење документације 
Анализа, договор,сугестије 
актива српског језика и 
књижевности 
Анализа, договор,сугестије 
актива у школи 
Прибављање информација 
ученичким 
интересовањима  

25.08 
септембар
септембар
децембар 2022
септембар
децембар 
током школске 
године
 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 
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Посредни рад Време 
реализације  

Током школске 
године  
Током школске 
године  
Током школске 
године  
Током школске 
године  
Током школске 
године  

Током школске 
године  

 Током школске 
године  

Током школске 
године  

 Током школске 
године  

 60 2640 

Време реализације 

образовно васпитног рада 
25.08 – 08.09.2022. 
септембар-јун 
септембар- 
децембар 2022. 
септембар- 
децембар 2022. 
током школске 
године 
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Активности/теме 

 Учешће у изради Годишњег плана 
рада школе 

 Учешће у процесу самовредновања
 Одабирање и припремање 

литературе и друге грађе за разне 
образовно-васпитне активности

 Вођење аутоматизованог 
библиотечког пословања 

 Коришћење библиотечких 
информационих система 

 Побољшање информационе, 
медијске и информатичке 
писмености корисника развијањем 
критичког односа према 
различитим информацијама и 
изворима сазнања и осећаја за 
естетске вредности 

 Сарадња са наставницима око 
утврђивања годишњег плана 
обраде лектире 

 Организовање наставних часова из 
појединих предмета у школској 
библиотеци 

 Систематско информисање 
корисника школске библиотеке о 
новонабављеним издањима

 Сарадња са Тимом за 
информационе технологије ради 
договора о изради програма за 
компјутеризацију књижног фонда

 Сарадња са Тимом за културну и 
јавну делатност школе 

 Сарадња са одељенским 
старешинама 

 Сарадња са Активом српског језика 
и књижевности-организовање 
заједничких манифестација, избор 
лепих мисли 

- Упознавање и учлањавање ученика 
првог разреда са школском 
библиотеком (одељења долазе 
појединачно у школску библиотеку, 
заједно са наставником српског 
језика и књижевности) 

 Размена уџбеника 
 Помоћ ученицима при избору 

литературе 
 Пружа помоћ ученицима у 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Начин реализације: Време реализације

Учешће у изради Годишњег плана 

Учешће у процесу самовредновања 
Одабирање и припремање 
литературе и друге грађе за разне 

васпитне активности 

 
Коришћење библиотечких 

Побољшање информационе, 
медијске и информатичке 
писмености корисника развијањем 

различитим информацијама и 
изворима сазнања и осећаја за 

Радионице, анализа, 
писани извештај 
Анализа, разматрање, 
извештај 
Консултације 
Унос књижног фонда и 
израда програма за 
електронски каталог 
Информисање 
 
Разговор, сугестије, 
саветодавни рад 

септембар20
 
септембар
 
септембар
 
септембар
 
септембар
 
септембар

Рад са наставницима 
Сарадња са наставницима око 
утврђивања годишњег плана 

Организовање наставних часова из 
појединих предмета у школској 

Систематско информисање 
школске библиотеке о 

новонабављеним издањима 

информационе технологије ради 
договора о изради програма за 
компјутеризацију књижног фонда 
Сарадња са Тимом за културну и 

тивом српског језика 
организовање 

заједничких манифестација, избор 

Консултације, договор 
 
 
 
 

Предавање 
 
 
Информисање 
 
 
Консултације, договор 
 
 
 
Предлагање, договор 
 
Договор 
 
Договор 

Септембар
 
 
 
 

септембар
 
 
септембар
 
 
септембар
 
 
 
септембар
 
септембар
 
септембар 

Рад са ученицима 
и учлањавање ученика 

првог разреда са школском 
библиотеком (одељења долазе 
појединачно у школску библиотеку, 
заједно са наставником српског 

Помоћ ученицима при избору 

Пружа помоћ ученицима у 

 
Информисање, договор 
 
 
 
 
Организовање размене 
 

Консултације, саветодавни 
рад 
Консултације, саветодавни 

 
септембар
 
 
 
 
септембар
 

септембар
 
септембар
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Време реализације 

септембар2022. 

септембар-август 

септембар-јун 

септембар-август 

септембар-август 

септембар-август 

Септембар 

септембар-јун 

септембар-јун 

септембар-јун 

септембар-јун 

септембар-јун 

септембар -јун 

септембар 

септембар 

септембар-јун 

септембар-јун 
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Активности/теме 

припреми и обради задате теме
 Обучавање ученика да самостално  

користе различите изворе сазнања 
и свих врста информација у настави 
и ван ње 

 Прибављање информација о 
ученичким интересовањима

 Развијање читалачких способности 
и усмеравање ученика у складу са 
њиховим интересовањима и 
потребама 

 Навикавање ученика да правилно 
рукују књижевном и некњижевном 
грађом 

 Осмишљавање заједно са 
ученицима како унапредити рад 
библиотеке  

 Рад библиотечке секције на основу 
предложеног Годишњег плана рада

Рад са родитељима, односно старатељима
 Остваривање сарадње са 

родитељима ради давања 
информација о читалачким 
интересовањима и потребама 
ученика 

Сарадња са директором, стручним сарадницима, педагошком службом
 Сарадња са стручним већима 

наставника, педагогом, психологом 
и директором школе  у вези с 
набавком и коришћењем књижне 
и некњижне грађе, те целокупном 
организацијом рада школске 
библиотеке 

 Информисање стручних већа, 
стручних сарадника и директора о 
набавци нове стручне литературе

 Сарадња са Тимом за 
информационе технологије ради 
договора о изради програма за 
компјутеризацију књижног фонда

 Сарадња са Тимом за културну и 
јавну делатност школе 

 Сарадња са одељенским 
старешинама 

 Сарадња са Тимом за 
информатизацију ( обогатити 
садржај на екрану у холу школе 
лепим мислима) 

 Прослава Савиндана 
 Упознавње ученика са Добитником 

Нинове награде за роман године

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Начин реализације: Време реализације

припреми и обради задате теме 
Обучавање ученика да самостално  
користе различите изворе сазнања 
и свих врста информација у настави 

Прибављање информација о 
тересовањима 

Развијање читалачких способности 
и усмеравање ученика у складу са 
њиховим интересовањима и 

Навикавање ученика да правилно 
рукују књижевном и некњижевном 

ученицима како унапредити рад 

иотечке секције на основу 
предложеног Годишњег плана рада 

рад 
 
Саветодавни рад, разговор 
 
 
Анкета 
 
Сугестије 
 
 
Саветодавни рад, разговор  
 
Размена идеја 
 
 
Организовање различитих 
активности 

 
 
септембар
 
 
септембар
 
септембар
 
 
септембар
 
септембар
 
 
септембар

Рад са родитељима, односно старатељима 

родитељима ради давања 
информација о читалачким 
интересовањима и потребама 

Информисање септембар

Сарадња са директором, стручним сарадницима, педагошком службом
Сарадња са стручним већима 
наставника, педагогом, психологом 

у вези с 
набавком и коришћењем књижне 
и некњижне грађе, те целокупном 
организацијом рада школске 

Информисање стручних већа, 
стручних сарадника и директора о 
набавци нове стручне литературе 

информационе технологије ради 
ра о изради програма за 

компјутеризацију књижног фонда 
Сарадња са Тимом за културну и 

информатизацију ( обогатити 
садржај на екрану у холу школе 

Упознавње ученика са Добитником  
Нинове награде за роман године 

  
 Договор, информисање 
 
 
 
 
  
 Презентација 
 
 
  
 Консултације, договор 
 
 
 
 Предлагање, договор 
 
 Договор 

 
 Договор 
 
 
 Приредба 
  
 Презентација 
 

 
више пута током 
године зависно од 
ребаланса буџета 
школе
 
 
септембар,
 
 
 
октобар, јун
 
 
 
септембар,
октобар, јун
 

септембар
 

септембар, јун
октобар, новембар
 
27. јануар
 
фебруар
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Време реализације 

септембар-јун 

септембар-октобар 

септембар-јун 

септембар-јун 

септембар-јун 

септембар-јун 

септембар-јун 

Сарадња са директором, стручним сарадницима, педагошком службом 

више пута током 
године зависно од 
ребаланса буџета 
школе 

септембар, 

октобар, јун 

септембар, 
октобар, јун 

септембар 

септембар, јун 
октобар, новембар 

27. јануар 

фебруар 
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Активности/теме 

 Обележавање 100 година од 
рођења Васка Попe 

 Обележевање 30 година од смрти 
Десанке Максимовић (11. фебруар

 Обележавање Данa књиге 
(23.април)  

 Дан отворених врата 
 Такмичење рецитатора 

*Све активности библиотеке зависе 
од епидемиолошке ситуације

Рад у стручним органима и тимовима
 Рад у школским тимовима на 

изради школског програма
 Рад у тиму за самовредновање у 

складу са решењем директора
 Рад у тиму за културну и јавну 

делатност школе 
 Присуство седницама Наставничког 

већа 
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

 Праћење културних дешавања у 
граду  
 

 Посета школским библиотекама 
других школа 

 Успостављање контакта са 
издавачима  

 Посета сајмовима књига који се 
организују у граду 

 Сарадња са Народном 
библиотеком у Ужицу ради 
договора о сарадњи и упознавање 
са планираним културним 
активностима Народне библиотеке

 Организоване посете Народном 
позоришту поводом позоришног 
фестивала 

 Сарадња са радио- телевизијским 
центрима ради промоције 
активности у школи 

 Учешће у раду Друштва школских 
библиотекара и Подружнице 
библиотекара златиборског округа

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
 Формирање књиге уписа 
 Формирање картотеке 
 Инвентарисање, класификовање, 

сигнирање, каталогизација и 
вођење одговарајуће евиденције и 
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Начин реализације: Време реализације

Обележавање 100 година од 

од смрти 
11. фебруар) 

 

активности библиотеке зависе 
од епидемиолошке ситуације 

 Пројекат 
 

Израда паноа,  
чланови секција 
 

Промоција часописа,  
Приредба, 

 Смотра, припрема ученика 
 Представа, концерт 

 
новембар
 
март
 
април
 
април
 
 
 

Рад у стручним органима и тимовима 
Рад у школским тимовима на 
изради школског програма 
Рад у тиму за самовредновање у 
складу са решењем директора 
Рад у тиму за културну и јавну 

Присуство седницама Наставничког 

Договор, анализе  
 
Договор, анализе писани 
извештаји 
Заједничке активности 
Информисање 

септембар
 
септембар
 
 
 
септембар

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

Праћење културних дешавања у 

Посета школским библиотекама 

Успостављање контакта са 

Посета сајмовима књига који се 

библиотеком у Ужицу ради 
договора о сарадњи и упознавање 

културним 
активностима Народне библиотеке 
Организоване посете Народном 
позоришту поводом позоришног 

телевизијским 
центрима ради промоције 

Учешће у раду Друштва школских 
библиотекара и Подружнице 

златиборског округа 

Информисање 
 
 
Размена идеја 
 
Договор 
 
Информисање 
 
 
Договор, консултације 
 
 
 
Гледање представа 
 
 
Промоција  
 
Консултације, 
информисање, разматрање 

Током школске 
године
 
Септембар, јун
 
Децембар, април
 
Септембар
 
 
Септембар
 
 
 
Новембар
 
 
Септембар
 
 
Септембар

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

Инвентарисање, класификовање, 
сигнирање, каталогизација и 
вођење одговарајуће евиденције и 

Анализа 
 
Анализа 
 
Анализа 

Септембар
 
Септембар
 
Септембар
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Време реализације 

новембар 

март 

април -мај 

април 

септембар-август 

септембар-август 

септембар-август 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

Током школске 
године 

Септембар, јун 

Децембар, април 

Септембар-јун  

Септембар 

Новембар 

Септембар-јун 

Септембар-јун 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
Септембар 

Септембар 

Септембар-јун 
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Активности/теме 

статистике 
 Рад на каталогу – израда програма 

и сређивање података за 
електронски каталог публикација

 Посета стручним семинарима
 Праћење ONLINE семинара
 Присуствовање састанцима 

Подружнице библиотекара 
златиборског округа 

 Посета  Сајму књига у Београду
 Праћење стручне литературе

6.3.Тимови у школи 
1) Тим за инклузивно образовање

План рада тима:   

Активности 

Праћење примене Правилника о 
ближим упутствима за 
утврђивање права на 
индивидуални образовни 
план, законским изменама и 
допунама, у складу са применом 
Приручника за инклузивни развој 
школе 
Оснаживање ученика за 
разумевање и прихватање 
инклузивних принципа, начела 

Прикупљање битних  података о 
детету од родитеља, старатеља, 
стручних сарадника основних 
школа, стручњака релевантних 
институција 
Упознавање одељењских већа са 
могућом потребом 
индивидуализације наставе за 
поједине ученике 
Идентификовање ученика којима 
је потребна додатна подршка у 
учењу у сарадњи са одељењским 
старешинама 
Оснаживање родитеља за 
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Начин реализације: Време реализације

израда програма 

електронски каталог публикација 
Посета стручним семинарима 
Праћење ONLINE семинара 
Присуствовање састанцима 
Подружнице библиотекара 

Посета  Сајму књига у Београду 
туре 

 
Едукација 
 
Едукација 
 
Консултације, договор, 
информисање 
Групни одлазак деце и 
наставника 
Едукација 

 
Према календару 
стр. усавршавања 
 
 
 
Септембар, јун
 
Октобар
Септембар
 

1) Тим за инклузивно образовање 

Време 
реализације Начин реализације Носиоци 

реализације
Праћење примене Правилника о 

допунама, у складу са применом 
Приручника за инклузивни развој 

Континуирано 
током 

школске 
године 

Разговор, дискусија, 
анализа 

Директор школе, 
помоћник 
директора, 
секретар, Тим за 
инклузивно 
образовање

Током 
школске 
године 

Материјал за часове 
одељењског 
старешине, 
одељењске 
заједнице, 
радионице за 
ученике првих 
разреда, вршњачки 
едукатори, 
индивидуални и 
групни разговори 

ПП служба, 
одељенске 
старешине, 
вршњачки 
едукатори, Тим
инклузивно 
образовање, Тим за 
РПШ

Прикупљање битних  података о 
детету од родитеља, старатеља, 

Током првог 
полугодишта 

Разговор, дискусија, 
анализа 

Тим за инклузивно 
образовање, 
сарадници основних 
школа

Упознавање одељењских већа са Током 
школске 
године 

Разговор, дискусија, 
анализа 

ППС
инклузивно 
образовање,
ОС

којима 

сарадњи са одељењским 

До краја 
првог 

полугодишта 

Разговор, дискусија, 
анализа 
 

ППС
са Тимом, родитељи

Током Материјал за ПП

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 167 од 315 

Време реализације 

Према календару 
стр. усавршавања  

Септембар, јун 

Октобар 
Септембар-јун  

Носиоци 
реализације 
Директор школе, 
помоћник 
директора, 
секретар, Тим за 
инклузивно 
образовање 

ПП служба, 
одељенске 
старешине, 
вршњачки 
едукатори, Тим за 
инклузивно 
образовање, Тим за 
РПШ 

Тим за инклузивно 
образовање, ОС, 
сарадници основних 
школа 

ППС, Тим за 
инклузивно 
образовање, 
ОС, чланови ОВ 
ППС, ОС у сарадњи 
са Тимом, родитељи 

ППС, Тим за 
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Активности 

разумевање и прихватање 
инклузивних принципа, начела 

Праћење и израда описа ученика 
и   педагошких профила за 
поједине ученике 

Идентификовање ученика којима 
је потребан рад по 
ИОП-у 
Сарадња са наставницима у циљу 
предузима одговарајућих мера и 
помоћи ученицима који имају 
тешкоћа у савладавању 
наставних садржаја 
Пружање подршке наставницима 
у коришћењу и примени мера 
(индивидуализације, ИОП-а), 
инклузивне образовне праксе 

Припрема и реализација 
излагања  на тему  Инклузивна 
култура, политика и пракса 
Праћење спровођења ИОП-а, 
евалуације, извештавање 
Педагошког колегијума 
Сарадња са релевантним 
институцијама (Министарство 
просвете, Центар за социјални 
рад, Дом здравља, основне и 
средње школе , Интерресорна 
комисија, релевантне невладине 
организације) 
Пружање подршке ученицима из 
осетљивих група 
(идентификовање ученика, 
њихових посебних потреба, 
вођење евиденције). 

Самовредновање и вредновање  
рада тима за инклузију 

Сарадња са пратиоцима ученика 
и Градским центром за услуге 
социјалне заштите 
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Време 
реализације Начин реализације Носиоци 

реализације
школске 
године 

родитељске 
састанке, 
информисање 
родитеља о 
могућностима 
инклузивног 
образовања, 

инклузивно 
образовање, Тим за 
РПШ

Праћење и израда описа ученика Током 
школске 
године 

Разговор, дискусија, 
израда докумената, 
праћење 

Тим за инклузивно 
образовање у 
сарадњи са ПП
родитељи

којима Током првог 
полугодишта 

Разговор, 
дискусија, 
договор 

ППС
ОВ

наставницима у циљу 
предузима одговарајућих мера и 

Током 
школске 
године 

Разговор, дискусија, 
анализа 

ППС
са Тимом

Пружање подршке наставницима Током 
школске 
годинe 

Помоћ при изради 
планова и њихове 
евалуације, 
едукација 
наставника, 
 

Тим за инклузивно 
образовање
наставници, Тим за 
РПШ
 

Током 
школске 
годинe 

Презентација Тим за инклузивно
образовање

Током 
школске 
годинe 

Разговор, анализа, Тим за инклузивно
образовање

комисија, релевантне невладине 

Током 
школске 
годинe 

Разговор, договор, 
извештаји, анализе, 
стручна 
усавршавања, 
заједничке 
активности 

Координатор тима, 
психолог, 
наставници, ученици

Пружање подршке ученицима из Током 
школске 
године 

Разговор, 
евиденције, 
праћење, пружање 
идентификоване 
подршке у сарадњи 
са релевантним 
институцијама 

Чланови  тима, 
наставници, 
родитељи Тим за 
РПШ

Самовредновање и вредновање  Крај школске 
године 

Разговор, анализа, 
извештаји 

Тим за инклузивно 
образовање, 
директор, 

ученика Током 
школске 
године 

Сарадња Тим за инклузивно 
образовање, 
директор, 
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Носиоци 
реализације 
инклузивно 
образовање, Тим за 
РПШ 

Тим за инклузивно 
образовање у 
сарадњи са ППС, ОС, 
родитељи 
ППС, ОС, чланови 
ОВ, Тимови 

ППС, ОС у сарадњи 
са Тимом 

Тим за инклузивно 
образовање, 
наставници, Тим за 
РПШ 

Тим за инклузивно 
образовање 

Тим за инклузивно 
образовање 

Координатор тима, 
психолог, 
наставници, ученици 

Чланови  тима, ОС, 
наставници, 
родитељи Тим за 
РПШ 

Тим за инклузивно 
образовање, 
директор, ПК 
Тим за инклузивно 
образовање, 
директор, ОВ 
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Чланови тима за инклузивно образовање

1. Ружица Страњаковић, педагог, 
2. Маријана Симовић Алексић, психолог, 
3. Марија Суботић, психолог
4. Марија Цупара, наставник физичког васпитања
5. Ана Радановић, наставник графичке групе предмета
6. Ивана Матијевић, наставник енглеског језика
7. Данка Гогић, наставник српског језика и књижевности
8. Јелена Деспић, представник Савета родитеља
9. Обрад Вукашиновић, 4г одељење, 
10. Тања Ђуровић, 3г одељење, представник ученичког парламента
11. Теодора Јовановић, 3г одељење, представник ученичког парламента
12. Невенка Дедић, педагог  Дечијег 

 

2) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

Тим за заштиту од дискриминације,
за заштиту) ради у складу са Посебним
протокола за заштиту деце и ученика
васпитним установама и Правилником
дискриминаторног понашања и
превенције и спречавања дискриминаторног
школи и понашања којим се вређа
изменама и допунама правилника о протоколу поступања у установи у одговору на 
злостављање и занемаривање. 

Тим ће се старати о реализацији
Плана поступања установе у случају
вређања угледа, части или достојанства
динамиком планова кроз редовне

 

 

 

 

План рада тима:   

Активности/теме 

Израда Програма за заштиту деце
ученика од насиља, злостављања 
занемаривања 
Избор представника Савета 
родитеља за члана Тима 
Избор представника Ученичког 
парламента за чланове Тима 
Упознавање нових чланова Тима са
Посебним протоколом и Програмом

Припрема материјала за 
родитељске састанке посвећене 
Програму заштите ученика од 
насиља, злостављања и 
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за инклузивно образовање: 
Ружица Страњаковић, педагог, руководилац тима 
Маријана Симовић Алексић, психолог, наставник грађанског васпитања
Марија Суботић, психолог 
Марија Цупара, наставник физичког васпитања 
Ана Радановић, наставник графичке групе предмета 
Ивана Матијевић, наставник енглеског језика 
Данка Гогић, наставник српског језика и књижевности 

представник Савета родитеља 
Обрад Вукашиновић, 4г одељење, представник ученичког парламента
Тања Ђуровић, 3г одељење, представник ученичког парламента 
Теодора Јовановић, 3г одељење, представник ученичког парламента 

педагог  Дечијег диспанзера 

2) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у
Посебним протоколом и Приручником за 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Правилником о поступању установе у случају сумње

и вређања угледа, части или достојанства
дискриминаторног понашања,  насиља, злостављања

вређа углед, част или достојанство личности,
изменама и допунама правилника о протоколу поступања у установи у одговору на 

реализацији Акционог плана програма за заштиту од насиља,
случају сумње или утврђеног дискриминаторног

достојанства личности и обављаће своје активности
редовне састанке. 

Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Носиоци
реализације

деце и 
 и 

До 15. 
септембра 

Разговор, 
анализа, 
договор, 
избор 

Тим 
СР, УП

са 
Програмом 

Октобар Презентација, 
излагање, e-mail 

Руководилац
Тима

 
Новембар Припрема Чланови

ППС,
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наставник грађанског васпитања 

представник ученичког парламента 

 

2) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 

(у даљем тексту: тим 
 примену Посебног 

занемаривања у образовно 
сумње или утврђеног 

достојанства личности, у циљу 
злостављања и занемаривања у 

личности, и Правилникoм о 
изменама и допунама правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

насиља, реализацију 
дискриминаторног понашања и 

активности у складу са 

Носиоци 
реализације 

 за заштиту, 
УП  

Руководилац 
Тима за заштиту 

Чланови Тима, 
ППС, ОС 
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Активности/теме 

занемаривања 

Обука запослених ради јачања 
компетенција у области заштите од
насиља, злостављања и 
занемаривања 
Подршка тиму вршњачких 
едукатора за тему заштиту ученика
од насиља 
Сарадња са Тимовима за ЗДНЗЗ 
средњих школа на нивоу града 

Уређење школског простора у 
функцији опште климе подршке и
прихватања како би се сваки ученик
осећао добро, безбедно и 
напредовао 
Припрема анкете и анкетирање 
ученика о учесталости и врстама 
насилничког понашања 

Анализа стања у остваривању 
равноправности и једнаких 
могућности 

Извештај о реализованим 
активностима 

Разматрање пријавa насилних 
ситуација 

Евалуација рада тима и 
реализованих активности 
Евалуација Програма 
Вођење евиденције 
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Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Носиоци
реализације

од 
Током 

школске 
године 

Презентације, 
предавања, 
излагања 

Тим 
ППС

ученика 
Током 

школске 
године 

Пружање 
подршке 

Тим 
ППС

Током 
школске 
године 

Реализација 
заједничких 
активности, 
размена 
Презентација 

Руководи
Тима

и 
ученик 

Током 
школске 
године 

Договор, акције 
у складу са 
иницијативама 
ученика 

Тим 
УП 

Април-јун Анкета ППС
Тимом

Мај-јун Анкетирање 
ученика, 
родитеља и 
запослених 
Разматрање и 
анализа стања  

Тим за заштиту у 
сарадњи са ППС 
и ОС

Јануар – 
фебруар и 
Јун- август 

Припрема 
извештаја, 
Презентовање 

Тим 
сарадњи
директором

Током 
школске 

године по 
потреби 

Доношење 
закључака о 
постојању или 
сумњи, нивоу и 
врсти насиља и 
мерама за 
решавање 
настале 
ситуације 

Тим 

Јул- август Анализа, 
разговор, 
договор 

Тим 

Током 
школске 
године 

Записници са 
састанака, 
пријаве 
насилних 
ситуација, 
извештаји 

Записничар,
Руководилац
тима
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Носиоци 
реализације 

 за заштиту, 
 

 за заштиту, 
 

Руководилац 
Тима за заштиту 

 за заштиту, 

 у сарадњи са 
Тимом 

Тим за заштиту у 
сарадњи са ППС 
и ОС 

 за заштиту у 
сарадњи са 
директором 

 за заштиту 

 за заштиту 

Записничар, 
Руководилац 
тима 
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Чланови тима: 
1. Драган Туцаковић, директор школе/Јелена Павловић, помоћник директора 
2. Снежана Матић, секретар 
3. Зорица Ђурић, наставни машинске групе предмета
4. Маријана Симовић Алексић, психолог
5. Ружица Страњаковић, педагог
6. Марија Суботић, психолог
7. Мирјана Драшковић, наставник грађанског васпитања
8. Горан Драшковић, наставник социологије
9. Александар Продановић, наставник физичког васпитања
10. Душан Милићевић, вероучитељ
11. Весна Владисављевић, наставник машинске групе предмета
12. Верица Михајловић, представник Центра за социјални рад
13. Предраг Барјактаревић, п
14. Обрад Вукашиновић, 4г одељење, представник 
15. Катарина Јокић, 4г одељење, представник 
16. Теодора Јовановић, 3г одељење, 
17. Дарко Љубичић, 4е2 одељење, 
18. Милица Марић 4е2 одељење, 
19. Милица Рабасовић, 3т одељење, 
20. Хелена Спасојевић, 2г одељење, 
21. Милош Глишовић, 2е3
22. Немања Радибратовић 2е3 одељење, 
23. Маша Петровић, 2г одељење, 

3) Тим за самовредновање 

План рада тима: 

Активности 

Конституисање Тима за 
самовредновање 
Израда Годишњег плана 
самовредновања 
Израда плана рада Тима за текућу 
школску годину 
Упознавање нових чланова Тима са 
Правилником о вредновању и 
самовредновању рада школе и 
успостављање договора о 
изабраној области 
самовредновања за школску 
2022/2023.год. и одговорностима 
тима 
Проучавање изабраних области 
квалитета и договор о 
циљевима,стандардима и нивоима 
које треба преиспитати  
Утврђивање расположивих  доказа 
и идентификовање доказа које тек 
треба оформити  
Сарадња са Тимовима у школи 
ради координирања рада 
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Драган Туцаковић, директор школе/Јелена Павловић, помоћник директора 
, секретар  

наставни машинске групе предмета, руководилац тима
Маријана Симовић Алексић, психолог 
Ружица Страњаковић, педагог 
Марија Суботић, психолог 
Мирјана Драшковић, наставник грађанског васпитања 
Горан Драшковић, наставник социологије 
Александар Продановић, наставник физичког васпитања 
Душан Милићевић, вероучитељ 
Весна Владисављевић, наставник машинске групе предмета 

Михајловић, представник Центра за социјални рад 
Предраг Барјактаревић, представник Савета родитеља  
Обрад Вукашиновић, 4г одељење, представник Ученичког парламента

Јокић, 4г одељење, представник Ученичког парламента 
Теодора Јовановић, 3г одељење, представник Ученичког парламента
Дарко Љубичић, 4е2 одељење, представник Ученичког парламента 
Милица Марић 4е2 одељење, представник Ученичког парламента 
Милица Рабасовић, 3т одељење, представник Ученичког парламента
Хелена Спасојевић, 2г одељење, представник Ученичког парламента

2е3 одељење, представник Ученичког парламента
Немања Радибратовић 2е3 одељење, представник Ученичког парламента
Маша Петровић, 2г одељење, представник Ученичког парламента 

 

Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Септембар Именовање 
чланова  

Управа школе

До 15. 
септембра 

Анализа, 
договор 

Чланови тима за
самовредновање

Израда плана рада Тима за текућу До 15. 
септембра 

Анализа, 
договор 

Чланови тима за
самовредновање

Упознавање нових чланова Тима са 

.год. и одговорностима 

Септембар Информисање Координатор 
Тима за
самовррдновање

циљевима,стандардима и нивоима 

Септембар Анализа, 
договор 
 

Чланови тима за
самовредновање

Утврђивање расположивих  доказа 
и идентификовање доказа које тек 

октобар Анализа, 
договор 

Чланови тима за
самовредновање

континуирано Анализа, 
договор 

Чланови тима за
самовре
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Драган Туцаковић, директор школе/Јелена Павловић, помоћник директора  

, руководилац тима 

ченичког парламента 

ченичког парламента 
 

 
ченичког парламента 
ченичког парламента 
ченичког парламента 

ченичког парламента 

Носиоци 
реализације 

Управа школе 

Чланови тима за 
самовредновање 
Чланови тима за 
самовредновање 
Координатор 
Тима за 
самовррдновање 

Чланови тима за 
самовредновање 

Чланови тима за 
самовредновање 

Чланови тима за 
самовредновање, 
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Активности 

Прикупљање доказа уз примену 
различитих инструмената и техника 
и праћење реализације активности
Обрада и анализа добијених 
података  
Писање Извештаја о 
самовредновању 
Утврђивање мера за побољшање 
квалитета рада  на основу 
закључака у Извештају  
Израда просветног картона за 
школску 2022/2023.годину 

Праћење реализације 
акционог плана из претходне 
школске године 

Анализа реализације 
акционог плана  
(у оквиру 
анализе реализације ГПР) 

Предлог и усвајање области 
самовредновања за наредну 
школску годину 
Подношење Извештаја о 
Самовредновању за школску 2022
2023. члановима  Наставничког 
већа, Школског одбора, Савету 
родитеља, Ученичком парламенту

Анализа реализације предвиђених активности пратиће се на полугодишту и на крају школске 
године. 

Чланови тима за самовредновање
1. Драган Туцаковић, директор школе
2. Оливера Шијакињић, наставник машинске групе предмета, руководилац тима
3. Весна Зечевић, библиотекар, наставник машинске групе предмета
4. Марија Жунић, наставник ликовне културе
5. Ивана Аџић, наставник електротехничке групе предмета
6. Братислав Стаменковић, наставник електротехничке групе предмета
7. Момир Бабић, наставник е
8. Ивана Бошковић, наставник практичне наставе у графичарству
9. Јелена Шљукић, наставник практичне наставе у графичарству
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Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Тим за РПШ,
подршку 
ученицима, Тим 
за заштиту
инклузивно 
образовање

различитих инструмената и техника 
и праћење реализације активности 

Током школске 
године 

Праћење, 
Анкета, договор, 
разговор 

Чланови тима за
Самовредновање,
ППС

Током другог 
полугодишта 

Анализа Тим за 
самовредновање

Крај школске 
године 

Договор, 
разговор 

Тим за 
самовредновање

Утврђивање мера за побољшање Крај школске 
године 

Предлагање, 
разматрање 

Тим за 
самовредновање

Новембар Анализа 
 

Чланови тима за
самовредновање

Током школске 
године 

Прикупљање 
података, 
дискусија 

Чланови тима за
самовредновање,
Носиоци 
активности
предвиђени
акционим планом

Крај школске 
године 

Прикупљање 
података, 
анализа, 
дискусија 

Чланови тима за
самовредновање
Носиоци 
активности
предвиђени
акционим планом

Крај школске 
године 

Разматрање 
предлога на НВ, 
дискусија 

Наставничко веће

Самовредновању за школску 2022-

родитеља, Ученичком парламенту 

До 31.августа 
2023. 

Презентација, 
излагање, 
дискусија 
 

Чланови тима за
самовредновање

Анализа реализације предвиђених активности пратиће се на полугодишту и на крају школске 

за самовредновање: 
Драган Туцаковић, директор школе 
Оливера Шијакињић, наставник машинске групе предмета, руководилац тима
Весна Зечевић, библиотекар, наставник машинске групе предмета
Марија Жунић, наставник ликовне културе 
Ивана Аџић, наставник електротехничке групе предмета 
Братислав Стаменковић, наставник електротехничке групе предмета
Момир Бабић, наставник електротехничке групе предмета 
Ивана Бошковић, наставник практичне наставе у графичарству 
Јелена Шљукић, наставник практичне наставе у графичарству 
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Носиоци 
реализације 

Тим за РПШ, 
одршку 

ученицима, Тим 
за заштиту, Тим за 
инклузивно 
образовање 
Чланови тима за 
Самовредновање,
ППС 
Тим за 
самовредновање 
Тим за 
самовредновање 
Тим за 
самовредновање 

Чланови тима за 
самовредновање 

Чланови тима за 
самовредновање, 
Носиоци 
активности 
предвиђени 
акционим планом 
Чланови тима за 
самовредновање 
Носиоци 
активности 
предвиђени 
акционим планом 
Наставничко веће 

Чланови тима за 
самовредновање 

Анализа реализације предвиђених активности пратиће се на полугодишту и на крају школске 

Оливера Шијакињић, наставник машинске групе предмета, руководилац тима 
Весна Зечевић, библиотекар, наставник машинске групе предмета 

Братислав Стаменковић, наставник електротехничке групе предмета 
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10. Љиљана Зекић, наставник металуршке групе предмета
11. Благоје Симић, наставник практичне наставе
12. Михајло Аџић, наставник практичне наставе
13. Павле Гавриловић, наставник практичне наставе
14. Лука Цветић, 2д одељење, 
15. Горанка Марковић, 
16. Светлана Зечевић, 

4) Tим за обезбеђење квалитета и развој установе

Активности 

Конституисање Тима за обезбеђење 
квалитета и развој установе 
Израда плана рада тима  за текућу 
школску годину 
Упознавање са надлежностима тима

Учествовање у развоју методологије 
самовредновања у односу на стандарде 
квалитета рада установе  
Коришћење аналитичко – 
истраживачких података за даљи развој 
школе 
Давање стручног мишљења у 
поступцима за стицање звања 
наставника и стручног сарадника 

Праћење развоја компетенција 
наставника и стручног сарадника у 
односу на захтеве квалитетног васпитно 
– образовно рада, резултата 
самовредновања и спољашњег 
вредновања 
Праћење напредовања ученика у 
односу на очекиване резултате 

Анализа реализованих активности и 
израда извештаја о раду тима 

Чланови тима за обезбеђење квалитета и развој установе:
1. Драган Туцаковић, директор школе
2. Јелена Павловић, помоћник
3. Маријана Симовић Алексић, психолог, менаџер квалитета
4. Јелена Јокић, руководилац стручног актива за развојно планирање школе, 

руководилац тима 
5. Ружица Страњаковић, педагог, руководилац тима за инклузивно образовање
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Љиљана Зекић, наставник металуршке групе предмета 
Благоје Симић, наставник практичне наставе 
Михајло Аџић, наставник практичне наставе 
Павле Гавриловић, наставник практичне наставе 
Лука Цветић, 2д одељење, представник Ученичког  парламента 
Горанка Марковић, представник Школског одбора 
Светлана Зечевић, представник Савета родитеља 

4) Tим за обезбеђење квалитета и развој установе 
Време 

реализације 
Начин 

реализације 
обезбеђење Септембар Именовање 

чланова  
Чланови тима

текућу До 15. 
септембра 

Анализа, 
договор 

Чланови тима 

Упознавање са надлежностима тима Октобар Анализа, 
договор 

Чланови тима 

Учествовање у развоју методологије 
самовредновања у односу на стандарде 

Током 
школске 
године 

Планирање, 
осмишљавање, 
дискусија 

Чланови тима у 
сарадњи са тимом 
за самовредновање

истраживачких података за даљи развој 
Током 

школске 
године 

Анализа Чланови тима у 
сарадњи са 
руковством школе

 

Током 
школске 
године 

Извештавање, 
праћење 

Чланови тима у 
сарадњи са 
руковством школе и 
тимом за 
професионални 
развој

наставника и стручног сарадника у 
захтеве квалитетног васпитно 

Током 
школске 
године 

Праћење, 
анализа 

Чланови тима у 
сарадњи 
руководиоцима 
секторских тимова

Праћење напредовања ученика у Током 
школске 
године 

Праћење, 
анализа 

Чланови тима у 
сарадњи са 

Анализа реализованих активности и На крају I и II 
полугодишта 

у оквиру 
анализе 

реализације 
ГПР,  на крају 
школске год. 
за Извештај о 
раду школе 

Праћење, 
анализа, писани 
извештај 

Чланови тима у 
складу са поделом 
послова

Чланови тима за обезбеђење квалитета и развој установе: 
Драган Туцаковић, директор школе 

помоћник директора, менаџер квалитета 
Маријана Симовић Алексић, психолог, менаџер квалитета 

руководилац стручног актива за развојно планирање школе, 

Ружица Страњаковић, педагог, руководилац тима за инклузивно образовање
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Носиоци 
реализације 

Чланови тима 

Чланови тима  

Чланови тима  

Чланови тима у 
сарадњи са тимом 
за самовредновање 
Чланови тима у 
сарадњи са 
руковством школе 
Чланови тима у 
сарадњи са 
руковством школе и 
тимом за 
професионални 
развој 
Чланови тима у 
сарадњи 
руководиоцима 
секторских тимова 

Чланови тима у 
сарадњи са СВ и ПК 

Чланови тима у 
складу са поделом 
послова 

руководилац стручног актива за развојно планирање школе, 

Ружица Страњаковић, педагог, руководилац тима за инклузивно образовање 
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6. Ана Јованетић Марковски, руководилац стручног актива за развој школског програма
7. Бранко Димитријевић, руководилац тима за међупредметне компетенције и 

предузетништво 
8. Оливера Шијакињић, руководилац тима за самовредновање
9. Наташа Гавриловић, руководилац тима за професионални развој
10. Иван Савић, руководилац тима за информатизацију
11. Драгана Бијељић, руковод
12. Ивана Марјановић, руководилац тима за каријерно вођење и саветовање
13. Катарина Новаковић, руководилац тима за подршку ученицима
14. Катарина Петронијевић, п
15. Гордана Бољак, представник Савета родит
16. Дарко Бајић, 2д одељење, п

5) Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

План рада тима: 

Активности 

Конституисање Тима  
 
Израда плана рада тима  за текућу 
школску годину 
Упознавање са надлежностима 
тима и одговарајућим законским и 
подзаконским актима везаним за 
међупредметне компетенције и 
предузетништво 
Праћење реализације и 
организовање планираних 
активности везаних за развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништва 
Анализа реализованих активности 
и израда извештаја о раду тима 

Међупредметне компетенције су
потребни свакој особи за лично испуњење и развој, друштвено укључивање и запошљавање 
ПРИПРЕМА ЗА ЖИВОТ. 

 Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз
наставу свих предмета, применљиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 
различитих проблема и задатака, неопходне су у свим ученицима за лично остварење и развој, 
као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживо
Оријентација ка општим и међупредметним компетенцијама доприноси динамичнијем и 
ангажованијем комбиновању знања, вештина и ставова значајних за различите реалне контексте 
који захтевају њихову функционалну примену. У специфичним ситуацијама трен
тим планира активности које ће у складу са околностима бити реализоване.

Активност Реализатори

Компетенција Компетенција за целоживотно учење 
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Ана Јованетић Марковски, руководилац стручног актива за развој школског програма
евић, руководилац тима за међупредметне компетенције и 

Оливера Шијакињић, руководилац тима за самовредновање 
Наташа Гавриловић, руководилац тима за професионални развој 
Иван Савић, руководилац тима за информатизацију 

руководилац тима за наставна средства и опрему
Ивана Марјановић, руководилац тима за каријерно вођење и саветовање
Катарина Новаковић, руководилац тима за подршку ученицима 
Катарина Петронијевић, представник Школског одбора 

редставник Савета родитеља 
Дарко Бајић, 2д одељење, представник Ученичког парламента 

5) Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва  

Време реализације Начин 
реализације

Септембар Именовање 
чланова 

Израда плана рада тима  за текућу До 15. септембра Анализа, 
договор 

тима и одговарајућим законским и 
подзаконским актима везаним за 

Октобар Информисање, 
презентовање

међупредметних компетенција и 

Током школске године Анализа, 
договор, 
праћење 

активности На крају I и II полугодишта 
у оквиру анализе 
реализације ГПР, на крају 
школске год. за Извештај 
о раду школе 

Праћење, 
анализа, 
писани 
извештај 

Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина и ставова који су 
потребни свакој особи за лично испуњење и развој, друштвено укључивање и запошљавање 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз
наставу свих предмета, применљиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 
различитих проблема и задатака, неопходне су у свим ученицима за лично остварење и развој, 
као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживо
Оријентација ка општим и међупредметним компетенцијама доприноси динамичнијем и 
ангажованијем комбиновању знања, вештина и ставова значајних за различите реалне контексте 
који захтевају њихову функционалну примену. У специфичним ситуацијама трен
тим планира активности које ће у складу са околностима бити реализоване. 

еализатори 

Праћење 
реализације и 
вредновање 

процеса и исхода 

Временски 
оквир 

Компетенција за целоживотно учење  
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Ана Јованетић Марковски, руководилац стручног актива за развој школског програма 
евић, руководилац тима за међупредметне компетенције и 

илац тима за наставна средства и опрему 
Ивана Марјановић, руководилац тима за каријерно вођење и саветовање 

 

реализације 
Носиоци 

реализације 
Именовање Чланови 

тима 
Чланови 
тима  

Информисање, 
презентовање 

Чланови 
тима  

Чланови 
тима  

Чланови 
тима у 
складу са 
поделом 
послова 

комбинација интегрисаних знања, вештина и ставова који су 
потребни свакој особи за лично испуњење и развој, друштвено укључивање и запошљавање - 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз 
наставу свих предмета, применљиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 
различитих проблема и задатака, неопходне су у свим ученицима за лично остварење и развој, 
као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 
Оријентација ка општим и међупредметним компетенцијама доприноси динамичнијем и 
ангажованијем комбиновању знања, вештина и ставова значајних за различите реалне контексте 
који захтевају њихову функционалну примену. У специфичним ситуацијама тренутне ситуације 

Очекивани исход 
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Активност Реализатори

Презентације о 
техникама и 
планирању учења  

ППС, одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници

Индивидуални и 
групни рад са 
ученицима у 
освешћивању 
важности 
самопроцене и 
отклањање сметњи у 
учењу 

ППС, одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници
 

Компетенција Комуникација
Реализација 
активности тимског и 
групног рада, 
пројектне наставе, 
усавршавају техника 
комуникације  

Наставници 
грађанског 
васпитања, 
социологије, 
устава, верске 
наставе, 
предметни 
наставници, 
руководиоци 
секција 

Презентације  о појму 
и врстама 
комуникације 

Одељењске 
старешине и 
ППслужба

Компетенција Рад са подацима и информацијама 
Oспособљавањe 
ученика да 
самостално траже и 
користе различите 
изворе информација 
и података, 
процењују њихову 
поузданост  

Наставник 
информатике и 
рачунарства, 
предметни
наставници, 
одељењске 
старешине

Компетенција Дигитална 
Уз помоћ наставника 
ученици претражују, 
процењују, 
анализирају 
релевантност и 

 
Наставник 
информатике и 
рачунарства, 
предметни 
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еализатори 

Праћење 
реализације и 
вредновање 

процеса и исхода 

Временски 
оквир 

ППС, одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници 

ППС, одељењске 
старешине 

Новембар 
- 
децембар 

Ученик уме да планира 
време за учење и да 
организује процес 
учења и управља њим
нарочито у условима 
онлајн учења

ППС, одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници 

ППС, одељењске 
старешине 
 

Током 
школске 
године 
 

 Уме да процени 
сопствену успешност у 
учењу идентификује 
тешкоће у учењу и
како да их превазиђе

Комуникација 
Наставници 
грађанског 
васпитања, 
социологије, 
устава, верске 

предметни 
наставници, 
руководиоци 

ППС,  
одељењске 
старешине, 
чланови тима, 
предметни 
наставници 

Током 
школске 
године 

Активно доприноси 
неговању културе 
дијалога, уважавању и 
неговању различитости 
и поштовању основних 
норми комуникације
расуме правила е 
комуникације

Одељењске 
старешине и 
ППслужба 

Одељењске 
старешине и 
ППслужба 

Током 
школске 
године 
 

Ученик познаје 
специфичне 
карактеристике 
различитих модалитета 
комуникације (усмена и 
писана, непосредна и 
посредована 
комуника
телефоном, преко 
интернета).

Рад са подацима и информацијама  
Наставник 
информатике и 
рачунарства, 
предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине 

Тим за за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 

Током 
школске 
године 

Зна да је за разумевање 
догађаја и доношење 
компетентних одлука 
потребно имати 
релевантне и поуздане 
податке.

Дигитална компетенција 

Наставник 
информатике и 
рачунарства, 
предметни 

Наставник 
информатике и 
рачунарства, 
предметни 
наставници 

Током 
школске 
године 

Помоћу ИКТ уме да 
представи, оргaнизуje, 
структурира и 
форматира 
информације користећи 
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Очекивани исход 

Ученик уме да планира 
време за учење и да 
организује процес 
учења и управља њим, 
нарочито у условима 
онлајн учења 
Уме да процени 

сопствену успешност у 
учењу идентификује 
тешкоће у учењу и зна 
како да их превазиђе 

Активно доприноси 
неговању културе 
дијалога, уважавању и 
неговању различитости 
и поштовању основних 
норми комуникације, 
расуме правила е 
комуникације 

Ученик познаје 
специфичне 
карактеристике 
различитих модалитета 
комуникације (усмена и 
писана, непосредна и 
посредована 
комуникација, нпр. 
телефоном, преко 
интернета). 

Зна да је за разумевање 
догађаја и доношење 
компетентних одлука 
потребно имати 
релевантне и поуздане 
податке. 

Помоћу ИКТ уме да 
представи, оргaнизуje, 
структурира и 
форматира 
информације користећи 
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Активност Реализатори

поузданост 
информација у 
електронском облику 
користећи 
одговарајућа ИКТ 

наставници

Презентације и 
предавања за 
ученике 

Наставник 
информатике и 
рачунарства, 
предметни 
наставници

Компетенција Решавање проблема
Оспособљавање 
ученика за 
испитивање 
проблемске 
ситуације и 
проналажење 
решења кроз 
решавање актуелних 
проблемских 
ситуација у учењу, 
напредовању, 
понашању 
 
 

Одељењске 
старешине, ППС, 
предметни 
наставници, 
руководиоци 
секција 

Компетенција Сарадња
Подстицање тимског 
рада кроз заједничке 
активности ученика У 
доношењу правила 
понашања у 
учионици, 
подстицање тимског 
рада кроз заједничке 
активности ученика 
чланова различитих 
секција, рад на 
пројектима 

Одељењске 
старешине и 
предметни 
наставци, 
руководиоци 
секција 

Подстицање тимског 
рада кроз заједничке 
активности ученика- 
рад на пројектима 

Предметни 
наставници, 
руководиоци 
секција 

Компетенција Одговорно учешће у демократском друштву
Укључивање ученика 
у рад тимова, 
секција, 
хуманитарних 

Тим за заштиту од 
дискриминације, 
зластављања, 
занемативања, 
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еализатори 

Праћење 
реализације и 
вредновање 

процеса и исхода 

Временски 
оквир 

наставници на ефикасан начин 
могућности датог ИКТ 
средства.

Наставник 
информатике и 
рачунарства, 
предметни 
наставници 

Наставник 
информатике и 
рачунарства, 
предметни 
наставници 

Током 
школске 
године 

 Препознаје ризике и 
опасности при 
коришћењу ИКТ и у 
односу на то одговорно 
поступа.

Решавање проблема 
Одељењске 
старешине, ППС, 
предметни 
наставници, 
руководиоци 

Тим за за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва, 
руководиоци 
секција, 

Током 
школске 
године 

Ученик 
проналази/осмишљава 
могућа решења 
проблемске ситуације

Сарадња 
Одељењске 
старешине и 
предметни 
наставци, 
руководиоци 

Тим за за развој 
међупредметних 
компетенција и 

предузетништва , 
руководиоци 

секција, 
предметни 
наставници 

Током 
школске 
године 

Доприноси постизању 
договора о правилима 
заједничког рада и 
придржава их се током 
заједничког рада.

Предметни 
наставници, 
руководиоци 

предметни 
наставници 

Током 
школске 
године 

Конструктивно, 
аргументовано и 
креативно доприноси 
раду групе, 
усаглашавању и 
остварењу заједничких 
циљева.

Одговорно учешће у демократском друштву 
Тим за заштиту од 
дискриминације, 
зластављања, 
занемативања, 

Тим за за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 

Током 
школске 
године 

Учествује у животу 
школе и заједнице тако 
што поштује друге 
учеснике као једнако 
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Очекивани исход 

на ефикасан начин 
могућности датог ИКТ 
средства. 

Препознаје ризике и 
опасности при 
коришћењу ИКТ и у 
односу на то одговорно 
поступа. 

Ученик 
проналази/осмишљава 
могућа решења 
проблемске ситуације 

Доприноси постизању 
договора о правилима 
заједничког рада и 
придржава их се током 
заједничког рада. 

Конструктивно, 
аргументовано и 
креативно доприноси 
раду групе, 
усаглашавању и 
остварењу заједничких 
циљева. 

чествује у животу 
школе и заједнице тако 
што поштује друге 
учеснике као једнако 
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Активност Реализатори

активности 
друштвено корисног 
рада 

Ученички 
парламент, 
одељењске 
старешине, 
руководиоци 
секција, 
предметни 
наставници

Компетенција Одговоран однос према здрављу
Упознавање ученика 
са карактеристикама 
заразних болести и 
мерама превенције 

Секције, ПП 
служба, 
одељењске 
старешине

Презентације и 
предавања  за 
ученике 

ПП служба, 
саветовалиште за 
младе 
 

Компетенција Одговоран однос према околини
Развијање свести о 
нужности прихватања 
одговорног односа 
према околини кроз 
активности секција, 
рад одељењског 
старешине, наставних 
тема предмета 

Руководиоци 
секција, 
предметни 
наставници, 

Компетенција Естетичка компетенција
Информисање 
ученика о 
традиционалним и 
актуелним 
достигнућима 
културе, науке, 
уметности и 
технологије.  

Предметни 
наставници, 
одењењске 
старешине, 
руководиоци 
секција, ПП 
служба 

Компетенција Предузимљивост и предузетничка 
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еализатори 

Праћење 
реализације и 
вредновање 

процеса и исхода 

Временски 
оквир 

Ученички 
парламент, 
одељењске 
старешине, 
руководиоци 

предметни 
наставници 

вредне аутономне 
особе и њихова људска 
и мањинска права и 
тако што се 
супротставља 
различитим формама 
насиља и 
дискриминације.
Ускладу са околностима 
и пошт
рада у мањим групама.

Одговоран однос према здрављу 
Секције, ПП 

одељењске 
старешине 

ПП служба Током 
школске 
године 

Познаје карактеристике 
основних заразних 
болести, њихове 
изазиваче и мере 
превенције

ПП служба, 
саветовалиште за 

ПП служба Током 
школске 
године 

Познаје могуће 
последице коришћења 
никотина, алкохола и 
других психоактивних 
супстанци.
 
 

Одговоран однос према околини 
Руководиоци 

предметни 
наставници,  

Тим, 
руководиоци 
секција 

Током 
школске 
године 

Разум
ситуацију и епидемију 
изазвану вирусом, зна 
правила понашања и 
мере за сузбијање 
ширења вируса. Разуме 
концепт здравог и 
безбедног окружења 
(вода, ваздух, 
земљиште) за живот 
људи и спреман је да се 
активно ангаж
заштити и унапређењу 
квалитета живота у 
заједници.

Естетичка компетенција 
Предметни 
наставници, 
одењењске 
старешине, 
руководиоци 
секција, ПП 

Тим за 
међупредм. 
компетенције 

Током 
године 

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

Предузимљивост и предузетничка компетенција 
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Очекивани исход 

вредне аутономне 
особе и њихова људска 
и мањинска права и 
тако што се 
супротставља 
различитим формама 
насиља и 
дискриминације. 
Ускладу са околностима 
и поштовањем мера, 
рада у мањим групама. 

Познаје карактеристике 
основних заразних 
болести, њихове 
изазиваче и мере 
превенције. 
Познаје могуће 
последице коришћења 
никотина, алкохола и 
других психоактивних 
супстанци. 

Разуме тренутну 
ситуацију и епидемију 
изазвану вирусом, зна 
правила понашања и 
мере за сузбијање 
ширења вируса. Разуме 
концепт здравог и 
безбедног окружења 
(вода, ваздух, 
земљиште) за живот 
људи и спреман је да се 
активно ангажује у 
заштити и унапређењу 
квалитета живота у 
заједници. 

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

Израда CV и 
мотивационог писма 

Наставници 
грађанског 
васпитања, 
српског језика и 
књижевности, 
предузетништва 

Реализација 
практичне и блок 
наставе код 
послодаваца у складу 
са образовним 
профилом 

Наставници 
практичне 
наставе, 
организатор 
практичне настав

Чланови тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
1. Бранко Димитријевић, стручно веће 
2. Ружица Страњаковић, педагог
3. Марија Суботић, психолог
4. Гордана Недић, стручно веће
5. Ивана Матијевић, стручно веће енглеског језика
6. Небојша Зарић, стручно веће физичког васпитања
7. Марина Јевремовић, Раковић, стручно веће информатике и информатике
8. Радомир Тошић, стручно веће природних наука
9. Биљана Николић, стручно веће друштвених наука и уметности
10. Иван Вучићевић, стручно веће 
11. Ивана Аџић, стручно веће електротехнике
12. Слађана Човић, стручно веће металургије, графичарства и обрада дрвета
13. Александра Поповић, стручно веће практичне наставе
14. Слађана Дробњак, представник Школског о
15. Бојана Костовић, представник Савета родитеља
16. Обрад Вукашиновић, 4

6) Тим за Професионални развој запослених

План рада тима за професионални
предвиђеним Правилником о сталном
васпитача и стручних сарадника.  

План рада тима: 

Активности/садржаји рада 

Конституисање Тима 
Израда Плана стручног 
усавршавања 

Израда плана рада Тима за текућу
школску годину 
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еализатори 

Праћење 
реализације и 
вредновање 

процеса и исхода 

Временски 
оквир 

Наставници 
грађанског 
васпитања, 
српског језика и 
књижевности, 
предузетништва  

Наставници 
грађанског 
васпитања, 
српског језика и 
књижевности, 
предузетништва 

Током 
школске 
године 

Уме да идентификује и 
адекватно 
своје способности и 
вештине („јаке стране“); 
уме да напише CV и 
мотивационо писмо

Наставници 
практичне 

организатор 
практичне настав 

Наставници 
практичне 
наставе, 
одељењске 
старешине, ПП 
служба 

Током 
школске 
године 

Зна да комуницира с 
послодавцима; уме да 
преговара; спреман је 
да обавља праксу и 
волонтира поштујући 
договоре.
договор све мере 
бездедности на раду а и 
мере рада у тренутној 
си

Чланови тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва: 
Бранко Димитријевић, стручно веће машинства, руководилац тима
Ружица Страњаковић, педагог 
Марија Суботић, психолог 
Гордана Недић, стручно веће српског језика и књижевности 

Матијевић, стручно веће енглеског језика 
Небојша Зарић, стручно веће физичког васпитања 
Марина Јевремовић, Раковић, стручно веће информатике и информатике
Радомир Тошић, стручно веће природних наука 
Биљана Николић, стручно веће друштвених наука и уметности 
Иван Вучићевић, стручно веће машинства и обраде метала 
Ивана Аџић, стручно веће електротехнике 

, стручно веће металургије, графичарства и обрада дрвета
Александра Поповић, стручно веће практичне наставе 

редставник Школског одбора 
представник Савета родитеља 

, 4г одељење, представник Ученичког парламента

Професионални развој запослених 

професионални развој запослених направљен је у складу
сталном стручном усавршавању и напредовању
 

Време 
реализације Начин реализације 

Септембар Именовање чланова 
До 15. 9. Анализа, договор 

текућу До 15.9. Анализа, договор 
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Очекивани исход 

Уме да идентификује и 
адекватно представи 
своје способности и 
вештине („јаке стране“); 
уме да напише CV и 
мотивационо писмо 
Зна да комуницира с 
послодавцима; уме да 
преговара; спреман је 
да обавља праксу и 
волонтира поштујући 
договоре. Поштује 
договор све мере 
бездедности на раду а и 
мере рада у тренутној 
ситуацији 

машинства, руководилац тима 

Марина Јевремовић, Раковић, стручно веће информатике и информатике 

, стручно веће металургије, графичарства и обрада дрвета 

одељење, представник Ученичког парламента 

складу са пословима 
напредовању наставника, 

Носиоци 
реализације 
Директор школе 
Чланови тима 

Чланови тима 
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Активности/садржаји рада 

Упознавање нових чланова Тима 
са Правилником о сталном 
стручном усавршавању... и 
одговорностима тима 
Предлагање члана тима који је и 
члан Педагошког колегијума који 
ће два пута годишње пратити 
усавршавање у установи 
Излагање на актуелну тему 

Разматрање критеријума за 
вредновање стручног 
усавршавања у установи и 
предлагање измена и/или допуна
на НВ 
Сарадња са стручним већима, 
Стручним активом за развојно 
планирање и Тимом за 
обезбеђење квалитета и развој 
установе ради координирања 
рада 
Прикупљање података о 
реализацији стручног 
усавршавања у установи и 
извештавање директора и 
Педагошког колегијума 
Уношење похађаних семинара у 
базу података о стручном 
усавршавању 
Писање Извештаја о стручном 
усавршавању са проценом 
примене стечених знања у пракси

Годишњи извештај о стручном 
усавршавању 

Чланови тима за професионални развој запослених:
1. Наташа Гавриловић, наставник
2. Марија Цупара, наставник
3. Радомир Тошић, наставник
4. Гордана Брадоњић, наставник
5. Јасна Станишић, наставник
6. Јелена Шљукић, наставник
7. Бранкица Антонијевић, наставник
8. Јелена Шљукић, наставник
9. Маријана Јанковић, представник
10. Дарко Љубичић, 4е2 одељење,
11. Зорица Старчевић, представник
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Време 
реализације Начин реализације 

Септембар - 
октобар 

Информисање 

 
Септембар - 

октобар 
Предлагање  

По потреби Излагање на НВ 

допуна 

По потреби Праћењем свих 
облика СУ у школи и 
предлагањем 
корекција 

Континуирано Анализа, договор 

Децембар, јун Прикупљање 
извештаја, обрада 
података 

Континуирано Анализа 

пракси 

Јун Прикупљање и 
сређивање података, 
анализа, достављање 
директору 

Август - 
септембар 

Допуна Извештаја из 
јуна новим подацима 
и достављање 
директору 

професионални развој запослених: 
наставник математике, руководилац тима 

наставник физичког васпитања 
наставник физике 

наставник металуршке групе предмета 
наставник електротехничке групе предмета 
наставник еграфичке  групе предмета 

наставник математике 
наставник практичне наставе у подручју рада графичарство

представник Савета родитеља 
одељење, представник Ученичког парламента 

представник Школског одбора 
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Носиоци 
реализације 
Руководилац 
тима 

Чланови тима у 
сарадњи са 
Педагошким 
колегијумом 
Руководилац 
тима 

Чланови тима 

Руководиоци 
тимова 

Чланови тима 

Чланови тима 

Чланови тима 

Чланови тима 

графичарство 
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7) Тим за каријерно вођење и саветовање

Активности 

Израда плана реализације Програма 
каријерног вођења и саветовања за 
текућу школску годину који је 
саставни део ГПР школе 
Подела послова у оквиру тима 
везаних за реализацију планираних 
активности 
Организација прикупљања и анализе 
података о упису на високе школе и 
факултете, односно запошљавању 
ученика који су претходне школске 
године завршили школовање у нашој 
школи 
Праћење професиналних намера 
ученика завршних разреда 
Организација радионица за ученике 
везаних за каријeрно вођење  

Праћење реализације програма 
каријерног вођења и саветовања и 
израда извештаја о реализацији 
програма 

Чланови тима за каријерно вођење и саветовање:
1. Ивана Марјановић, наставни машинске групе предмета,  руководилац тима
2. Маријана Симовић Алексић, психолог
3. Сања Селаковић, наставник српског језика и књижевности
4. Михаило Аџић, наставник електротехничке групе предмета
5. Ђорђе Марковић наставник математике
6. Павле Гавриловић, наставник практичне наставе у машинству
7. Ана Радановић, наставник практичне
8. Оливера Поњавић, организатор практичне наставе
9. Марина Јелисијевић, наставник металуршке групе предмета
10. Љиљана Зекић, наставник металуршке групе предмета 
11. Рада Марковић, наставник групе предмета у подручју рада шумарств
дрвета 
12. Зоран Јоксимовић, настравник групе предмета у подручју рада шумарств и обрада 
дрвета 
13. Милош Тановић, представник Школског одбора
14. Горанка Марковић, представник 
15. Зорица Селаковић, ПИНОАРТ, представник компанија
16. Иван Аћимовић, Ваљаоница бакра Севојно

8) Тим за подршку ученицима
1. Катарина Новаковић,  наставник практичне наставе у графичарству, руководилац тима
2. Ивана Јочић, наставник српског језика и књижевности 
3. Соња Шопаловић, наставник машинске групе предмета
4. Ана Петровић, наставник графичке групе предмета
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7) Тим за каријерно вођење и саветовање 
Време 
реализације 

Начин 
реализације 

плана реализације Програма 
каријерног вођења и саветовања за 

До 15. 
септембра 

Разговор, договор 

везаних за реализацију планираних 
У првом 

полугодишту 
Разговор, договор 

Организација прикупљања и анализе 
података о упису на високе школе и 
факултете, односно запошљавању 
ученика који су претходне школске 
године завршили школовање у нашој 

Током школске 
године 

Прикупљање 
података и 
анализа 

Праћење професиналних намера У другом 
полугодишту 

Прикупљање 
података 

Организација радионица за ученике Током школске 
године 

У складу са 
епидемиолошком 
ситуацијом и 
актуелним 
моделом наставе 

каријерног вођења и саветовања и 
На крају првог и 

другог 
полугодишта у 
оквиру анализе 
реализације ГПР 

школе 

Праћење, 
анализа, писани 
извештај 

Чланови тима за каријерно вођење и саветовање: 
Ивана Марјановић, наставни машинске групе предмета,  руководилац тима

Алексић, психолог 
Сања Селаковић, наставник српског језика и књижевности 
Михаило Аџић, наставник електротехничке групе предмета 
Ђорђе Марковић наставник математике 
Павле Гавриловић, наставник практичне наставе у машинству 

, наставник практичне наставе у графичарству 
Оливера Поњавић, организатор практичне наставе 
Марина Јелисијевић, наставник металуршке групе предмета 
Љиљана Зекић, наставник металуршке групе предмета  
Рада Марковић, наставник групе предмета у подручју рада шумарств

Зоран Јоксимовић, настравник групе предмета у подручју рада шумарств и обрада 

представник Школског одбора 
редставник јединице локалне самоуправе 

Зорица Селаковић, ПИНОАРТ, представник компанија 
Аћимовић, Ваљаоница бакра Севојно 

8) Тим за подршку ученицима 
наставник практичне наставе у графичарству, руководилац тима

Ивана Јочић, наставник српског језика и књижевности  
Соња Шопаловић, наставник машинске групе предмета 

овић, наставник графичке групе предмета 
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Носиоци 
реализације 

 Руководилац 
тима 

 Руководилац 
тима 

Чланови тима у 
сарадњи са 
тимом за 
самовредновање 
и одељењским 
старешинама  
Чланови тима у 
сарадњи са ОС 
 

Чланови тима у 
складу са 
поделом послова 

Ивана Марјановић, наставни машинске групе предмета,  руководилац тима 

Рада Марковић, наставник групе предмета у подручју рада шумарствo и обрада 

Зоран Јоксимовић, настравник групе предмета у подручју рада шумарств и обрада 

наставник практичне наставе у графичарству, руководилац тима 
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5. Александра Поповић, наставник графичке групе предмета
6. Небојша Зарић, наставник физичког васпитања

9) Тим за промоцију школе 
1. Данијела Продановић, наставник машинске групе предмета, руководилац тима
2. Оливера Поњавић, ор
3. Татјана Старчевић, наставник електротехничке групе предмета
4. Марина Јелисијевић, наставник металуршке групе предмета
5. Сандра Јокић, наставник српског језика и књижевности
6. Никола Ћоосић, наставник графичке групе предмета
7. Душица Николић, наставник електротехничке групе предмета
8. Рада Марковић, настравник групе предмета у подручју рада шумарств и обрада 
дрвета 
9. Ивана Марјановић, наставник машинске групе предмета
10. Ана Анђић, наставник енглеског језика

10) Тим за културну делатност
1. Сандра Јокић, наставник српског језика и књижевности, руководилац тима
2. Марија Вељковић, наставник српског језика и књижевности
3. Дубравка Ковачевић, наставник енглеског језика
4. Мирко Аћимовић, наставник физичког васпитања
5. Весна Зечевић, библиотекар
6. Миломир Максимовић, наставник историје
7. Ивана Бошковић, наставник практичне наставе у графичарству  
8. Душан Милићевић, вероучитељ

11) Тим за екстерна партнерства
1. Марина Јелисијевић, наставник металуршке групе предмета, 
2. Дубравка  Ковачевић, наставник енгле
3. Оливера Поњавић, организатор практичне наставе
4. Бранкица Антонијевић, наставник математике
5. Татјана Старчевић, наставник електротехничке групе предмета

12) Тим за информатизацију
1. Иван Савић, наставник електротехничке групе предмета, руководилац  
2. Никола Ћосић, наставник графичке групе предмета
3. Марија Милићевић, наставник математике
4. Братислав Стаменковић, 
5. Момир Бабић, наставник електротехничке групе предмета
6. Марина Јевремовић, Раковић, стручно веће 

13) Остали тимови у школи 

У школи ће се и ове школске године радити у складу са организационом структуром која се 
заснива на подели на секторe и тимове. 

У складу са чланом 130. Закона о основама система образовања и васпитања, ди
тимове обавезне тимове и друге тимове за остваривање одређеног задатка, програма или 
пројекта. Тим чине представници запослених, родитеља/других законских заступника, ученичког 
парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за п

Како би се унапредила тимска организација у школи дошло је до одређених промена у саставу 
тимова. Директор је именовао чланове оних тимова који су прописани законом и тимова  који су 
од посебног значаја за школу. 
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Александра Поповић, наставник графичке групе предмета 
Небојша Зарић, наставник физичког васпитања 

 
Данијела Продановић, наставник машинске групе предмета, руководилац тима
Оливера Поњавић, организатор практичне наставе 
Татјана Старчевић, наставник електротехничке групе предмета 
Марина Јелисијевић, наставник металуршке групе предмета 
Сандра Јокић, наставник српског језика и књижевности 
Никола Ћоосић, наставник графичке групе предмета 

Николић, наставник електротехничке групе предмета 
Рада Марковић, настравник групе предмета у подручју рада шумарств и обрада 

Ивана Марјановић, наставник машинске групе предмета 
Ана Анђић, наставник енглеског језика 

10) Тим за културну делатност 
ра Јокић, наставник српског језика и књижевности, руководилац тима

Марија Вељковић, наставник српског језика и књижевности 
Дубравка Ковачевић, наставник енглеског језика 
Мирко Аћимовић, наставник физичког васпитања 
Весна Зечевић, библиотекар 

овић, наставник историје 
Ивана Бошковић, наставник практичне наставе у графичарству   
Душан Милићевић, вероучитељ 

11) Тим за екстерна партнерства 
Марина Јелисијевић, наставник металуршке групе предмета, руководилац тима
Дубравка  Ковачевић, наставник енглеског језика 
Оливера Поњавић, организатор практичне наставе 
Бранкица Антонијевић, наставник математике 
Татјана Старчевић, наставник електротехничке групе предмета 

12) Тим за информатизацију 
наставник електротехничке групе предмета, руководилац  

наставник графичке групе предмета 
Марија Милићевић, наставник математике 
Братислав Стаменковић, наставник електротехничке групе предмета

наставник електротехничке групе предмета 
Марина Јевремовић, Раковић, стручно веће информатике и информатике

 

У школи ће се и ове школске године радити у складу са организационом структуром која се 
заснива на подели на секторe и тимове.  

У складу са чланом 130. Закона о основама система образовања и васпитања, ди
тимове обавезне тимове и друге тимове за остваривање одређеног задатка, програма или 
пројекта. Тим чине представници запослених, родитеља/других законских заступника, ученичког 
парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. 

Како би се унапредила тимска организација у школи дошло је до одређених промена у саставу 
тимова. Директор је именовао чланове оних тимова који су прописани законом и тимова  који су 
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Данијела Продановић, наставник машинске групе предмета, руководилац тима 

Рада Марковић, настравник групе предмета у подручју рада шумарств и обрада 

ра Јокић, наставник српског језика и књижевности, руководилац тима 

руководилац тима 

наставник електротехничке групе предмета, руководилац  тима 

наставник електротехничке групе предмета 

информатике и информатике 

У школи ће се и ове школске године радити у складу са организационом структуром која се 

У складу са чланом 130. Закона о основама система образовања и васпитања, директор образује 
тимове обавезне тимове и друге тимове за остваривање одређеног задатка, програма или 
пројекта. Тим чине представници запослених, родитеља/других законских заступника, ученичког 

оједина питања.  

Како би се унапредила тимска организација у школи дошло је до одређених промена у саставу 
тимова. Директор је именовао чланове оних тимова који су прописани законом и тимова  који су 
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Тимови образовних профила 

У оквиру сваког подручја рада, која су организована у секторске тимове у складу са бројем 
одељења, организовани се тимови образовних профила за један или више сродних образовних 
профила. 

Тимови се баве планирањем, усклађивањем, праћењем и унапређивањем рад
образовног профила стављањем акцента на интердисциплинарно повезивање садржаја и њихову 
временски усклађену реализацију.

Руководиоци ових тимова су чланови Стручног актива за развој школског програма. 
осталих тимова, 8) – 12) налазе се у 

У табели је приказан распоред тимова у организационој структури, који су распоређени у оквиру 
сектора. 

Сектор/ 
секторски тим 

Руководилац
сектора 

Машинство 
 

Данијела 
Продановић 

Електротехника 
 

Татјана 
Старчевић 

Металургија, 
графичарство и 
обрада дрвета 
 

Марина 
Јелисијевић 

Општег значаја 
 

Бранкица 
Антонијевић 

Обезбеђење 
квалитета 
 

Маријана 
Симовић 
Алексић 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

 

У оквиру сваког подручја рада, која су организована у секторске тимове у складу са бројем 
одељења, организовани се тимови образовних профила за један или више сродних образовних 

Тимови се баве планирањем, усклађивањем, праћењем и унапређивањем рад
образовног профила стављањем акцента на интердисциплинарно повезивање садржаја и њихову 
временски усклађену реализацију. 

Руководиоци ових тимова су чланови Стручног актива за развој школског програма. 
се у прилогу. 

У табели је приказан распоред тимова у организационој структури, који су распоређени у оквиру 

Руководилац Тим Руководилац
Тима

 
Тим за образовни профил техничар 
за компјутерско управљање (ЦНЦ) 
машина 

Жељко Антонијевић

Тим за образовни профил техничар 
за роботику/техничар за 
индустријску роботику 

Соња Шопаловић

Тим за трогодишње образовне 
профиле у машинству Павле Гавриловић

Тим за образовни профил  
електротехничар информационих 
технологија 

Братислав 
Стаменковић

Тим за образовни профил 
електротехничар 
телекомуникација /техничар 
телекомуникационих технологија  

Ана Јованетић 
Марковски

Тим за образовни профил техничар 
мехатронике Светлана Петровић

 
Тим за образовне профиле у 
металургији Љиљана Зекић

Тим за образовне профиле у 
графичарству Александра Поповић

Тим за образовни профил 
оператер за израду намештаја Зоран Јоксимовић

Тима за ученике са сметњама у 
развоју у графичарству Јелена Шљукић

Тим за екстерна партнерства Марина Јелисијевић

 
Тим за информатизацију  Иван Савић 
Тим  за наставна средства и опрему Драгана Бијељић
Тим за културну делатност Сандра Јокић
Тим за подршку ученицима Катарина Новаковић
Тим за међупредметне 
компетенције и  предузетништво Бранко Димитријевић

Тим за промоцију школе Данијела Продановић
Tим за обезбеђење квалитета и 
развој установе Јелена Јокић

Тим за самовредновање Oливера Шијакињић
Тим за професионални развој  Наташа Гавриловић
Тим за заштиту  од Зорица
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У оквиру сваког подручја рада, која су организована у секторске тимове у складу са бројем 
одељења, организовани се тимови образовних профила за један или више сродних образовних 

Тимови се баве планирањем, усклађивањем, праћењем и унапређивањем рада у оквиру 
образовног профила стављањем акцента на интердисциплинарно повезивање садржаја и њихову 

Руководиоци ових тимова су чланови Стручног актива за развој школског програма. Планови рада 

У табели је приказан распоред тимова у организационој структури, који су распоређени у оквиру 

Руководилац 
Тима 

Жељко Антонијевић 

Соња Шопаловић 

Павле Гавриловић 

Братислав 
Стаменковић 

Ана Јованетић 
Марковски 

Светлана Петровић 

Љиљана Зекић 

Александра Поповић 

Зоран Јоксимовић 

Јелена Шљукић 

Марина Јелисијевић 
Иван Савић  
Драгана Бијељић 
Сандра Јокић 
Катарина Новаковић 

Бранко Димитријевић 

Данијела Продановић 

Јелена Јокић 

Oливера Шијакињић 
Наташа Гавриловић 
Зорица Ђурић 
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6.4.Секретар школе 
План рада секретара школе: 

Активност Време 
реализације

Праћење законских и 
других прописа  

Континуирано 
током године

Усаглашавање општих 
аката са Законом, 
израда нацрта општих 
аката школе, праћење 
и спровођење 
поступака њиховог 
доношења, правно 
стручна помоћ и 
обрада аката, од 
нацрта до 
објављивања коначних 
текстова 

По потреби 
током године

Правни послови из 
области радних односа  

Континуирано 
током године

Учешће у припреми 
седница Школског 
одбора и Савета 
родитеља и учешће на 
седницама 

Континуирано 
током године

Правни и 
административно-
технички послови за 
спровођење конкурса 
з апријем у радни 
однос запослених и 
директора Школе 

Континуирано 
током године

Сарадња са НСЗ 
приликом 

По потреби

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 
Тим за инклузивно образовање  Ружица Страњаковић 
Тим за каријерно вођење и 
саветовање Ивана Марјановић

Време 
реализације Начин реализације Сарадници

Континуирано 
током године 

Примена и указивање на 
обавезе које проистичу 
из њих 

Директор, помоћници 
директора, шеф 
рачуноводства

По потреби 
током године 

Анализа, разговор, 
дискусија, израда, 
праћење примене 
докумената 

Надлежне 
институције,
директор, помоћници 
директора

Континуирано 
током године 

Израда  уговора о раду,  
решења о отказу,решења 
о годишњем одмору, 
јубиларној награди, 
плаћеном и неплаћеном 
и др пријаве и одјаве код 
надлежних фондова 

Руководиоци 
секторских тимова и 
административни 
радници

Континуирано 
током године 

Старање о формулисању 
дневног реда, припрема 
и достављање 
материјала правна 
тумачења на самој 
седници , израда одлука 
и закључака  др. 

Учешће у прип
седница Школског 
одбора и 
родитеља и 
седницама

Континуирано 
током године 

Израда одлуке о 
расписивању конкурса , 
објављивање огласа , 
стручна помоћ комисији 
приликом спровођења 
конкурса, израда решења 
директора о пријему или 
непријему у радни однос, 
припрема документације 
з а Школски одбор по 
жалби и други правни 
послови по конкурсу. 

Директор и 
помоћници директора

По потреби Пријава потребе за 
запошљавањем  

Директор, помоћници 
директора

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 183 од 315 

Ружица Страњаковић  

Ивана Марјановић 

Сарадници 

Директор, помоћници 
директора, шеф 
рачуноводства 
Надлежне 
институције, 
директор, помоћници 
директора 

Руководиоци 
секторских тимова и 

дминистративни 
радници 

Учешће у припреми 
седница Школског 
одбора и Савета 
родитеља и учешће на 
седницама 

Директор и 
помоћници директора 

Директор, помоћници 
директора 
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Активност Време 
реализације

обезбеђивања замене 
за запослене 
Израда документације 
за Управу за трезор 

Сваког 
месеца

Израда свих врста 
уговора 

Током 
године, по 

потреби
Израда одговора по 
захтевима за слободан 
приступ 
информацијама од 
јавног значаја 

Током године
 по потреби

Припрема и израда 
документације и 
старање о законитости 
спровођења васпитно 
–дисциплинског 
поступка против 
ученика као и 
поступака за накнаду 
материјалн ештете 

Током године 
по потреби

Израда решења по 
захтевима за упис у 
школу, промену 
образовног профила, 
ослобађања од 
наставе физичког 

Током године 
по потреби

Израда Плана јавних 
набавки и плана 
набавки на које се 
закон не примењује и 
извештај ао 
реализованим 
набавкама 

јануар

Израда документације 
за спровођење 
поступка јавне набавке 
и набавке на које се 
закон не примењује 

Током 
године, по 

потреби

Учешће у уносу 
података у ЈИСП-а, и 
унос података у 
регистар запослених 

Током године 
континуирано

Унос података у 
информационе 
системе Министарства 
просвете, науке и 
технолошког развоја и 
Министарства 
финансија 

Током године 
континуирано

Формирање  Континуирано 
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Време 
реализације Начин реализације Сарадници

Сваког 
месеца 

Израда решења о норми 
ирешења о 
преконормном раду 

Руководиоци 
секторских тимова

Током 
године, по 

потреби 

Израда свих врста 
уговора 

Директор

Током године 
по потреби 

Израда и експедиција 
одговора тражиоцу 
информације  

Директор

Током године 
по потреби 

Израда закључака о 
покретању ВД поступка и 
поступка за накнаду 
материјалне штете, 
израда решења 
дисциплинског орган у 
спроведнеим поступцима 

Директор ПП служба

ком године 
по потреби 

Израда решења 
директора 

Директор, Комисија

јануар Руковођење израде 
Плана у складу са 
законском регулативом, 
објављивање планана 
порталу упраје за јавне 
набавкеранализа, 
праћење 

Директор, шеф 
рачуноводства

Током 
године, по 

потреби 

Израда документације за 
спровођење поступка 
јавне набавке 

Директор, шеф 
рачуноводства

Током године 
континуирано 

Подаци из делокруга 
рада секретара 

Директор, помоћници 
директора
руководиоци 
секторских тимова

Током године 
континуирано 

Подаци из делокруга 
рада секретара 

Директор, помоћници 
директора
руководиоци 
секторских тимова, 
шеф рачуноводства

Континуирано Вођење и чување Административни 
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Сарадници 

Руководиоци 
секторских тимова 

Директор 

Директор 

Директор ПП служба 

Директор, Комисија 

Директор, шеф 
рачуноводства 

Директор, шеф 
рачуноводства 

Директор, помоћници 
директора, 
руководиоци 
секторских тимова 
Директор, помоћници 
директора, 
руководиоци 
секторских тимова, 
шеф рачуноводства 

Административни 
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Активност Време 
реализације

документације 
радника школе 
(персонални досије) 

током године

Евидентирање и 
чување аката школе и 
аката примљених од 
других лица 

Континуирано 
током године

Надзор и контрола  у 
поступку архивирања 
документације 

Континуирано 
током године

Контрола над 
поступком издавања 
документације из 
архиве школе 

Континуирано 
током године

Издавање потврда 
запосленима о радно-
правном статусу 

Континуирано 
током године

Преглед и контола  
дупликата јавних 
исправа 

По потреби

Конкурс за доделу 
ученичких стипендија 

Септембар
октобар

Обезбеђивање 
оговарајућих образаца 
и књига за вођење 
евиденције и 
издавање јавних 
исправа 

Април и по 
потреби

Рад са странкама Свакодневно

Организација пријема 
педагошке евиденције 
ради архивирања 

Август 
септембар

Учешће у изради 
Извештаја о раду 
школе 

Септембар/ 
јун –

Учешће у изради 
Годишњег плана рада  

Септембар

Учешће у анализи 
реализације ГПР 

На крају 
и другог 

полугодишта
 Учешће у раду тимова 
и комисија у школи  

Током године
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Време 
реализације Начин реализације Сарадници

током године евиденције за раднике 
школе 

радници

Континуирано 
током године 

Евидентирање и чување 
аката школе и аката 
примљених од других 
лица 

Административни 
радници

Континуирано 
током године 

Одлагање документације 
у архиву 

Административни 
радници

Континуирано 
током године 

Анализа и праћење Административни 
радници и домар

Континуирано 
током године 

Анализа и праћење Административни 
радници

По потреби Анализа, праћење, 
израда писаног 
материјала и преглед 
документације 

Директор, 
административни 
радници

Септембар-
октобар 

Праћење, давање 
информација и слање 
материјала 

Одељењске 
старешине 

Април и по 
потреби 

Наручивање Директор, помоћници 
директора

Свакодневно Информисање, издавање 
потврда, пријем захтева и 
др.  

Административни 
радници

Август – 
септембар 

Књиге евиденције о 
образовно-васпитном 
раду, матичне књиге 
завршних разреда, 
записници са испита 
редовних ученика  

Административни 
радници

Септембар/ 
– август 

Подаци за Извештај  из 
домена рада секретара 

Тим за израду 
извештаја 

Септембар Подаци за делове ГПР из 
домена рада секретара 

Тим за израду ГПР

На крају првог 
и другог 

полугодишта 

Подаци за делове ГПР из 
домена рада секретара 

Помоћници 
директора, ППС

Током године Активно учешће у раду 
тима за забрану 
дискриминације , насиља 
и злостављања и осталих 
тимова које је формирао 

Чланови тима
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Сарадници 

радници 

Административни 
радници 

Административни 
радници 

Административни 
радници и домар 

Административни 
радници 

Директор, 
административни 
радници 

Одељењске 
старешине  

Директор, помоћници 
директора 

Административни 
радници 

Административни 
радници 

Тим за израду 
извештаја  

Тим за израду ГПР 

Помоћници 
директора, ППС 

Чланови тима 
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Активност Време 
реализације

Попуњавање образаца 
за потребе статистике 

Октобар
новембар

Старање о 
попуњавању регистра 
уписаних ученика 

Септембар
октобар

Стручно усавршавање  Континуирано 
током године

Координација рада 
помоћно-техничке и 
рачуноводствене 
службе 

Континуирано

током године

 
 

 

7. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА

7.1. Школски одбор 
Састав Школског одбора: 
 Име и презиме 
1. Зорица Старчевић 
2. Горанка Марковић 
3. Слађана Дробњак 
4. Татјана Старчевић, председник
5. Миле Остојић 
6. Жељко Антонијевић 
7. Милош Тановић 
8. Тамара Алексић 
9. Катарина Петронијевић 
Чланови Школског одбора именовани су 
школе, деловодни број 610-20/20 од 28.10.2020. године које је донела Скупштина Града Ужица,  
заведено под дел. број 611-04-569/20 од 04.11.2020. године у Техничкој Школи у Ужицу.
Представници ученика који учествују у р
1. Катарина Јокић 
2. Обрад Вукашиновић 
      
План  рада Школског одбора  
Време 
реализације 

Активности/теме, садржаји

Септембар Разматрање и усвајање Извештаја о 
реализацији годишњег плана рада за 
школску 2021/2022. годину;
Разматрање и усвајање Извештаја о 
остваривању развојног плана;
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Време 
реализације Начин реализације Сарадници

директор 
Октобар-
новембар 

Прикупљање, провера и 
уношење података 

Административни 
радници

Септембар-
октобар 

Организовање уношења 
података 

Помоћници 
директора, 
одељењске старешине

Континуирано 
током године 

Лично усавршавање, 
учешће на саветовањима 
и семинарима и др. 

Директор, помоћници 
директора

Континуирано 

током године 

Распоређивање и 
контрола извршења 
послова, по потреби - 
обезбеђивање 
дежурстава и замена и 
др. 

Директор

7. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

Овлашћени предлагач
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Локална самоуправа

Татјана Старчевић, председник Наставничко веће
Наставничко веће
Наставничко веће
Савет родитеља
Савет родитеља
Савет родитеља

Чланови Школског одбора именовани су Решењем о именовању школског одбора Техничке 
20/20 од 28.10.2020. године које је донела Скупштина Града Ужица,  

569/20 од 04.11.2020. године у Техничкој Школи у Ужицу.
Представници ученика који учествују у раду Школског одбора (пунолетни ученици)

Одељење 4г 
Одељење 4г 

Активности/теме, садржаји Начин 
реализације 

Носиоци реализације 
и сарадници

усвајање Извештаја о 
реализацији годишњег плана рада за 

2. годину; 
Разматрање и усвајање Извештаја о 
остваривању развојног плана; 

Презентација, 
разговор,  
дискусија,   
излагање 
 

Директор
Стручни актив за 
развојно планирање
Тим за  Извештај о 
раду 
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Сарадници 

Административни 
радници 
Помоћници 
директора, 
одељењске старешине 
Директор, помоћници 
директора 

Директор 

Овлашћени предлагач 
Локална самоуправа 
Локална самоуправа 
Локална самоуправа 
Наставничко веће 
Наставничко веће 
Наставничко веће 

родитеља 
Савет родитеља 
Савет родитеља 

о именовању школског одбора Техничке 
20/20 од 28.10.2020. године које је донела Скупштина Града Ужица,  

569/20 од 04.11.2020. године у Техничкој Школи у Ужицу. 
аду Школског одбора (пунолетни ученици) 

 
 

Носиоци реализације 
и сарадници 

Директор 
Стручни актив за 
развојно планирање 
Тим за  Извештај о 
раду  
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Време 
реализације 

Активности/теме, садржаји

Разматрање и усвајање Извештаја о 
стручном усавршавању наставника и 
стручних сарадника;
Разматрање и усвајање 
самовредновању рада школе
Именовање Стручног актива за развојно 
планирање; 
Избор представника локалне 
самоуправе у тимове школе;
Доношење плана стручног усавршавања 
запослених; 
Разматрање и усвајање Годишњег плана 
рада школе за школску 20
годину; 
Давање сагласности на измену 
Правилника о организацији и 
систематизацији послова;

Октобар/ 
новембар 

Доношење одлуке о ценовнику за 
ванредне ученике
Анализа успеха ученика на првом 
класификационом периоду и мере за 
побољшање рада 
Усвајање извештаја о реализованој 
екскурзији ученика четвртог разреда

Децембар-
јануар 
 

Предлог Министру просвете и науке о 
броју одељења и ученика за упис 
ученика у први разред за наредну 
школску годину 
Доношење одлуке о спровођењу пописа 
основних средстава и средстава и 
новчаних потраживања
Усвајање Финансијског плана школе
Усвајање Плана јавних набавки

Фебруар Усвајање извештај о 
Разматрање анализе реализације 
Годишњег плана рада у I полугодишту
Разматрање и усвајање анализе успеха 
ученика у I полугодишту и мере за 
побољшање успеха
Разматрање и усвајање Извештаја о раду 
директора школе у I полугодишту
Упознавање Школског одбора од стране 
директора школе са Извештајем Тима за 
заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања
Усвајање Извештаја о финансијском 
пословању  

Април-јун Анализа успеха ученика на трећем 
класификационом периоду и мере за 
побољшање рада 
Доношење Одлуке о именовању 
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Активности/теме, садржаји Начин 
реализације 

Носиоци реализације 
и сарадници

Разматрање и усвајање Извештаја о 
стручном усавршавању наставника и 
стручних сарадника; 
Разматрање и усвајање Извештаја о 
самовредновању рада школе 
Именовање Стручног актива за развојно 

Избор представника локалне 
самоуправе у тимове школе; 
Доношење плана стручног усавршавања 

Разматрање и усвајање Годишњег плана 
рада школе за школску 2022/2023. 

Давање сагласности на измену 
Правилника о организацији и 
систематизацији послова; 

 
 
 

Тим за израду 
Годишњег плана  рада
Шеф 

Доношење одлуке о ценовнику за 
ванредне ученике 
Анализа успеха ученика на првом 
класификационом периоду и мере за 

 
Усвајање извештаја о реализованој 
екскурзији ученика четвртог разреда 

Излагање, 
предлог, 
разговор, 
дискусија 

Директор
Директор
Стручне вође
Директор и ППС
Стручни вођа 

Предлог Министру просвете и науке о 
броју одељења и ученика за упис 
ученика у први разред за наредну 

Доношење одлуке о спровођењу пописа 
основних средстава и средстава и 
новчаних потраживања 
Усвајање Финансијског плана школе 

авних набавки 

Разговор,  
дискусија  
Излагање, 
разговор,  
излагање  

Директор 
 
 
 
Директор
Шеф рачуновоства
Секретар

Усвајање извештај о извршеном попису 
Разматрање анализе реализације 
Годишњег плана рада у I полугодишту 
Разматрање и усвајање анализе успеха 
ученика у I полугодишту и мере за 
побољшање успеха 
Разматрање и усвајање Извештаја о раду 
директора школе у I полугодишту 

олског одбора од стране 
директора школе са Извештајем Тима за 
заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања 
Усвајање Извештаја о финансијском 

Излагање,  
разговор,  
излагање, 
дискусије, 
предлози 
 

Директор, председник 
пописне комисије, 
шеф
Директор, помоћник 
директора, ППС
Директор, шеф 
рачуновоства 

Анализа успеха ученика на трећем 
класификационом периоду и мере за 

 
Доношење Одлуке о именовању 

Излагање  Директор у сарадњи са 
ППС
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Носиоци реализације 
и сарадници 

Тим за израду 
Годишњег плана  рада 
Шеф рачуноводства 

Директор 
Директор 
Стручне вође 
Директор и ППС 
Стручни вођа  

Директор  

Директор 
Шеф рачуновоства 
Секретар 

Директор, председник 
пописне комисије, 
шеф рачуновоства 
Директор, помоћник 
директора, ППС 
Директор, шеф 
рачуновоства  

Директор у сарадњи са 
ППС 
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Време 
реализације 

Активности/теме, садржаји

комисије за сачињавање ранг листе 
запослених за чијим радом
делимично или потпуно престала 
потреба 

Август Усвајање предлога Финансијског плана
Разматрање и усвајање Извештаја о раду 
директора у другом полугодишту
Упознавање Школског одбора од стране 
директора школе са 
заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања

Школски одбор ће разматрати и друга питања из свог делокруга рада и седнице ће се 
по потреби. 
Начини праћења реализације програма школског одбора и носиоци праћења: 
- Анализа остварености плана и програма Школског одбора вршиће се у оквиру анализе 
реализације Годишњег плана рада школе. Носиоци посла су директор и секретар 
- О редовности и благовремености заказивања седница ШО старају се директор и секретар школе 
у сарадњи са председником ШО. 

 Записник о раду Школског одбора води записничар кога бирају чланови Школског одбора, а 
може га водити и секретар школе. Записници са седница усвајају се на наредној седници и шаљу 
се члановима ШО у материјалу за седницу путем поште или електронским путем.

7.2. Директор  школе 
Директор школе ће свој рад организовати у складу са досадашњим искуством и знањима о 
савременим начинима управљања школом стеченим у претходном периоду

У  оквиру оперативног планирања и реализације својих функција, директор ће се осл
редовне састанке колегијума којима присуствују помоћници директора, организатор практичне 
наставе, стручни сарадници, руководиоци секторских тимова,  секретар, а по потреби и  шеф 
рачуноводства и други запослени.

Директор је одговоран за законитос
рад, директор одговара органу управљања и министру.

Директор обавља послове утврђене законом и статутом установе и реализује следеће послове и 
активности: 

Области рада директора 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО

Активности/ садржаји рада Време реализ.
Стварање услова за 
реализацију наставе и учења 
у складу са стандардима 
квалитета рада установе 

Континуирано

Стварање здравих и 
безбедних услова за учење и 
развој ученика 

Континуирано 

Обезбеђивање инклузивног 
приступа у образовно- 
васпитном процесу 

Континуирано
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Активности/теме, садржаји Начин 
реализације 

Носиоци реализације 
и сарадници

комисије за сачињавање ранг листе 
запослених за чијим радом је 
делимично или потпуно престала 

Усвајање предлога Финансијског плана 
Разматрање и усвајање Извештаја о раду 
директора у другом полугодишту 
Упознавање Школског одбора од стране 
директора школе са Извештајем Тима за 
заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања 

Излагање,  
разговор, 
дискусије  
 

Директор, шеф 
рачуновотства
 
Директор
 
Директор и
Тим за З

Школски одбор ће разматрати и друга питања из свог делокруга рада и седнице ће се 

Начини праћења реализације програма школског одбора и носиоци праћења:  
Анализа остварености плана и програма Школског одбора вршиће се у оквиру анализе 

реализације Годишњег плана рада школе. Носиоци посла су директор и секретар 
О редовности и благовремености заказивања седница ШО старају се директор и секретар школе 

 

Записник о раду Школског одбора води записничар кога бирају чланови Школског одбора, а 
може га водити и секретар школе. Записници са седница усвајају се на наредној седници и шаљу 
се члановима ШО у материјалу за седницу путем поште или електронским путем.

Директор школе ће свој рад организовати у складу са досадашњим искуством и знањима о 
савременим начинима управљања школом стеченим у претходном периоду. 

У  оквиру оперативног планирања и реализације својих функција, директор ће се осл
редовне састанке колегијума којима присуствују помоћници директора, организатор практичне 
наставе, стручни сарадници, руководиоци секторских тимова,  секретар, а по потреби и  шеф 
рачуноводства и други запослени. 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. За свој 
рад, директор одговара органу управљања и министру. 

Директор обавља послове утврђене законом и статутом установе и реализује следеће послове и 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ

Време реализ. Начин реализације 
Континуирано Доношењем мера за унапређивање 

успеха ученика. 
Подстицањем сарадње и размене 
искустава и ширења примера добре 
праксе. 

Континуирано  Реализацијом активности и мера Тима 
за заштиту у сарадњи са стручним 
органима, тимовима и секцијама.

Континуирано Реализацијом програма додатне 
подршке у образовању и васпитању у 
сарадњи са стручним органима и 
тимом за инклузију. 
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Носиоци реализације 
и сарадници 

Директор, шеф 
рачуновотства 

Директор 

Директор и 
Тим за ЗДНЗЗ 

Школски одбор ће разматрати и друга питања из свог делокруга рада и седнице ће се заказивати 

 
Анализа остварености плана и програма Школског одбора вршиће се у оквиру анализе 

реализације Годишњег плана рада школе. Носиоци посла су директор и секретар школе. 
О редовности и благовремености заказивања седница ШО старају се директор и секретар школе 

Записник о раду Школског одбора води записничар кога бирају чланови Школског одбора, а 
може га водити и секретар школе. Записници са седница усвајају се на наредној седници и шаљу 
се члановима ШО у материјалу за седницу путем поште или електронским путем. 

Директор школе ће свој рад организовати у складу са досадашњим искуством и знањима о 

У  оквиру оперативног планирања и реализације својих функција, директор ће се ослањати на 
редовне састанке колегијума којима присуствују помоћници директора, организатор практичне 
наставе, стручни сарадници, руководиоци секторских тимова,  секретар, а по потреби и  шеф 

т рада и за успешно обављање делатности установе. За свој 

Директор обавља послове утврђене законом и статутом установе и реализује следеће послове и 

ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Доношењем мера за унапређивање 

сарадње и размене 
искустава и ширења примера добре 

Реализацијом активности и мера Тима 
за заштиту у сарадњи са стручним 
органима, тимовима и секцијама. 
Реализацијом програма додатне 
подршке у образовању и васпитању у 
сарадњи са стручним органима и 
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1. РУКОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО

Активности/ садржаји рада Време реализ.
Праћење и подстицање 
постигнућа ученика 

У складу са ГПР

Старање о остваривању 
развојног плана школе 

У складу са ГПР

Старање о унапређивању 
образовно-васпитног рада 

У складу са ГПР

Праћење електронског 
дневника 

Континуирано

Састанци колегијума Седмично или по 
потреби

 
2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ

Активности/ садржаји рада 
Планирање и праћење израде 
Годишњег плана рада школе и 
упућивање Школском одбору 
на усвајање након разматрања 
на Наставничком већу, Савету 
родитеља и Ученичком 
парламенту 
Планирање сопственог рада на 
годишњем нивоу 

Развојно планирање:  

Стратегија дугорочног развоја 
школе 

План иновација у васпитно-
образовном процесу 
План нових средстава и опреме 
Планирање стручног 
усавршавања запослених 
Развијање електронске 
платформе у школи 
Планирање и стварање услова 
за реализацију наставе на 
даљину 
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ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ

Време реализ. Начин реализације 
У складу са ГПР Кроз анализу успеха ученика на 

класификационим периода, 
доношењем мера за побољшање 
успеха ученика;  промоција 
постигнућа ученика, у сарадњи са 
стручним органима и службама и 
Ученичким парламентом.

У складу са ГПР Разматрање на стручним органима, у 
сарадњи са руководиоцем СА и 
помоћником директора. 

У складу са ГПР У сарадњи са помоћником
организаторима ПН, ППС, 
руководиоцима секторских тимова, 
библиотекарима 

Континуирано У сарадњи са помоћником директора, 
координаторима е дневника, 
стручним сарадницима и комисијама 
за преглед 

Седмично или по 
потреби 

У сарадњи са помоћником директора, 
организаторима ПН, стручним 
сарадницима и руководиоцима 
сектора 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Време реализ.  Начин реализације

Септембар , јун – 
август 
 

У сарадњи са руководиоцима стручних 
већа и секторских тимова, помоћником 
директора, организаторима ПН   и 
стручним службама, поделом задужења 
и праћењем рокова израде, 
обезбеђивањем потребних информација

Август – септембар У сарадњи са руководиоцима стручних 
већа и секторских тимова, помоћником 
директора, организаторима ПН  и 
стручним службама 

  

Септембар – август Сагледавање потребе корекција и 
усклађивања, у сарадњи са СА, по 
потреби 

Септембар  У сарадњи са стручним већима, за ГПР

Септембар  У сарадњи са стручним већима, за ГПР
Септембар – август У сарадњи са Тимом за професионални 

развој запослених 
Током школске 
године 

У сарадњи са Тимом за 
и помоћником директора

Током школске 
године 

У складу са ближим условима за 
реализацију наставе на даљину које 
утврђује министар и развојним планом
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ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

а ученика на 
класификационим периода, 
доношењем мера за побољшање 
успеха ученика;  промоција 
постигнућа ученика, у сарадњи са 
стручним органима и службама и 
Ученичким парламентом. 

стручним органима, у 
сарадњи са руководиоцем СА и 

 
ком директора, 

организаторима ПН, ППС, 
руководиоцима секторских тимова, 

У сарадњи са помоћником директора, 
координаторима е дневника, 
стручним сарадницима и комисијама 

У сарадњи са помоћником директора, 
организаторима ПН, стручним 

ицима и руководиоцима 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 
Начин реализације 

У сарадњи са руководиоцима стручних 
већа и секторских тимова, помоћником 
директора, организаторима ПН   и 
стручним службама, поделом задужења 
и праћењем рокова израде, 
обезбеђивањем потребних информација 

У сарадњи са руководиоцима стручних 
већа и секторских тимова, помоћником 
директора, организаторима ПН  и 

Сагледавање потребе корекција и 
усклађивања, у сарадњи са СА, по 

У сарадњи са стручним већима, за ГПР 

У сарадњи са стручним већима, за ГПР 
У сарадњи са Тимом за професионални 

У сарадњи са Тимом за информатизацију 
и помоћником директора 
У складу са ближим условима за 
реализацију наставе на даљину које 
утврђује министар и развојним планом 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Активности/ садржаји рада 
Планирање уписа за наредну 
школску годину 
Организацијско планирање: 

Предлагање садржаја и начина 
рада у годишњем плану и 
програму рада школе 
Сагледавање потреба, 
планирање средстава и 
обезбеђење услова за 
умножавање материјала за 
наставу у складу са 
расположивим средствима 
Планирање годишњих одмора 
запослених 
Организација установе 

Организовање израде ИОП 

Организовање матурских и 
завршних испита  

Координација свих активности у 
вези са реализацијом пројеката 
у школи 
Праћење примене 
привременог распореда часова, 
организовање израде 
распореда свих видова наставе 
и ваннаставних активности 
Иницирање корекције 
распореда и утврђивање 
сталног распореда часова 
Усмеравање и усклађивање 
рада стручних органа у школи 

Организација уношења 
података у јединствени 
информациони систем 
просвете 
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ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Време реализ.  Начин реализације

Новембар - 
децембар 

У сарадњи са стручним већима

  

Септембар, јул –
август  

Кроз тимски рад чланова НВ

Током школске 
године 

У сарадњи са руководиоцима секторских 
тимова, помоћником директора, 
организаторима ПН, стручним 
сарадницима и шефом рачуноводства

Мај  У сарадњи са секретаром

Август - септембар Усаглашавање организационе структуре 
са процесима у школи и описом 
појединих радних места додељивањем 
послова и задужења запосленима у 
складу са њиховим компетенцијама, 
делегирање запосленима задатака и 
обавеза. 
Координирање рада стручних органа, 
тимова и организационих јединица и 
појединаца. 
Обезбеђивање ефикасне комуникације 
на свим нивоима. 

у складу са планом 
Тима за инклузију  

По потреби, у складу са планом тима 

Фебруар и у складу 
са календаром 
испита 

Именовање Испитног одбора и комисија 
за полагање, организовање припремне 
наставе и осталих активности у складу са 
правилницима 

По потреби У складу са планом пројекта, поделом 
задужења, реализацијом и праћењем 
активности планираних пројектом

Септембар - 
октобар 

Кроз консултације са ППС, одељењским 
старешинама, састављачима распореда

Септембар - 
октобар 

У сарадњи са састављачима распореда

У складу са ГПР Колегијум  

Континуирано и у 
складу са роковима 
који су одређени 

Одређивање одговорних особа и 
праћење ажурности уношења података; 
праћење координације прикупљања 
података ради уношења у систем
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ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 
Начин реализације 

У сарадњи са стручним већима 

Кроз тимски рад чланова НВ 

У сарадњи са руководиоцима секторских 
тимова, помоћником директора, 
организаторима ПН, стручним 
сарадницима и шефом рачуноводства 

У сарадњи са секретаром 

Усаглашавање организационе структуре 
са процесима у школи и описом 
појединих радних места додељивањем 
послова и задужења запосленима у 

њиховим компетенцијама, 
делегирање запосленима задатака и 

Координирање рада стручних органа, 
тимова и организационих јединица и 

Обезбеђивање ефикасне комуникације 

По потреби, у складу са планом тима  

Именовање Испитног одбора и комисија 
за полагање, организовање припремне 

активности у складу са 

У складу са планом пројекта, поделом 
задужења, реализацијом и праћењем 
активности планираних пројектом 
Кроз консултације са ППС, одељењским 
старешинама, састављачима распореда 

У сарадњи са састављачима распореда 

Одређивање одговорних особа и 
праћење ажурности уношења података; 
праћење координације прикупљања 
података ради уношења у систем 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Активности/ садржаји рада 
Организовање израде 
распореда часова за наредну 
школску годину 
Организација рада по 
кабинетима 
Организација прославе 
Школске славе 

Организација Дана 
ваннаставних активности 

Организација презентације 
школе ученицима основних 
школа 

Организовање екскурзија за 
ученике 
Организација и праћење 
реализације ученичких 
такмичења, сусрета и смотри 
Организовање испита за 
редовне и ванредне ученике  

Осигурање квалитета рада кроз 
континуирано праћење 
вредновања свих области 
квалитета и реализације мера  
за побољшање рада у области 
Програмирање, планирање и 
извештавање  и Организација 
рада школе, управљање 
људским и материјалним 
ресурсима у складу са законом 
и правилницима  
Учешће у избору области и 
изради програма 
самовредновања рада школе за 
наредну школску годину 
Праћење припремања 
наставника за наставу 

Праћење примене 
индивидуалног образовног 
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ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Време реализ.  Начин реализације

Јун-август У сарадњи са ПД, ОПН, стручним 
сарадницима и руководиоцима 
секторских тимова 

Септембар, август У сарадњи са СВ и одређивање 
руководилаца кабинета

Октобар - јануар Формирањем одбора за прославу, 
договарањем и упознавањем НВ, у 
зависности од услова за реализацију 
активности 

Мај, у складу са 
условима за 
реализацију 

У сарадњи са ПД, ОПН, стручним 
сарадницима и руководиоцима 
секторских тимова на НВ

Април - јун У сарадњи са тимом за промоцију школе, 
стручним већима, помоћником 
директора, организаторима ПН, 
стручним сарадницима и руководиоцима 
секторских тимова 

У скаду са планом 
који усвоји НВ 

У сарадњи са секретаром, ОС и ОВ, на 
основу препорука надлежних органа

У складу са 
календаром 

У сарадњи са ПД, ОПН, стручним 
сарадницима, СВ и руководиоцима 
секторских тимова на НВ

У складу са 
календаром испита 

Организација испита за редовне ученике 
у сарадњи са ОС, ПД, секретаром, 
стручним сарадницима, стручним 
органима, руководиоцима секторских 
тимова, а за ванредне ученике у 
сарадњи са председником  комисија за 
ванредне ученике, именовањем 
комисија, утврђивањем термина и 
распореда испита  

У складу са планом 
самовредновања 

У сарадњи са тимом за самовредновање 
и формирањем подтимова за сваку 
област квалитета, и консултовање са 
стручним сарадницима, помоћником 
директора,  
Извештавање и информисање на 
наставничком већу и педагошком 
колегијуму 

Август- септембар У сарадњи са тимом за самовредновање

Током школске 
године  

На основу анализе СВ у сарадњи са ПК, 
ПД, ППС, ОПН; непосредно кроз 
инструктивно- педагошки рад

Периодично  На ПК,  у сарадњи са тимом за инклузију 
и  додатну подршку ученицима
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ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 
Начин реализације 

У сарадњи са ПД, ОПН, стручним 
и руководиоцима 

У сарадњи са СВ и одређивање 
руководилаца кабинета 
Формирањем одбора за прославу, 
договарањем и упознавањем НВ, у 
зависности од услова за реализацију 

У сарадњи са ПД, ОПН, стручним 
сарадницима и руководиоцима 
секторских тимова на НВ 
У сарадњи са тимом за промоцију школе, 
стручним већима, помоћником 
директора, организаторима ПН, 
стручним сарадницима и руководиоцима 

сарадњи са секретаром, ОС и ОВ, на 
основу препорука надлежних органа 
У сарадњи са ПД, ОПН, стручним 
сарадницима, СВ и руководиоцима 
секторских тимова на НВ 
Организација испита за редовне ученике 
у сарадњи са ОС, ПД, секретаром, 
стручним сарадницима, стручним 
органима, руководиоцима секторских 
тимова, а за ванредне ученике у 

њи са председником  комисија за 
ванредне ученике, именовањем 
комисија, утврђивањем термина и 

У сарадњи са тимом за самовредновање 
и формирањем подтимова за сваку 

валитета, и консултовање са 
стручним сарадницима, помоћником 

Извештавање и информисање на 
наставничком већу и педагошком 

У сарадњи са тимом за самовредновање 

На основу анализе СВ у сарадњи са ПК, 
ПД, ППС, ОПН; непосредно кроз 

педагошки рад 
На ПК,  у сарадњи са тимом за инклузију 
и  додатну подршку ученицима 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Активности/ садржаји рада 
плана 

Праћење и процена примене 
нових наставних метода 

Праћење и процена ефеката 
примене искустава са семинара 
и обука запослених 

Праћење и процена 
реализације плана стручног 
усавршавања запослених 
Праћење и процена 
испитивања и оцењивања 
ученика 
Увид у тимски рад наставника у 
стручним већима, стручним 
активима, одборима и др. 

Праћење понашања ученика и 
њиховог доживљавања школе 

Праћење сарадње с 
родитељима и њиховог 
доживљавања школе 
Прикупљање података о упису 
матураната на високе школе и 
факултете  
Контрола рада установе- свих 
организационих јединица и 
запослених 

Упознавање одговарајућих 
органа са извештајима и 
резултатима рада и 
корективним мерама 

Управљање информационим 
системом школе 
 

Развијање и реализација 
система осигурања квалитета 
рада установе 

Анализа успешности ученика на 
завршним и матурским 
испитима 
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ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Време реализ.  Начин реализације

Током школске 
године 

У сарадњи са ПД, ОПН, ППС и 
руководиоцима секторских тимова

Јун  На основу извештаја на ПК, у сарадњи са 
тимом за професионални развој, 
припремање извештаја и презентовање  
НВ и ШО 

Тромесечно  На основу извештаја члана 
са тимом за професионални развој

На класиф. 
периодима 

У сарадњи са ПД, ППС и ОВ

Јануар/фебруар, 
мај-јун  

Праћењем присуства чланова 
састанцима и кроз извештаје у оквиру 
анализе ГПР 

Током школске 
године 

У сарадњи са Ученичким парламентом

Током школске 
године 

У сарадњи са Саветом родитеља

Прво полугодиште У сарадњи са ОС које су извеле завршне 
разреде 

У складу са 
планираним и 
прописаним 
роковима 

Организовање процеса праћења, 
извештавања и анализе резултата.
Анализирање резултата и предузимање 
корективних мера 

у складу са 
планираним или 
прописаним 
роковима 

Извештавање ШО, НВ, СР и др. са 
одговарајућим извештајима (СУ, 
самовредновање, остваривање развојног 
плана, реализација ГПР, Извештај о раду 
школе, Извештај о раду директора и др.)

Континуирано  Праћење функционисања електронске 
платформе за комуникацију и размену 
информација. Обезбеђивање обуке за 
запослене и пружање подршке у 
коришћењу; правовремено 
информисање запослених, у сарадњи са 
тимом за информаизацију, помоћником 
директора и стручним сарадницима

Континуирано у 
складу са развојним 
планом 

Израда процедура управљања 
квалитетом, подела задужења, праћење 
процеса самовредновања, праћење рада 
тимова, у сарадњи са тимом за 
обезбеђење квалитета и развој установе

У складу са ГПР На стручним органима
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ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 
Начин реализације 

У сарадњи са ПД, ОПН, ППС и 
руководиоцима секторских тимова 

На основу извештаја на ПК, у сарадњи са 
тимом за професионални развој, 
припремање извештаја и презентовање  

На основу извештаја члана ПК, у сарадњи 
са тимом за професионални развој 

У сарадњи са ПД, ППС и ОВ 

Праћењем присуства чланова 
састанцима и кроз извештаје у оквиру 

У сарадњи са Ученичким парламентом 

У сарадњи са Саветом родитеља 

У сарадњи са ОС које су извеле завршне 

Организовање процеса праћења, 
извештавања и анализе резултата. 
Анализирање резултата и предузимање 

Извештавање ШО, НВ, СР и др. са 
одговарајућим извештајима (СУ, 
самовредновање, остваривање развојног 
плана, реализација ГПР, Извештај о раду 
школе, Извештај о раду директора и др.) 
Праћење функционисања електронске 
платформе за комуникацију и размену 
информација. Обезбеђивање обуке за 
запослене и пружање подршке у 
коришћењу; правовремено 
информисање запослених, у сарадњи са 
тимом за информаизацију, помоћником 

и стручним сарадницима 
Израда процедура управљања 
квалитетом, подела задужења, праћење 
процеса самовредновања, праћење рада 
тимова, у сарадњи са тимом за 
обезбеђење квалитета и развој установе 

им органима 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Активности/ садржаји рада 
Помоћ ученицима у 
остваривању њихових права и 
дужности, ученицима 
путницима, социјално 
угроженима, даровитим, као 
ионима с проблемима у учењу 
или прилагођавању на школски 
кућни ред 
Праћење унапређења 
квалитета рада школе на 
основу Извештаја о 
спољашњем вредновању 
Унапређење сарадње са 
Ученичким парламентом кроз 
организовање заједничких 
састанака и предлоге 
парламента за  повећање 
учешћа ученика у  животу и 
раду школе 
 

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Активности/ садржаји рада 
Планирање људсих ресурса 

Спровођење поступка пријема 
запослених у радни однос 

Обезбеђивање услова за 
увођење приправника у посао  

Обезбеђење услова за увођење 
наставника почетника у посао  

Обезбеђивање услова и 
подстицање професионалног 
развоја запослених 

Стварање позитивне и 
подржавајуће радне атмосфере 
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ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Време реализ.  Начин реализације

По потреби  У складу са запажањима наставника,  
стручних служби и органа или на основу 
обраћања ученика и/или родитеља, 
директор ће предузимати активности у 
овој области 

Током школске 
године 

На стручним органима

Током школске 
године 

У сарадњи са тимом за подршку 
ученицима и председништвом УП, у 
оквиру стручних органа и др.

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
Време реализ.  Начин реализације 
Септембар – 
октобар  
Јун- август 

Сагледавање дефицитарних и 
суфицитарних кадрова, утврђивање 
потребе за преузимањем запослених 
и/или оглашавањем радних места.

По потреби Ангажовање потребних кадрова на 
основу процењених компетенција за 
одређене послове; пријем у радни 
однос преузимањем или по расписаном 
конкурсу, по потреби 
радника 

По потреби Одређивање ментора, праћење 
реализације програма увођења 
приправника у посао, одређивање 
координатора менторског рада, провера 
припремљености приправника за 
полагање испита за лиценцу

По потреби Одређивање наставника који ће 
пружати подршку наставнику почетнику 
у сарадњи са СВ и НВ 

Континуирано, у 
складу са планом 
стручног 
усавршавања  

Подстицање и праћење израде личних 
планова професионалног развоја, 
омогућавање различитих облика 
стручног усавршавања у школи и ван ње 
на основу плана стручног усавршавања 
и у складу са могућностима шк
Подстицање и праћење наставника при 
креирању професионалног портфолија.

Континуирано  Давањем личног примера и 
постављањем високих професионалних 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 193 од 315 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 
Начин реализације 

У складу са запажањима наставника,  
служби и органа или на основу 

обраћања ученика и/или родитеља, 
директор ће предузимати активности у 

На стручним органима 

У сарадњи са тимом за подршку 
ученицима и председништвом УП, у 
оквиру стручних органа и др. 

 

Сагледавање дефицитарних и 
суфицитарних кадрова, утврђивање 
потребе за преузимањем запослених 
и/или оглашавањем радних места. 
Ангажовање потребних кадрова на 
основу процењених компетенција за 
одређене послове; пријем у радни 
однос преузимањем или по расписаном 
конкурсу, по потреби ангажовање 

Одређивање ментора, праћење 
реализације програма увођења 
приправника у посао, одређивање 
координатора менторског рада, провера 
припремљености приправника за 

за лиценцу 
Одређивање наставника који ће 
пружати подршку наставнику почетнику 

 
Подстицање и праћење израде личних 
планова професионалног развоја, 
омогућавање различитих облика 
стручног усавршавања у школи и ван ње 
на основу плана стручног усавршавања 
и у складу са могућностима школе. 
Подстицање и праћење наставника при 
креирању професионалног портфолија. 
Давањем личног примера и 
постављањем високих професионалних 
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3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Активности/ садржаји рада 
ради унапређивања 
међуљудских односа 

Праћење и вредновање рада 
запослених, мотивисање и 
награђивање за постигнуте 
резултате 

Посета часова редовне наставе: 
-2 часа општеобразовних 
предмета 
-2 часа стручних предмета 
-4 часа практичне наставе 
Посета часовима допунског рада 
– 2 часа 

Посета часовима додатног рада – 
2 часа 

Посета ваннаставним 
активностима: 
-2 часа секција 
Праћење реализације угледних 
часова/активности у школи 

Посета часовима одељењског 
старешине у циљу припреме 
екскурзије 
 
Индивидуализација руковођења 
кроз упознавање личности 
појединаца, препознавање криза 
и тешкоћа, пружање подршке и 
мотивисање запослених 
Помоћ наставницима и стручним 
сарадницима у сврху побољшања 
њихове ефикасности и 
креативности 

Праћење унапређивања 
образовно-васпитног рада 
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ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
Време реализ.  Начин реализације 

стандарда. 
Подстицање професионалне сарадње и 
тимског рада. 
Указивањем поверења запосленима 
делегирањем послова и задатака.
Охрабривање и подршка за 
остваривање очекиваних резултата. 

Континуирано  Остваривањем инструктивног увида и 
надзора образовно васпитног рада, 
мотивационим разговорима са 
запосленима. Похваљивање и 
награђивање квалитетног рада у складу 
са законом и Правилником, у складу са 
могућностима школе 

Октобар – јун У сарадњи са ППС, помоћником 
директора, организаторима ПН, 
руководиоцима секторских тимова

У другом 
полугодишту 

У сарадњи са ППС, помоћником 
директора 

 У другом 
полугодишту 

У сарадњи са ППС, помоћником 
директора 

У другом 
полугодишту  

У сарадњи са ППС, помоћником 
директора, руководиоцима секторских 
тимова 

Током школске 
године, према 
плану СВ и на НВ 

У сарадњи са ППС, помоћником 
директора, организаторима ПН, 
руководиоцима секторских тимова, 
истицањем на огласној 

У зависности од 
реализације 
екскурзија – по 
потреби 

У сарадњи са одељењским 
старешинама, по могућству 
укључивањем представника МУПа

појединаца, препознавање криза 

Континуирано  У сарадњи са ППС, помоћником 
директора, организаторима ПН, 
руководиоцима секторских тимова, 
стручним сарадницима

Помоћ наставницима и стручним 
цима у сврху побољшања 

Континуирано  Директор ће обављати разговоре са 
запосленима у складу са личним и 
запажањима сарадника или на основу 
обраћања наставника кроз 
индивидуалне разговоре или у оквиру 
стручних органа 

Континуирано  Кроз праћење реализације угледних 
и/или огледних часова и закључке након 
анализе часова и кроз подстицање 
наставника  на израду дидактичких 
средстава и наставних материјала, у 
сарадњи са стручним
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цање професионалне сарадње и 

Указивањем поверења запосленима 
делегирањем послова и задатака. 
Охрабривање и подршка за 
остваривање очекиваних резултата.  
Остваривањем инструктивног увида и 
надзора образовно васпитног рада, 
мотивационим разговорима са 
запосленима. Похваљивање и 
награђивање квалитетног рада у складу 
са законом и Правилником, у складу са 

 
У сарадњи са ППС, помоћником 
директора, организаторима ПН, 
руководиоцима секторских тимова 

У сарадњи са ППС, помоћником 

У сарадњи са ППС, помоћником 

У сарадњи са ППС, помоћником 
ектора, руководиоцима секторских 

У сарадњи са ППС, помоћником 
директора, организаторима ПН, 
руководиоцима секторских тимова, 
истицањем на огласној табли 
У сарадњи са одељењским 
старешинама, по могућству 
укључивањем представника МУПа 

У сарадњи са ППС, помоћником 
директора, организаторима ПН, 
руководиоцима секторских тимова, 
стручним сарадницима 

Директор ће обављати разговоре са 
запосленима у складу са личним и 
запажањима сарадника или на основу 
обраћања наставника кроз 
индивидуалне разговоре или у оквиру 

Кроз праћење реализације угледних 
и/или огледних часова и закључке након 
анализе часова и кроз подстицање 
наставника  на израду дидактичких 
средстава и наставних материјала, у 
сарадњи са стручним већима и 



  

 

© Техничка школа Ужице 
 
 

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Активности/ садржаји рада 

 
4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 

СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Активности/ садржаји рада 

Помоћ родитељима и старатељима 
у сврху остваривања њихових 
школских права и пуног учешћа и 
саодговорности у образовно- 
васпитном процесу 

Организовање заједничких 
активности ученика, наставника и 
родитеља 
Старање о редовном извештавању 
родитеља/старатеља; 
Обавештавање родитеља о свим 
питањима од интереса за рад 
установе у школској години  

Старање о информисању родитеља 
о члановима и раду тима за 
заштиту, терминима одељењских 
старешина за индивидуални пријем 
родитеља и друго 
Унапређивање комуникацијских 
вештина запослених ради њихове 
сарадње са родитељима/ 
законским заступницима ученика

Пружање подршке раду Савета 
родитеља 

Упознавање Савета родитеља са 
извештајем о свом раду 

Редовно информисање Школског 
одбора о свим битним аспектима 
рада школе и развоја васпитно-
образовне политике и праксе 
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ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
Време реализ.  Начин реализације 

тимовима 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Време реализ.  Начин реализације
Помоћ родитељима и старатељима 

и 

По потреби  У складу са запажањима наставника,  
стручних служби и органа, код 
појачаног васпитног рада са учеником 
или на основу обраћања ученика 
и/или родитеља, директор ће 
предузимати активности у ов
области 

активности ученика, наставника и 
У складу са ГПР У сарадњи са тимовима и Ученичким 

парламентом према посебним 
програмима сарадње

Старање о редовном извештавању Према календару 
родитељских 
састанака, 
састанака Савета 
родитеља и 
континуирано 

Организовање родитељских 
састанака, припрема информација за 
родитеље/старатеље, извештавање
напредовању њихове деце, 
утврђивање процедура за 
благовремено достављање 
обавештења о изостајању ученика, 
омогућавање приступа родитељима 
подацима у е дневнику и др. 
Обавештавање на родитељским 
састанцима и на Савету родитеља и 
преко огласне табле за р
У сарадњи са ОС, стручним 
сарадницима и секретаром

Старање о информисању родитеља 

заштиту, терминима одељењских 
старешина за индивидуални пријем 

Септембар и даље 
континуирано  

Преко огласне табле за 
монитора у холу, на Савету родитеља, 
у сарадњи са стручним сарадницима и 
секретаром, руководиоцем Тима за 
ЗДНЗЗ 

вештина запослених ради њихове 

законским заступницима ученика 

Континуирано  - 
по потреби 

Уочавање проблема у комуникацији и, 
по потреби,  пружање помоћи 
запосленима у њиховом 
превазилажењу, подстицање 
запослених за континуирано 
усавршавање у области комуникације

У складу са ГПР Сарадња у припреми 
учешће у раду, редовно информисање 
у сарадњи са ППС и секретаром

Септембар  Презентовање Извештаја о раду 
директора у претходној школској 
години 

Редовно информисање Школског 
тним аспектима 

Према плану рада 
Школског одбора 

Излагањем на састанцима Школског 
одбора, укључивањем чланова у 
одговарајуће органе и тимове, 
редовним извештавањем
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 

Начин реализације 
У складу са запажањима наставника,  
стручних служби и органа, код 
појачаног васпитног рада са учеником 
или на основу обраћања ученика 
и/или родитеља, директор ће 
предузимати активности у овој 

У сарадњи са тимовима и Ученичким 
парламентом према посебним 
програмима сарадње 
Организовање родитељских 
састанака, припрема информација за 
родитеље/старатеље, извештавање о 
напредовању њихове деце, 
утврђивање процедура за 
благовремено достављање 
обавештења о изостајању ученика, 
омогућавање приступа родитељима 
подацима у е дневнику и др.  
Обавештавање на родитељским 
састанцима и на Савету родитеља и 
преко огласне табле за родитеље 
У сарадњи са ОС, стручним 
сарадницима и секретаром 
Преко огласне табле за родитеље, 
монитора у холу, на Савету родитеља, 
у сарадњи са стручним сарадницима и 
секретаром, руководиоцем Тима за 

Уочавање проблема у комуникацији и, 
по потреби,  пружање помоћи 
запосленима у њиховом 
превазилажењу, подстицање 
запослених за континуирано 
усавршавање у области комуникације 
Сарадња у припреми састанака, 
учешће у раду, редовно информисање 
у сарадњи са ППС и секретаром 
Презентовање Извештаја о раду 
директора у претходној школској 

Излагањем на састанцима Школског 
одбора, укључивањем чланова у 
одговарајуће органе и тимове, 
редовним извештавањем 
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4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Активности/ садржаји рада 
Презентовање података Школском 
одбору о резултатима постигнућа 
ученика и мерама за побољшање 
квалитета рада 
Припрема елемената за одлуке 
Школског одбора и омогућавање 
услова за обављање послова ШО 
предвиђених законом, у складу са 
овлашћењима директора 
Припрема предлога за именовање 
чланова Стручног актива за 
развојно планирање на ШО 

Старање о благовременом 
подношењу годишњег извештаја о 
реализацији годишњег плана рада 
и других извештаја 
Сарадња са синдикатима 

Одржавање конструктивних односа 
са представницима државне управе 
и локалне самоуправе ради 
задовољења материјалних, 
финансијских и других потреба 
школе 
Успоствљање и одржавање добрих 
веза са локалном заједницом 

Остваривање добрих веза с 
установама значајним за ефикасно 
васпитно деловање: са основним и 
средњим школама, здравственим 
установама, Центром за социјални 
рад, високошколским установама, 
културним, спортским и др. 
институцијама 
Сарадња са социјалним 
партнерима, Националном 
службом за запошљавање, 
Привредном комором и др. 
Развијање сарадње са школама на 
националном нивоу, а посебно са  
Политехничком школом из 
Крагујевца и Техничком школом из 
Суботице, као и другим школама и 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Време реализ.  Начин реализације
Презентовање података Школском 

ору о резултатима постигнућа 
ученика и мерама за побољшање 

У складу са 
планом рада 
Школског одбора 

Извештавањем на састанцима у 
сарадњи са стручним органима и 
тимовима 

Школског одбора и омогућавање 
обављање послова ШО 

предвиђених законом, у складу са 

У складу са 
планом ШО и по 
потреби 

У сарадњи са секретаром и  
помоћником  директора, стручним 
сарадницима  и Наставничким већем

Припрема предлога за именовање Септембар  У сарадњи са помоћником директора, 
стручним сарадницима, 
руководиоцима секторских тимова и 
Наставничким већем

подношењу годишњег извештаја о 
реализацији годишњег плана рада 

У складу са 
законом 

У сарадњи са стручним органима и 
тимовима у школи 

У складу са 
законом  

Омогућавањем услова за рад у складу 
са прописима, позивањем на седнице 
органа управљања, образовањем 
одговарајућих комисија и друго

Одржавање конструктивних односа 
са представницима државне управе 

Континуирано  Сарадња кроз контакте, састанке, 
посете и др. 

Успоствљање и одржавање добрих Континуирано Укључивањем у рад одговарајућих 
органа и тимова, формалним и 
неформалним облицима сарадње.
По потреби, омогућава да школски 
ресурси буду доступни локалној 
заједници, у складу са законом

значајним за ефикасно 
основним и 

средњим школама, здравственим 
установама, Центром за социјални 
рад, високошколским установама, 

Континуирано  У сарадњи са помоћником директора, 
организаторима ПН, стручним 
сарадницима, руководиоцима 
секторских тимова 

Континуирано  У сарадњи са помоћником директора, 
организаторима ПН, стручним 
сарадницима, руководиоцима
секторских тимова 

Развијање сарадње са школама на 
националном нивоу, а посебно са  

Крагујевца и Техничком школом из 
Суботице, као и другим школама и 

Континуирано  У сарадњи са колегијумом и  стручним 
органима и тимовима
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 

Начин реализације 
Извештавањем на састанцима у 
сарадњи са стручним органима и 

У сарадњи са секретаром и  
помоћником  директора, стручним 
сарадницима  и Наставничким већем 

У сарадњи са помоћником директора, 
стручним сарадницима, 
руководиоцима секторских тимова и 
Наставничким већем 
У сарадњи са стручним органима и 

 

Омогућавањем услова за рад у складу 
са прописима, позивањем на седнице 
органа управљања, образовањем 
одговарајућих комисија и друго 
Сарадња кроз контакте, састанке, 

Укључивањем у рад одговарајућих 
органа и тимова, формалним и 
неформалним облицима сарадње. 
По потреби, омогућава да школски 
ресурси буду доступни локалној 
заједници, у складу са законом 
У сарадњи са помоћником директора, 

Н, стручним 
сарадницима, руководиоцима 

 

У сарадњи са помоћником директора, 
организаторима ПН, стручним 
сарадницима, руководиоцима 

 
У сарадњи са колегијумом и  стручним 

има 
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4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Активности/ садржаји рада 
институцијама 

Развијање сарадње на регионалном 
и међународном нивоу, а посебно 
са Школским центром из Крања и 
Средњом школом из Битоља, као  и 
другим школама и институцијама 
Старање о присуству школе у 
средствима јавног 
информисањаради промоције 
ученика, наставника и школе 
Иницирање стручних служби и 
стручних тимова у изради пројеката 
и њиховој реализацији 
Прослава Школске славе, 
Савиндана 

 

5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ШКОЛЕ
Активности/ садржаји рада 

Финансијски ресурси 
Израда и надзор примене буџета 
школе у складу са расположивим 
и планираним ресурсима 
Планирање финансијских токова 

Управљање финансијским 
токовима 

Материјални ресурси 
Планирање развоја материјалних 
ресурса 

Благовремено и ефикасно 
одржавање материјалних 
ресурса 

Распоређивање материјалних 
ресурса према потребама 
оптималног извођења 
образовно-васпитног рада 
Сарадња са локалном 
самоуправом ради обезбеђења 
материјалних ресурса 
Организовање јавних набавки 
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Време реализ.  Начин реализације

Развијање сарадње на регионалном 
и међународном нивоу, а посебно 
са Школским центром из Крања и 
Средњом школом из Битоља, као  и 

 

Континуирано  У сарадњи са колегијумом,  стручним 
органима и тимовима кроз заједничке 
активности, међусобне посете, 
размене искустава и друго

Друго 
полугодиште 

У сарадњи са тимом за промоцију 
школе 

тимова у изради пројеката 
Према потреби Формирање тимова  у сарадњи са 

стручним органима и службама, у 
складу са природом пројекта

Јануар  У сарадњи са ученицима и 
запосленима  и социјалним 
партнерима 

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ШКОЛЕ
Време реализ.  Начин реализације

  
Израда и надзор примене буџета 
школе у складу са расположивим 

У складу са 
прописима 

У сардњи са шефом рачуноводства

 Континуирано  Праћење прихода и расхода, 
прилива и одлива финансијских 
средстава 

Континуирано  Издавањем благовремених и 
тачних налога за плаћања и наплате

  
Планирање развоја материјалних У предвиђеним 

роковима 
На основу оцене постојећег стања и 
могућностима за прибављање 
ресурса 

Континуирано  Предузимање одговарајућих мера,
планирање у складу са 
расположивим ресурсима и 
одређивањем приоритета, 
праћење реализације 

Континуирано  У сарадњи са стручним органима и 
шефом рачуноводства

Континуирано У сарадњи са шефом 
рачуноводства 

Према потреби Надзор над процесом планирања и 
реализације ради обезбеђивања 
ефикасности и законитости
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 

Начин реализације 

У сарадњи са колегијумом,  стручним 
органима и тимовима кроз заједничке 
активности, међусобне посете, 
размене искустава и друго 

У сарадњи са тимом за промоцију 

Формирање тимова  у сарадњи са 
стручним органима и службама, у 
складу са природом пројекта 
У сарадњи са ученицима и 
запосленима  и социјалним 

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ШКОЛЕ 
Начин реализације 

У сардњи са шефом рачуноводства 

Праћење прихода и расхода, 
прилива и одлива финансијских 

Издавањем благовремених и 
тачних налога за плаћања и наплате 

На основу оцене постојећег стања и 
могућностима за прибављање 

Предузимање одговарајућих мера, 
планирање у складу са 
расположивим ресурсима и 
одређивањем приоритета, 

 
У сарадњи са стручним органима и 
шефом рачуноводства 

Надзор над процесом планирања и 
реализације ради обезбеђивања 
ефикасности и законитости 
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5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ШКОЛЕ
Активности/ садржаји рада 

Праћење извођења радова у 
школи 

Организовање годишњег пописа 
школе 

Административни процеси 
Успостављање одговарајућих 
процедура и потребне  
документације 
Контрола примене процедура у 
раду школе и вођења прописане 
документације 
Старање о ажурности и тачности 
административне документације 

Израда периодичних и годишњих 
анализа и извештаја о успеху 
ученика и остварењу годишњег 
плана и програма рада школе 
Подношење извештаја о 
сопственом раду Школском 
одбору 
Извештавање Школског одбора, 
Савета родитеља и Ученичког 
парламента о реализацији  
програма заштите од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 
Извештавање Школског одбора о 
реализацији плана стручног 
усавршавања  
Извештавање Школског одбора о 
резултатима самовредновања 
Извештавање о реализацији 
развојног плана школе 
Израда извештаја о 
финансијском пословању 
 

6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА 
Активности/ садржаји рада 

Упознавање са променама 
релевантних закона и 
подзаконских аката  

Континуирано 

Старање о усклађености 
школских докумената и 
општих аката са променама у 
законима и прописима 

Континуирано, 
према потреби у 
складу са роковима

Обезбеђивање доступности 
општих аката и документације 

Континуирано 
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ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ШКОЛЕ
Време реализ.  Начин реализације

Према потреби У сарадњи са домарима, 
одговарајућим службама и др.

Октобар - 
децембар 

Шеф рачуноводства, секретар, 
комисије 

  
Континуирано  Континуирано унапређивање 

Периодично Организовање периодичних 
прегледа ажурности вођења 
школске документације и архиве

 
Континуирано  У сарадњи са секретаром, 

праћењем рада административне 
службе у складу са прописима

Израда периодичних и годишњих Јануар/фебруар и 
август 

У сарадњи са стручним службама и 
органима кроз анализу успеха 
ученика и анализу реализације ГПР 

Фебруар и август  Након разматрања на НВ, 
извештавање Школског одбора 

У складу са 
планом рада, два 
пута годишње  

У сарадњи са тимом за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања

Извештавање Школског одбора о Август - септембар У сарадњи са тимовима и стручним 
органима 

Извештавање Школског одбора о Август - септембар У сарадњи са тимовима 
органима 

Август - септембар У оквиру Извештаја о раду школе

Децембар – 
фебруар  

У сарадњи са финансијском 
службом 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 
Време реализ.  Начин реализације

Континуирано  У сарадњи са секретаром

Континуирано, 
према потреби у 
складу са роковима 

У сарадњи са секретаром

Континуирано  На огласној табли и преко електронске 
платформе за запослене и на сајту школе, 
у складу са законима 
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ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ШКОЛЕ 
Начин реализације 

У сарадњи са домарима, 
одговарајућим службама и др. 

Шеф рачуноводства, секретар, 

Континуирано унапређивање  

Организовање периодичних 
прегледа ажурности вођења 
школске документације и архиве 
У сарадњи са секретаром, 
праћењем рада административне 
службе у складу са прописима 
У сарадњи са стручним службама и 
органима кроз анализу успеха 
ученика и анализу реализације ГПР  

Након разматрања на НВ, 
извештавање Школског одбора  

У сарадњи са тимом за заштиту од 
дискриминације, насиља, 

остављања и занемаривања 

У сарадњи са тимовима и стручним 

У сарадњи са тимовима и стручним 

У оквиру Извештаја о раду школе 

У сарадњи са финансијском 

Начин реализације 
У сарадњи са секретаром 

У сарадњи са секретаром 

На огласној табли и преко електронске 
платформе за запослене и на сајту школе, 
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6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА 
Активности/ садржаји рада 

Упознавање са стратешким 
документима који се односе 
на образовање и правце 
развоја образовања у РС 

Континуирано 

Доношење одлука и решења 
према овлашћењима из 
Закона и Статута 

Према 

Доношење општих аката из 
своје надлежности, према 
потреби 

Према потреби

Предузимање мера по налогу 
просветног инспектора и 
просветног саветника, као и 
других инспекцијских органа 

Према потреби

Извештавање о спроведеним 
мерама које су наложене  

У 
роковима

 

Стручно усавршавање 
директора 

Током школске 
године

 Различити непланирани 
послови 

Током школске 
године

Начини праћења реализације програма директора и носиоци праћења:

Праћење реализације плана и програма рада директора врши орган управљања.

- Директор два пута годишње подноси извештај о раду Школском одбору, а континуирано 
извештава Школски одбор о активностима у школи и релевантним одлукама.
- Пре подношења извештаја о раду, разматра се на седници Наставничког већа.
- Извештај о свом раду у претходној школској години директор презентује Савету родитеља.

7.3. Помоћник директора 
Помоћник директора: 

1) обавља послове из надлежности директора Школе, на основу овлашћења директора или 
Школског одбора; 

2) организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Школе;
3) координира рад стручних актива и других стручних органа Школе;
4) председава и руководи радом п
5) сазива и руководи седницом одељењског већа, у случају спречености одељењског старешине, 

без права одлучивања, по налогу директора; 
6) обавља послове наставника, односно стручног сарадника, у складу са решењем 
7) издаје налоге запосленима у складу са описом њихових послова.
Помоћник директора за свој рад одговара ди
послове помоћника ће обављати Јелена Павловић са 50% радног времена (0,5 извршилаца). 
Реализацију планираних активности ће прилагођавати актуелној ситуацији у складу са 
епидемиолошким условима услед пандемије изазване вирусом COVID

Активности 

Организација и руковођење педагошким радом школе

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 
Време реализ.  Начин реализације

Континуирано  Проучавањем или присустввањем 
скуповима. 
Примена у школским процесима.

Према потреби У сарадњи са секретаром

Према потреби У сарадњи са секретаром, стручним 
службама и органима 

Према потреби У сарадњи са помоћником директора, 
организаторима ПН, секретаром, 
руководиоцима секторских тимова и 
стручним сарадницима, прављењем 
плана реализације мера и рокова

У складу са 
роковима 

У сарадњи са одговарајућим органима, 
службама и тимовима 

7. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
Током школске 
године 

У складу са планом стручног усавршавања 
директора 

Током школске 
године 

У складу са потребама 

Начини праћења реализације програма директора и носиоци праћења: 

Праћење реализације плана и програма рада директора врши орган управљања.

Директор два пута годишње подноси извештај о раду Школском одбору, а континуирано 
одбор о активностима у школи и релевантним одлукама. 

Пре подношења извештаја о раду, разматра се на седници Наставничког већа.
Извештај о свом раду у претходној школској години директор презентује Савету родитеља.

 

обавља послове из надлежности директора Школе, на основу овлашћења директора или 

организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Школе; 
координира рад стручних актива и других стручних органа Школе; 
председава и руководи радом педагошког колегијума, по налогу директора; 
сазива и руководи седницом одељењског већа, у случају спречености одељењског старешине, 
без права одлучивања, по налогу директора;  
обавља послове наставника, односно стручног сарадника, у складу са решењем 
издаје налоге запосленима у складу са описом њихових послова. 

Помоћник директора за свој рад одговара директору Школе.Током школске 202
послове помоћника ће обављати Јелена Павловић са 50% радног времена (0,5 извршилаца). 
Реализацију планираних активности ће прилагођавати актуелној ситуацији у складу са 
епидемиолошким условима услед пандемије изазване вирусом COVID-19: 

Време 
реализације Начин реализације

Организација и руковођење педагошким радом школе 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Начин реализације 
Проучавањем или присустввањем 

Примена у школским процесима. 

У сарадњи са секретаром 

У сарадњи са секретаром, стручним 

У сарадњи са помоћником директора, 
организаторима ПН, секретаром, 
руководиоцима секторских тимова и 
стручним сарадницима, прављењем 
плана реализације мера и рокова 
У сарадњи са одговарајућим органима, 

 

У складу са планом стручног усавршавања 

Праћење реализације плана и програма рада директора врши орган управљања. 

Директор два пута годишње подноси извештај о раду Школском одбору, а континуирано 

Пре подношења извештаја о раду, разматра се на седници Наставничког већа. 
Извештај о свом раду у претходној школској години директор презентује Савету родитеља. 

обавља послове из надлежности директора Школе, на основу овлашћења директора или 

едагошког колегијума, по налогу директора;  
сазива и руководи седницом одељењског већа, у случају спречености одељењског старешине, 

обавља послове наставника, односно стручног сарадника, у складу са решењем директора; 

ректору Школе.Током школске 2022/2023. Године, 
послове помоћника ће обављати Јелена Павловић са 50% радног времена (0,5 извршилаца).  
Реализацију планираних активности ће прилагођавати актуелној ситуацији у складу са 

Начин реализације 
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Активности 

Организација и руковођење педагошким радом школе
1. Учешће у изради Годишњег 

плана рада  

2. Учешће у изради Извештаја о 
реализацији Годишњег плана 
рада  школе у претходној 
школској години и 
координација рада комисија 

3. Саветодавни рад са 
наставницима, посебно 
почетницима 

4. Координација активности у 
вези именовања ментора 
наставницима почетницима 

5. Сарадња са наставницима 
приликом планирања рада  

6. Утврђивање термина 
одељењских старешина за 
пријем родитеља 

7. Праћење реализације 
родитељских састанака и 
избора представника у Савет 
родитеља 

8. Праћење организације 
изборне наставе, посебно у 
првом разреду 

9. Праћење дежурства у школи 

10. Анализа распореда 
наставних и ваннаставних 
активности и предузимање 
евентуалних корективних 
мера 

11. Анализа стручне 
заступљености наставе 

12. Педагошко – инструктивни 
рад и посета часова  

13. Праћење реализације 
наставе и обезбеђивање 
замена по потреби 

14. Праћење израде и 
имплементације ИОПа 

15. Разговор са ученицима који 
крше правила кућног реда 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Време 
реализације Начин реализације

Организација и руковођење педагошким радом школе 
Септембар  
Август  

У сарадњи са руководиоцима стручних 
већа и секторских тимова, директором, 
организатором ПН   и стручним службама

Учешће у изради Извештаја о 
реализацији Годишњег плана 

 

Септембар  
Август  

У сарадњи са руководиоцима стручних 
већа и секторских тимова, директором, 
организатором ПН  и стручним службама

Континуирано У сарадњи са директором, ППС  и 
менторима, као и руководиоцима 
секторских тимова  

Септембар- 
октобар (по 
потреби) 

У сарадњи са председницима стручних 
већа и директором 

Септембар и 
даље током шк. 
Године 

Кроз индивидуалне разговоре са 
наставницима, сарадњу са ППС и 
директором  

Септембар Истицањем обавештења на 
за родитеље, у сарадњи са ППС и 
одељењским старешинама

Септембар У сарадњи са одељењским старешинама и  
ППС 

Септембар У сарадњи са  предметним наставницима и 
одељењским старешинама и разматрањем 
евентуалних захтева 

 Континуирано У сарадњи са директором при планирању 
дежурства наставника и секретаром за 
дежурство помоћно-техничког особља

Септембар и 
даље по потреби 
током школске 
године 

У срадњи са директором, кроз 
консултације са ППС, одељењским 
старешинама и руководиоцима 
ваннаставних активности

Септембар, 
август 

У сарадњи са директором и секретаром 

Континуирано Посета 5 часова наставе и других облика 
рада,  у сарадњи са директором и ППС

Континуирано У сарадњи са директором, дежурним 
наставницима, ППС и руководиоцима 
секторских тимова 

У складу са 
планом рада 
Тима 

Координирање и праћење динамике 
реализација у сарадњи са директором,  
тимом, ОВ, СВ, ППС, ОС 

По потреби У сарадњи са директором, ППС и 
одељењским старешинама и/или  
предметним наставницима

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 200 од 315 

Начин реализације 

У сарадњи са руководиоцима стручних 
већа и секторских тимова, директором, 
организатором ПН   и стручним службама 
У сарадњи са руководиоцима стручних 
већа и секторских тимова, директором, 
организатором ПН  и стручним службама 

У сарадњи са директором, ППС  и 
менторима, као и руководиоцима 

У сарадњи са председницима стручних 

Кроз индивидуалне разговоре са 
наставницима, сарадњу са ППС и 

Истицањем обавештења на огласну таблу 
за родитеље, у сарадњи са ППС и 
одељењским старешинама 
У сарадњи са одељењским старешинама и  

У сарадњи са  предметним наставницима и 
одељењским старешинама и разматрањем 

У сарадњи са директором при планирању 
дежурства наставника и секретаром за 

техничког особља 
У срадњи са директором, кроз 
консултације са ППС, одељењским 

руководиоцима 
ваннаставних активности 

У сарадњи са директором и секретаром  

часова наставе и других облика 
рада,  у сарадњи са директором и ППС 
У сарадњи са директором, дежурним 
наставницима, ППС и руководиоцима 

Координирање и праћење динамике 
реализација у сарадњи са директором,  

 
У сарадњи са директором, ППС и 

старешинама и/или  
предметним наставницима 
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Активности 

Организација и руковођење педагошким радом школе
16. Пријем родитеља  

 

17. Учешће у планирању 
реализације блок наставе 

18. Праћење реализације 
допунског и додатног рада и 
секција, кроз евиденцију 

19. Саветодавни рад са 
ученицима 

20. Праћење рада на анализи 
успеха ученика 

21. Учешће у предлагању мера 
за побољшање успеха 
ученика у учењу и понашању 

22. Учешће у организовању и, по 
потреби, присуствовање 
родитељским састанцима 

23. Организовање и праћење 
реализације испита 

24. Учешће у организовању 
завршних и матурских испита 
за редовне и ванредне 
ученике и именовању 
комисија 

25. Праћење  изјашњавања 
ученика и припреме радних 
задатака за матурски и 
завршни испит 

26. Сагледавање потреба за 
набавком нових учила, 
анализа иновација у настави 

27. Координација активности у 
вези анализе реализације 
Годишњег плана рада  

28. Организовање и учешће у 
прегледу педагошке 
документације  

29. Праћење евиденције у 
електронском дневнику 

30. Учешће у раду седница ОВ 

31. Праћење реализације 
активности у оквиру РПШ 

32. Учешће у организовању 
прославе Школске славе 
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Време 
реализације Начин реализације

Организација и руковођење педагошким радом школе 
По потреби Разговори  по предлогу одељењских 

старешина, предметних наставника, ППС 
или на захтев родитеља 

Септембар У сарадњи са организаторима 
наставе, СВ  и руководиоцима секторских 
тимова 

Октобар и март Остваривањем увида у евиденцију

По потреби У сарадњи са ППС и ОС, предметним 
наставницима, по препоруци тимова

На класиф. 
Периодима 

У сарадњи са директором и ППС

 

У складу са ГПР и 
радом стручних 
органа 

У сарадњи са директором, ППС, 
педагошким колегијумом 

У складу са ГПР У сарадњи са директором, ППС  и 
одељењским сатрешинама

У испитним 
роковима  

У сарадњи са директором и  секретаром

завршних и матурских испита 
У испитним 
роковима; у 
фебруару 
именовање ИО 

У сарадњи са директором и 
руководиоцима секторских
праћењем рада Испитног одбора

Април У сарадњи са организаторима ПН, 
руководиоцима секторских тимова и 
одељењским сатрешинама

Децембар, мај, 
јун 

У сарадњи са директором, руководиоцима 
секторских тимова  и стручним већима

Јануар-фебруар 
и јун 

У сарадњи са директором и 
активности праћења реализације у  складу 
са ГПР 

Октобар, јануар, 
мај, јул, август 

У сарадњи са директором, образовање 
комисија 

по потреби У сарадњи са директором школе и 
координаторима задуженим за 
електронски дневник 

На класиф. 
Периодима и по 
потреби 

У сарадњи са директором, ППС  и 
руководиоцима секторских тимова

У складу са ГПР У сарадњи са директором, СА и Тимом за 
обезбеђивање квалитета и развој установе

Јануар У сарадњи са директором, ученицима  и 
запосленима 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 201 од 315 

Начин реализације 

Разговори  по предлогу одељењских 
старешина, предметних наставника, ППС 

 
У сарадњи са организаторима практичне 
наставе, СВ  и руководиоцима секторских 

Остваривањем увида у евиденцију 

У сарадњи са ППС и ОС, предметним 
тавницима, по препоруци тимова 

У сарадњи са директором и ППС 

У сарадњи са директором, ППС, 
педагошким колегијумом  

У сарадњи са директором, ППС  и 
одељењским сатрешинама 

У сарадњи са директором и  секретаром 

У сарадњи са директором и 
руководиоцима секторских тимова, 
праћењем рада Испитног одбора 

У сарадњи са организаторима ПН, 
руководиоцима секторских тимова и 
одељењским сатрешинама 

У сарадњи са директором, руководиоцима 
секторских тимова  и стручним већима 

У сарадњи са директором и носиоцима 
активности праћења реализације у  складу 

У сарадњи са директором, образовање 

сарадњи са директором школе и 
координаторима задуженим за 

У сарадњи са директором, ППС  и 
руководиоцима секторских тимова 

У сарадњи са директором, СА и Тимом за 
обезбеђивање квалитета и развој установе 
У сарадњи са директором, ученицима  и 
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Активности 

Организација и руковођење педагошким радом школе
33. Планирање активности у 

оквиру школског дана за 
ваннаставне активности 

34. Сарадња са Ученичким 
парламентом 

35. Учешће у организацији и 
праћење реализације 
такмичења ученика 

36. Сарадња са школама из 
Суботице, Крагујевца, Крања, 
Битоља  и другим школама, 
по потреби 

37. Праћење реализације 
годишњег фонда часова 
редовне наставе 

38. Детаљни распоред рада до 
31. августа 2018. године 

39. Организовање и праћење 
реализације припремног 
рада 

40. Праћење реализације и 
кординација свих активности 
предвиђених детаљним 
планом рада  по завршетку 
наставне године  

41. Припрема података ради 
именовања одељењских 
старешина 

42. Сарадња и праћење  рада 
одељењских старешина 

43. Припреме за први школски 
час у наредној школској 
години/ ППС, директор 

44. Организација и праћење 
коришћења кабинета 

 

Активности 

Координирање рада стручних актива и других стручних органа и  тимова

45. Учешће у планирању рада 
свих служби у школи 

46. Редовни састанци колегијума 
ради оперативног 
планирања активности и 
координирања рада 
стручних органа и служби у 
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Време 
реализације Начин реализације

Организација и руковођење педагошким радом школе 
Март-мај У сардњи са стручним органима и 

тимовима 

По потреби У сарадњи са директором 

У складу са 
календаром 

Праћењем реализације, организовањем

Суботице, Крагујевца, Крања, 
Током школске 
године 

У сардњи са директором, планирањем и 
учешћем у реализацији активности 

Децембар – мај, 
јун 

У сарадњи са директором,  организатором 
ПН и руководиоцима секторских тимова 

Мај  Учешће  у изради  сарадњи са директором, 
организаторима ПН,   руководиоцима 
секторских тимова и стручним већима

Мај -јун  У сарадњи са одељењским старешинама, 
ОВ, СВ, ППС, секретаром  и предметним 
наставницима 

Мај- август У сарадњи са директором, ППС, 
организаторима ПН, руководиоцима 
скторских тимова на оперативним 
састанцима колегијума 

Јул-август  У сарадњи са директором,  
организаторима ПН  и руков
секторских тимова 

Периодично  У сарадњи са директором и ППС

Август  У сарадњи са директором, организаторима 
ПН , ППС и руководиоцима секторских 
тимова 

Септембар и 
даље током 
школске год. 

У сарадњи са директором, руководиоцима 
секторских тимова и руководиоцима 
кабинета 

Време 
реализације Начин реализације

рада стручних актива и других стручних органа и  тимова 

Септембар У сарадњи са директором и колегијумом

Редовни састанци колегијума Континуирани, 
најчешће 
недељни 

У сарадњи са директором, кроз учешће у 
раду, планирање, поделу послова, 
одређивање рокова, праћење реализације 
договореног  

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 202 од 315 

Начин реализације 

У сардњи са стручним органима и 

У сарадњи са директором  

Праћењем реализације, организовањем 

У сардњи са директором, планирањем и 
учешћем у реализацији активности  

директором,  организатором 
ПН и руководиоцима секторских тимова  

Учешће  у изради  сарадњи са директором, 
организаторима ПН,   руководиоцима 
секторских тимова и стручним већима 
У сарадњи са одељењским старешинама, 
ОВ, СВ, ППС, секретаром  и предметним 

У сарадњи са директором, ППС, 
организаторима ПН, руководиоцима 
скторских тимова на оперативним 

 

У сарадњи са директором,  
организаторима ПН  и руководиоцима 

У сарадњи са директором и ППС 

У сарадњи са директором, организаторима 
руководиоцима секторских 

У сарадњи са директором, руководиоцима 
секторских тимова и руководиоцима 

Начин реализације 

У сарадњи са директором и колегијумом 

У сарадњи са директором, кроз учешће у 
раду, планирање, поделу послова, 
одређивање рокова, праћење реализације 
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Активности 

Координирање рада стручних актива и других стручних органа и  тимова

школи 

47. Учешће у припреми седница 
НВ 

48. Учешће у припреми 
састанака Педагошког 
колегијума 

49. Планирање и праћење 
реализације седница ОВ 

50. Учешће у раду стручних 
органа 

51. Учешће у раду стручних 
органа ради планирања 
уписа за наредну школску 
годину 

52. Праћење рада тимова у 
школи 

53. Припреме за израду 
извештаја о раду у текућој 
школској години 

54. Координација активности у 
вези  поделе предмета на 
наставнике 

55. Припрема предлога поделе 
послова до 40 сати недељно 

56. Припреме за израду 
Годишњег плана рада за 
наредну годину 

57. Координација активности у 
циљу прикупљања 
елемената потребних за 
израду распореда часова за 
наредну школску годину 

 

Активности 

Остали послови 
58. Рад на анализи и 

припремању података 
потребних за уношење 
података у информациони 
систем 

59. Учешће у реализацији 
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Време 
реализације Начин реализације

рада стручних актива и других стручних органа и  тимова 

Континуирано у 
складу са ГПР 

У сарадњи са директором и колегијумом 

Континуирано у 
складу са ГПР 

У сарадњи са директором и колегијумом 

У складу са 
планом рада у 
оквиру ГПР 

У сарадњи са директором, ППС, 
руководиоцима секторских тимова

У складу са ГПР У сарадњи са директором

Новембар – 
децембар 

У сардњи са директором  и 
председницима СВ 

Периодично, у 
складу са ГПР  

У сарадњи са директором, на колегијуму

Мај – јун  У сардњи са директором и стручним 
органима 

Јун-август  У сарадњи са директором, организаторима 
ПН , стручним већима  и руководиоцима 
секторских тимова 

Јул – август У сарадњи са директором, организаторима 
ПН, руководиоцима секторских тимова и 
председницима стручних већа

Јун  Планирање у сарадњи са директором, ППС, 
организаторима ПН, руководиоцима 
секторских тимова 

Јул-август  Прикупљање података  у сарадњи са 
организаторима  ПН, руководиоцима 
секторских тимова, ППС, одељењским 
старешинама, комисијом за упис ученика 

Време 
реализације Начин реализације

Септембар и 
континуирано 
током школске 
године 

Припремом података у сарадњи са 
директором, секретаром, 
ПН и руководиоцима секторских тимова, 
сарадња са особом задуженом за уношење 
података 

У складу са У сарадњи са директором и школским 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 203 од 315 

Начин реализације 

У сарадњи са директором и колегијумом  

У сарадњи са директором и колегијумом  

директором, ППС, 
руководиоцима секторских тимова 

У сарадњи са директором 

У сардњи са директором  и 

У сарадњи са директором, на колегијуму 

У сардњи са директором и стручним 

У сарадњи са директором, организаторима 
ПН , стручним већима  и руководиоцима 

У сарадњи са директором, организаторима 
руководиоцима секторских тимова и 

председницима стручних већа 
Планирање у сарадњи са директором, ППС, 
организаторима ПН, руководиоцима 

Прикупљање података  у сарадњи са 
организаторима  ПН, руководиоцима 
секторских тимова, ППС, одељењским 
старешинама, комисијом за упис ученика  

Начин реализације 

Припремом података у сарадњи са 
директором, секретаром, организаторима 
ПН и руководиоцима секторских тимова, 
сарадња са особом задуженом за уношење 

У сарадњи са директором и школским 
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Активности 

пројеката у школи 

60. Консултације са просветним 
саветницима или 
инспекторима 

61. Координација активности 
ради попуњавања регистра 
уписаних ученика 

62. Координација активности у 
вези попуњавања матичних 
књига за први разред 

63. Сарадња са друштвеном 
средином 

64. Присуство састанцима 
Школског одбора 

65. Учешће у раду Савета 
родитеља 

66. Припремање података и 
присуство  надзору 
просветног инспектора, 
односно просветног 
саветника 

67. Праћење коришћења 
електронске платформе   

68. Праћење остваривања 
Годишњег плана рада Школе 
и координација активности у 
циљу његовог остваривања у 
потпуности 

69. Учешће у припремама 
презентације школе 
ученицима основних школа 

70. Учешће у припремама за 
медијско представљање 
школе 

71. Координација активности у 
вези праћења уписа 
матураната на 
високошколске установе 

72. Учешће у припремама за 
упис ученика у наредну 
школску годину и  
предлагању комисија 

73. Праћење уписа ученика у 
први разред 

74. Припреме за наредну 
школску годину 

75. Сагледавање потреба 
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Време 
реализације Начин реализације

динамиком 
пројекта 

тимовима 

По потреби У сарадњи са директором

На почетку 
школске године 

У сарадњи са секретаром и одељењским 
старешинама 

На почетку 
школске године 

У сарадњи са секретаром и одељењским 
старешинама, наставником задуженим за 
штампање предмета 

Континуирано По потреби у сарадњи и договору са 
директором 

По потреби У сарадњи са директором и секретаром

По потреби У сарадњи са директором и секретаром

По потреби У сарадњи са директором

Током школске 
године 

У сарадњи са директором, 
библиотекарима и Тимом за 
информатизацију 

Април – мај У сарадњи са организаторима ПН, ППС, 
руководиоцима секторских тимова и 
стручних већа и библиотекарима 
предузимају се мере за реализацију свих 
планираних активности 

Друго 
полугодиште, по 
потреби 

У сарадњи са директором, организатором 
ПН,  руководиоцима секторских тимова, 
стручним већима и тимом за промоцију 
школе 

Према потреби У сарадњи са директором и 
руководиоцима тимова 

Током школске 
године  

У сарадњи са одељењским старешинама и 
организаторима ПН 

Јун-јул У сарадњи са директором и на НВ

Јул  У сарадњи са директором, организаторима 
ПН  и комисијама 

Јун- август Планирање у сарадњи са директором, ППС, 
организаторима ПН, руководиоцима 
секторских тимова 

По потреби  Планирање у сарадњи са директором, 
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Начин реализације 

У сарадњи са директором 

У сарадњи са секретаром и одељењским 

У сарадњи са секретаром и одељењским 
старешинама, наставником задуженим за 

По потреби у сарадњи и договору са 

У сарадњи са директором и секретаром 

У сарадњи са директором и секретаром 

директором 

У сарадњи са директором, 
библиотекарима и Тимом за 

У сарадњи са организаторима ПН, ППС, 
руководиоцима секторских тимова и 
стручних већа и библиотекарима 
предузимају се мере за реализацију свих 

 
У сарадњи са директором, организатором 
ПН,  руководиоцима секторских тимова, 
стручним већима и тимом за промоцију 

У сарадњи са директором и 
 

У сарадњи са одељењским старешинама и 

сарадњи са директором и на НВ 

У сарадњи са директором, организаторима 

Планирање у сарадњи са директором, ППС, 
организаторима ПН, руководиоцима 

Планирање у сарадњи са директором, 
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Активности 

наставног кадра за наредну 
школску годину 

76. Праћење рада секторских 
тимова 

77. Чланство  у тимовима 

78. Други послови  
79. Евиденција о раду  

80. Стручно усавршавање 
Учешће у активностима у оквиру 
школе 
Учешће на одобреним 
програмима стручног 
усавршавања  
Учешће на стручним скуповима  

Учешће у професионалним 
заједницама просветних 
радника 

Континуирано праћење промена 
у оквиру закона и прописа  
Унапређење  знања у оквиру 
коришћења Office 365 
платформе за комуникацију 
Размене искустава са другим 
школама у земљи и 
иностранству 
Учешће на осталим доступним 
облицима стручног усавршавања 
ван школе 

 

7.4. Организатори практичне наставе
Oрганизатори практичне наставе за свој рад одговарају директору школе и помоћнику директора. 
Током школске 2022/2023. год. организатори практичне наставе су: Оливера Поњавић 
Павловић 50%, Марина Јелисијевић 10%, Татјана Старчевић 10%. Они ће реализов
активности: 
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Време 
реализације Начин реализације

организаторима ПН, секретаром  и 
руководиоцима секторских тимова

Континуирано  Координација секторских тимова за 
металургију и графичарство, и обраду 
дрвета и практичну наставу у овим 
подручјима рада, сектора за обезбеђивање 
квалитета и од општег значаја и сарадња са 
Звониславом  Поповић који координира 
рад секторских тимова за машинство и 
електротехнику у овим подручјима рада

У складу са 
планом рада 
тима 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој 
установе 
Стручни актив за развојно планирање

По потреби По налогу  директора 

Током школске 
године 

Вођење личних  белешки; писање 
различитих извештаја и дописа  у складу са  
налогом директора   

У складу са ГПР У оквиру стручних органа, тимова, 
наставничког већа 

Током школске 
године 

У складу са могућностима

Током школске 
године 

 У складу са могућностима

Континуирано, у 
складу са 
могућностима и 
активностима 
заједница 

Онлајн професионалне заједнице и др.

Континуирано У сарадњи са секретаром и директором

Континуирано Проучавање материјала и пружање 
помоћи запосленима у коришћењу 
платформе 

У складу са 
планом сарадње 
и могућностима 

Посете, видео састанци, електронска 
комуникација 

облицима стручног усавршавања 
Током школске 
године 

У складу са могућностима

практичне наставе 
рганизатори практичне наставе за свој рад одговарају директору школе и помоћнику директора. 

год. организатори практичне наставе су: Оливера Поњавић 
Павловић 50%, Марина Јелисијевић 10%, Татјана Старчевић 10%. Они ће реализов
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Начин реализације 

организаторима ПН, секретаром  и 
руководиоцима секторских тимова 

орских тимова за 
металургију и графичарство, и обраду 
дрвета и практичну наставу у овим 
подручјима рада, сектора за обезбеђивање 
квалитета и од општег значаја и сарадња са 
Звониславом  Поповић који координира 
рад секторских тимова за машинство и 

нику у овим подручјима рада 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

Стручни актив за развојно планирање 

Вођење личних  белешки; писање 
различитих извештаја и дописа  у складу са  

У оквиру стручних органа, тимова, 

У складу са могућностима 

У складу са могућностима 

Онлајн професионалне заједнице и др. 

У сарадњи са секретаром и директором 

Проучавање материјала и пружање 
помоћи запосленима у коришћењу 

Посете, видео састанци, електронска 

У складу са могућностима 

рганизатори практичне наставе за свој рад одговарају директору школе и помоћнику директора. 
год. организатори практичне наставе су: Оливера Поњавић 80%, Јелена 

Павловић 50%, Марина Јелисијевић 10%, Татјана Старчевић 10%. Они ће реализовaти следеће 
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Активности 

Учешће у изради Годишњег плана 
рада за школску 2022/2023.г.  

Учешће у изради Извештаја о раду 
школе за школску 2021/2022.г. 

Припремање потребних података за  
ЈИСП 

Руковођење секторским тимовима

Усаглашавање предлога поделе 
послова до 40 сати недељно и до 1760 
сати годишње за наставнике 
секторског тима 
Учешће у раду Педагошког колегијума 

Упознавање  са закључцима и 
одлукама Школског одбора 
Упознавање са закључцима и 
одлукама Савета родитеља 
Планирање реализације и израда 
распореда блок наставе за пет 
подручја рада  

Праћење реализације практичне 
наставе по иновативном моделу у 
компанијама – ОЗИН и ОПМ 

Праћење реализације практичне 
наставе у компанијама за браваре
завариваче и техничара за дигиталну 
графику и интернет обликовање 

Организација блок наставе у 
привреди 
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Време 
реализације Сарадници 

одишњег плана Септембар Тим за ГПР, 
директор, стручни 
органи, ППС  

Учешће у изради Извештаја о раду Септембар Директор, тим за 
Извештај о 
реализацији ГПР 

Припремање потребних података за  Током школске 
године 

Особе задужене 
за ЈИСП 

Руковођење секторским тимовима Током школске 
године 

Директор, 
помоћници 
директора 

и до 1760 
Септембар Директор, 

помоћник 
директора 
наставници 

Педагошког колегијума  Током школске 
године 

директор, 
помоћник 
директора, 
руководилац 
стручног већа 

Током школске 
године 

Директор, 
секретар 

Током школске 
године 

Директор, секретар 

Планирање реализације и израда Септембар Директор, СВ, 
руководиоци 
секторских 
тимова, 
наставници 

у 
Током школске 

године 
Директор, 
наставници 
практичне наставе  

за браваре-
завариваче и техничара за дигиталну 

Током школске 
године 

Директор, 
наставници 
практичне наставе 

Током школске 
године 

Директор, СВ 
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Начин 
реализације 

Припрема 
података, израда 
одређених делова 
ГПР 
Припрема 
података, израда 
одређених делова 
Извештаја 
Припрема табела, 
сарадња 

Сарадња са СВ, 
ОВ, тимовима 

Провера података 

Учешће у раду, 
присуство 
састанцима, 
дискусија, 
разматрање 
Информисање 

Информисање 

Усклађивање са 
календаром рада 
и распоредом 
наставника 

Праћење 
реализације 
наставе, 
остваривање 
контакта са 
компанијама 
Праћење 
реализације 
наставе, 
остваривање 
контакта са 
компанијама 
Утврђивање 
термина, слање 
дописа, 
организација 
одласка ученика и 
наставника 
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Активности 

Праћење реализације практичне 
наставе у школским радионицама

Учешће у реализацији пројеката у 
школи 

Обезбеђивање замене наставника по 
потреби  
Сарадња са друштвеном средином 

Издавање упута и организовање 
практичне наставе у привреди, за 
ванредне ученике  

Припремање података за  надзор 
просветног инспектора, посету 
просветног саветника 

Учешће у раду стручних органа 

Учешће у раду стручних органа ради 
планирања уписа за наредну школску 
годину 

Сагледавање потреба за набавком 
материјала и алата за школске 
радионице 
Учешће у активностима у вези анализе 
реализације Годишњег плана рада 

Учешће у организовању прославе 
Школске славе 

Сарадња са школама из Суботице, 
Крагујевца, Крања и Битоља  

Планирање активности у оквиру 
школског дана за ваннаставне 
активности и Дана отворених врата 
компанија 
Такмичења ученика 
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Време 
реализације Сарадници 

наставе у школским радионицама 
Током школске 

године 
Помоћници 
директора, СВ 
наставника 
практичне наставе 

Учешће у реализацији пројеката у Током школске 
године 

Директор, 
школски тимови 

Обезбеђивање замене наставника по Током школске 
године 

Дежурни и остали 
наставници, ППС 

Сарадња са друштвеном средином  Током школске 
године 

Директор 

практичне наставе у привреди, за 
Током школске 

године 
Директор, 
помоћник 
директора 

Припремање података за  надзор У складу са 
потребама 

Директор, 
помоћници 
директора, 
наставници 

Током школске 
године 

директор, 
помоћници 
директора 

Учешће у раду стручних органа ради 
планирања уписа за наредну школску 

Новембар - 
децембар 

Председници СВ 

Сагледавање потреба за набавком Децембар, 
август и по 

потреби 

Директор, СВ 
наставника 
практичне наставе 

Учешће у активностима у вези анализе 
реализације Годишњег плана рада  

У складу са 
планом 

праћења 
реализације 

ГПР 

Директор, 
помоћник 
директора, ППС 

Учешће у организовању прославе Јануар Наставници, 
ученици, 
запослени 

Сарадња са школама из Суботице, Током школске 
године, у 
складу са 

потребама 

Директор, тим за 
екстерна 
партнерства 

и Дана отворених врата 

Април - мај СВ, руководиоци 
секција 

Фебруар - мај СВ, тимови, 
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Начин 
реализације 

Сарадња, 
консултације, 
провера услова за 
реализацију 
наставе 
Реализација 
пројектних 
активности 
Сарадња  

Сарадња, размена 
информација 
Сарадња са 
привредним 
друштвима, 
договарање 
Обезбеђивање 
потребне 
документације и 
података 
Присуство 
састанцима, 
учешће у 
припреми 
материјала по 
потреби 
Координирање 
активности у 
оквиру стручних 
већа 
Анализа потреба и 
договарање о 
приоритетима 
Сарадња и 
размена података, 
усклађивање свих 
елемената ГПР 

Реализација 
активности у 
складу са 
задужењима 
Сарадња, размена 
примера добре 
праксе, посете 

Припрема и 
реализација 
активности 

Припрема и 



  

 

© Техничка школа Ужице 
 
 

Активности 

Учешће у презентацији школе 
ученицима основних школа 

Учешће у сређивању школских 
радионица, текућем одржавању и 
конзервирању машина 
Припреме за израду извештаја о раду 
у текућој школској години 

Припреме за израду Годишњег плана 
рада за наредну школску годину 

Учешће у изради Годишњег плана 
рада за наредну школску годину  

Припреме за наредну школску годину

Припремање елемената потребних за 
израду распореда часова за наредну 
школску годину 

Координација активности у вези  
поделе предмета на наставнике  

Други послови по налогу директора

8. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВ
Годишњи глобални план и програм рада наставника за остваривање обавезне и изборне наставе 
је прилог Годишњег плана рада 
2022. године. 

Оперативне планове рада наставници ће достављати месечно и то пре почетка наставе у наредној 
смени.  

Формулари који се користе за годишње и оперативне плано
који стоје у Стандардима квалитета рада установе, Општим стандардима постигнућа за крај 
општег средњег образовања и средњег стручног образовања и потребама школе.

Наставници који  ће израђивати прилагођене и измењене индивидуалне планове, или 
односно проширене планове, израђиваће  их тромесечно за прве разреде, након тога вршиће 
њихову евалуацију. За ученике старијих разреда ови планови ће се израђивати за полугодишта.

Планови допунске, додатне наставе и секција израдиће се у складу с
Министра. Годишње и месечне планове наставници предају тако што их смештају у своју фасциклу 
на електронској платформи школе у оквиру 
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Време 
реализације Сарадници 

директор 

Фебруар - мај Стручна већа, Тим 
за промоцију 

текућем одржавању и 
Током школске 

године 
СВ наставника 
практичне наставе 

Припреме за израду извештаја о раду Јун - јул Стручни органи и 
тимови 

Припреме за израду Годишњег плана 
 

Јун - јул Стручни органи и 
тимови 

Учешће у изради Годишњег плана 
 

Август, 
септембар 

Тим за ГПР, 
директор, стручни 
органи, ППС 

Припреме за наредну школску годину Јул - август Стручни органи, 
директор, 
помоћник 
директора 

елемената потребних за 
израду распореда часова за наредну 

Јун - август стручна већа, 
директор, ППС, 
помоћник 
директора 

 
Јун - август Директор, 

помоћници 
директора, 
наставници 

директора Током школске 
године 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 
Годишњи глобални план и програм рада наставника за остваривање обавезне и изборне наставе 
је прилог Годишњег плана рада школе. Сви наставници су доставили планове до 9. септембра 

Оперативне планове рада наставници ће достављати месечно и то пре почетка наставе у наредној 

Формулари који се користе за годишње и оперативне планове наставника  усклађени са
који стоје у Стандардима квалитета рада установе, Општим стандардима постигнућа за крај 
општег средњег образовања и средњег стручног образовања и потребама школе.

Наставници који  ће израђивати прилагођене и измењене индивидуалне планове, или 
односно проширене планове, израђиваће  их тромесечно за прве разреде, након тога вршиће 
њихову евалуацију. За ученике старијих разреда ови планови ће се израђивати за полугодишта.

Планови допунске, додатне наставе и секција израдиће се у складу са Стручним упутством 
Годишње и месечне планове наставници предају тако што их смештају у своју фасциклу 

на електронској платформи школе у оквиру MSOffice 365 програма, а по потреби планови се 
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Начин 
реализације 

реализација 
активности 
Припрема и 
реализација 
активности 
Сарадња и 
праћење 
реализације 
Подела задужења, 
договарање, 
сарадња 
Подела задужења, 
договарање, 
сарадња 
Подела задужења, 
договарање, 
сарадња 
Планирање, 
договарање, 
реализација 
активности 
Координација 
активности, 
усклађивање 
података 
Праћење рада СВ, 
сарадња са 
наставницима, 
пробера 
педагошке норме 
наставника 
 

Годишњи глобални план и програм рада наставника за остваривање обавезне и изборне наставе 
школе. Сви наставници су доставили планове до 9. септембра 

Оперативне планове рада наставници ће достављати месечно и то пре почетка наставе у наредној 

усклађени са захтевима 
који стоје у Стандардима квалитета рада установе, Општим стандардима постигнућа за крај 
општег средњег образовања и средњег стручног образовања и потребама школе. 

Наставници који  ће израђивати прилагођене и измењене индивидуалне планове, или обогаћене 
односно проширене планове, израђиваће  их тромесечно за прве разреде, након тога вршиће 
њихову евалуацију. За ученике старијих разреда ови планови ће се израђивати за полугодишта. 

а Стручним упутством 
Годишње и месечне планове наставници предају тако што их смештају у своју фасциклу 

по потреби планови се 
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штампају. Штампани план наставници имају у својој евид
адреси https://tehnickaueedu.sharepoint.com/sites/ZAPOSLENI/planovi

9. ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

9.1. Ученички парламент 
Време 

реализације Активности/теме

Септембар -Конституисање парламента
-Избор председника, 
потпредседника,  записничара
-Избор два представника ученика 
који учествују у раду Школског 
одбора, односно проширеног 
сазива Школског одбора
 -Избор представника ученика 
који учествују у раду Стручног 
актива за развојно планирање,
 У раду: тима за самовредновање
тима за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања,
тима за инклузивно образовање,
тима за обезбеђивање квалитета 
и развој установе,  тим за 
међупредметне компетенције и 
предузетништво, тим за 
професионални развој
-Давање мишљења о избору 
уџбеника за текућу  школску 
годину 
-Доношење плана рада Ученичког 
парламента за школску 2022
годину 
-Разматрање предлога Годишњег 
плана рада за текућу школску 
годину 
-Избор чланова тимова и 
координатора тимова
-Израда планова и прогрaма рада 
у ваннаставним активностима у 
складу са интересовањима 
ученика и са расположивим 
ресурсима 
-16. септембар - Светски дан 
заштите озонског омотача
-17. септембар - Очистимо свет

Током 
школске 
године 

-Учествовање у активностима 
Ужичке академске парламентарне 
уније 

Октобар 
Новембар 

-Упознавање са законским 
оквиром деловања 
парламента, са правима и 
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штампају. Штампани план наставници имају у својој евиденцији. Планови наставника налазе се на 
https://tehnickaueedu.sharepoint.com/sites/ZAPOSLENI/planovi. 

9. ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Активности/теме Начин реализације 

Конституисање парламента 
Избор председника, 

потпредседника,  записничара 
збор два представника ученика 

који учествују у раду Школског 
одбора, односно проширеног 

одбора 
Избор представника ученика 

који учествују у раду Стручног 
актива за развојно планирање, 

тима за самовредновање, 
тима за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, 
тима за инклузивно образовање, 

вање квалитета 
и развој установе,  тим за 
међупредметне компетенције и 
предузетништво, тим за 
професионални развој 
Давање мишљења о избору 

уџбеника за текућу  школску 

Доношење плана рада Ученичког 
парламента за школску 2022-23. 

предлога Годишњег 
плана рада за текућу школску 

чланова тимова и 
координатора тимова 
Израда планова и прогрaма рада 

у ваннаставним активностима у 
са интересовањима 

са расположивим 

Светски дан 
заштите озонског омотача 

Очистимо свет 

Конституисање, 
предлагање, 

избор, одлучивање, 
разговор, 

договор, давање 
мишљења 

 
 
 
 

Разматрање, усвајање, 
избор 

 
 
 
 
 

Анализа 
 
 
 
 
 
 
 

Разматрање 

 
Скупштина 
парламента
 
 
Председник, 
Скупштина 
парламента
 
 
 
 
Руководиоци
ваннаставних 
активности 
сарадњи
Ученичким
парламентом
 
 
 
 
 
 
Скупштина 
парламента

Учествовање у активностима 
Ужичке академске парламентарне 

Присуство састанцима, 
планирање и 

реализација акција на 
нивоу града 

Председник 
парламента, УП, 
Тим за подршку 
ученицима

Упознавање са законским 
оквиром деловања 
парламента, са правима и 

Излагање, 
презентација 

 

Председник, 
Скупштина 
парламента у 
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Планови наставника налазе се на 

Носиоци 
реализације 

 
Скупштина 
парламента 
 
 
Председник, 
Скупштина 
парламента 
 
 
 
 
Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у 
сарадњи са 
Ученичким 
парламентом 
 
 
 
 
 
 
Скупштина 
парламента 

Председник 
парламента, УП, 
Тим за подршку 
ученицима 
Председник, 
Скупштина 
парламента у 
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Време 
реализације Активности/теме

дужностима чланова
-Упознавање са нормативним 
актима школе (Статут
Правилник о понашању 
ученика, Пословнико раду
парламента и сл.
-Обележавање дана гладних

-Припрема за обележавање 
1.децембра, Светског дана борбе 
против сиде 
-20. новембар - Дан детета

Децембар -Дан борбе против сиде
-Предавање на тему заштите 
од насиља 
-5. децембар - Дан волонтера
-10. децембар - Дан људских 
права 

Током 
школске 
године 

-Развијање сарадње са другим 
школама из земље и 
иностранства 
 

Током првог 
полугодишта 

-Предавања на тему 
превенције насиља за ученике 
првог разреда, превенцију 
електронског насиља

Током првог 
полугодишта 

-Предавања на тему борбе 
против наркоманије у 
школама 

Фебруар – 
јун 

-Спортски турнири
 
 
-Припреме за обележавање 
школског дана за ваннаставне 
активности 

Април -Презентација активности 
Ученичког парламента на 
Наставничком већу
 -22. април - Дан планете земље

Мај- јул -Утврђивање интересовања 
ученика за ваннаставне 
активности за следећу школску 
годину 

Током 
школске 
године 

-Информисање ученика и 
родитеља  о активностима у 
школи 
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Активности/теме Начин реализације 

дужностима чланова 
Упознавање са нормативним 

Статут, 
Правилник о понашању 

Пословнико раду 
и сл. 

Обележавање дана гладних 

 
 

 
 

 
Акција прикупљања 

хране 
 

сарадњи са Тимом 
за подршку 
ученицима
Тим за 
хуманитарне акције  
у сарадњи са 
секцијом црвени 
крст

обележавање 
1.децембра, Светског дана борбе 

Дан детета 

Акција 
 

Ученички 
парламент

Дан борбе против сиде 
Предавање на тему заштите 

Дан волонтера 
Дан људских 

Акције, предавања 
 

Организација, 
припрема програма, 

реализација 

Ученички 
парламент
Тим за ЗУНЗЗ
 
Ученички 
парламент

Развијање сарадње са другим 
школама из земље и 

Заједничке активности 
у складу са 

епидемиолошком 
ситуацијом и 
препорукама  

Директор, Тим за 
екстерно 
партнерс
сарадњи са УП

Предавања на тему 
превенције насиља за ученике 
првог разреда, превенцију 
електронског насиља 

Предавања на 
часовима ОС 

Вршњачки 
едукатори у 
сарадњи са Тимом 
за ЗУДНЗЗ

Предавања на тему борбе 
против наркоманије у 

 
Предавања на 
часовима ОС 

Ученички 
парламент, Тим за 
ЗУДНЗЗ
Тим за подршку 
ученицима

турнири 

Припреме за обележавање 
школског дана за ваннаставне 

Организовање 
традиционалних 
турнира у складу 

препорукама МПНТР 
Учествовање у 
организацији 

УП у сарадњи са 
Тимом за подршку 
ученицима и 
Тимом за ЗУДНЗЗ

Презентација активности 
Ученичког парламента на 
Наставничком већу 

Дан планете земље 

Презентација, 
Акција у складу са 
епидемиолошком 

ситуацијом и 
препорукама МПНТР 

Председник 
парламента, УП

Утврђивање интересовања 
ваннаставне 
за следећу школску 

Анкете Тим за подршку 
ученицима за 
ЗУДНЗЗ

Информисање ученика и 
родитеља  о активностима у 

Размена  информација, 
презентовање 
најзначајнијих 

активности 

Тим
промоцију школе,
информатизацију, 
УП
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Носиоци 
реализације 

сарадњи са Тимом 
за подршку 
ученицима 
Тим за 
хуманитарне акције  
у сарадњи са 
секцијом црвени 
крст 
Ученички 
парламент 

Ученички 
парламент 
Тим за ЗУНЗЗ 
 
Ученички 
парламент 

Директор, Тим за 
екстерно 
партнерство у 
сарадњи са УП 

Вршњачки 
едукатори у 
сарадњи са Тимом 
за ЗУДНЗЗ 

Ученички 
парламент, Тим за 
ЗУДНЗЗ 
Тим за подршку 
ученицима 
УП у сарадњи са 
Тимом за подршку 
ученицима и 
Тимом за ЗУДНЗЗ 

Председник 
парламента, УП 

Тим за подршку 
ученицима за 
ЗУДНЗЗ 

Тимови за 
промоцију школе, 
информатизацију, 
УП 
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Време 
реализације Активности/теме

Током 
школске 
године 

-Уређење школског простора у 
функцији опште климе подршке и 
прихватања како би се сваки 
ученик  осећао добро, безбедно  и 
напредовао 

Током 
школске 
године 

-Организовање и реализација 
заједничких пројеката и 
активности ученика, наставника и 
родитеља 

Током 
школске 
године 

-Унапређење сарадње између  
ученичког парламента и 
Наставничког већа и руководства 
школе 

Током 
школске 
године 

-Хуманитарне акције

На крају 
првог и 
другог 

полугодишта 

-Анализа рада Ученичког 
парламента 

9.2.Ђачка задруга 
Школа нема ђачку задругу. 

10. ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО 

10.1. Одељењске старешине
Одељењски старешина израђује план рада одељењског старешине/одељењске заједнице и 
подноси извештај о свом раду и раду одељења најмање  једном  у току полугодишта.

Одељењски старешина држи недељно један час одељењског старешине и организује час 
одељењске заједнице ученика
административни руководилац одељења.
одељењске заједнице остваривати своје функције: педагошку, организациону и административну, 
прилагодивши их конкретним условима и проблемима који се јављају у одељењу. Све своје 
функције одељењски старешина остварује јединствено координирајући рад и сарадњу свих 
ученика и чинилаца васпитног рада у једном одељењу.

Рад са ученицима 

У раду са ученицима одељењски старешина свој улогу васпитача остварује подстицањем 
индивидуалног развоја ученика и унапређњем одељењског колектива. Задатке и садржаје у раду 
са ученицима одељењски старешина остварује на часовима одељењског старешине, одељењске 
заједнице, у времену између часова, на екскурзијама, излетима, посетама, акцијама друштвено 
корисног рада, у различитим активностима слободног времена (посете позоришту, 
биоскопу,изложбама и слично). Формирањеуспешне одељенске заједнице ученика у великој 
мери зависи од богатства и квалитета укупних социјалних искустава које ученици стичу кроз 
текуће односе у школи и друштвеној средини.

У оквиру часова одељењског старешине и одељењске 
активно учествује у реализацији 
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Активности/теме Начин реализације 

Уређење школског простора у 
опште климе подршке и 

прихватања како би се сваки 
ученик  осећао добро, безбедно  и 

Разговор, договор, 
акција 

Тим за ЗУДНЗЗ, УП

и реализација 
заједничких пројеката и 
активности ученика, наставника и 

Турнири, излет, 
Музичко вече сл., у 

складу са 
епидемиолошком 

ситуацијом и 
препорукама МПНТР 

Руководствошколе, 
Савет родитеља у 
сарадњи са 
одговарајућим 
тимовима и УП

Унапређење сарадње између  
ученичког парламента и 
Наставничког већа и руководства 

Разговори, 
промоције, присуство 

директора састанку 
Ученичког парламента 

Руководствошколе 
у сарадњи са 
Тимом за подршку 
ученицима и 

Хуманитарне акције Организација и 
реализација акције 

УП у сарадњи са 
секцијом Црвени 
крст

Анализа рада Ученичког Анализа, дискусија, 
разговор 

Председништво 
парламента

10. ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО -ВАСПИТНОГ РАДА

10.1. Одељењске старешине 
Одељењски старешина израђује план рада одељењског старешине/одељењске заједнице и 
подноси извештај о свом раду и раду одељења најмање  једном  у току полугодишта.

Одељењски старешина држи недељно један час одељењског старешине и организује час 
одељењске заједнице ученика. Одељењски старешина је педагошки, организациони и 
административни руководилац одељења. Одељењске старешине ће кроз свој  програм и план 

заједнице остваривати своје функције: педагошку, организациону и административну, 
прилагодивши их конкретним условима и проблемима који се јављају у одељењу. Све своје 
функције одељењски старешина остварује јединствено координирајући рад и сарадњу свих 

ника и чинилаца васпитног рада у једном одељењу. 

У раду са ученицима одељењски старешина свој улогу васпитача остварује подстицањем 
индивидуалног развоја ученика и унапређњем одељењског колектива. Задатке и садржаје у раду 

одељењски старешина остварује на часовима одељењског старешине, одељењске 
заједнице, у времену између часова, на екскурзијама, излетима, посетама, акцијама друштвено 
корисног рада, у различитим активностима слободног времена (посете позоришту, 

ожбама и слично). Формирањеуспешне одељенске заједнице ученика у великој 
мери зависи од богатства и квалитета укупних социјалних искустава које ученици стичу кроз 
текуће односе у школи и друштвеној средини. 

У оквиру часова одељењског старешине и одељењске заједнице ученика, одељењски старешина 
 програма за решавање проблема, комуникацију, тимски рад, 
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Носиоци 
реализације 

Тим за ЗУДНЗЗ, УП 

Руководствошколе, 
Савет родитеља у 
сарадњи са 
одговарајућим 
тимовима и УП 

Руководствошколе 
у сарадњи са 
Тимом за подршку 
ученицима и УП 

УП у сарадњи са 
секцијом Црвени 
крст 

Председништво 
парламента 

ВАСПИТНОГ РАДА 

Одељењски старешина израђује план рада одељењског старешине/одељењске заједнице и 
подноси извештај о свом раду и раду одељења најмање  једном  у току полугодишта. 

Одељењски старешина држи недељно један час одељењског старешине и организује час 
Одељењски старешина је педагошки, организациони и 

Одељењске старешине ће кроз свој  програм и план 
заједнице остваривати своје функције: педагошку, организациону и административну, 

прилагодивши их конкретним условима и проблемима који се јављају у одељењу. Све своје 
функције одељењски старешина остварује јединствено координирајући рад и сарадњу свих 

У раду са ученицима одељењски старешина свој улогу васпитача остварује подстицањем 
индивидуалног развоја ученика и унапређњем одељењског колектива. Задатке и садржаје у раду 

одељењски старешина остварује на часовима одељењског старешине, одељењске 
заједнице, у времену између часова, на екскурзијама, излетима, посетама, акцијама друштвено 
корисног рада, у различитим активностима слободног времена (посете позоришту, 

ожбама и слично). Формирањеуспешне одељенске заједнице ученика у великој 
мери зависи од богатства и квалитета укупних социјалних искустава које ученици стичу кроз 

одељењски старешина 
програма за решавање проблема, комуникацију, тимски рад, 
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самоиницијативу и подстицање предузетничког духа, програма каријерног вођења и саветовања, 
програма заштите животне средине, про
злостављања и занемаривања, програма инклузивног образовања, програма здравствене 
ученика и превенције ризичног понашања (превенција болести зависности и малолетничке 
делинквенције) и других програма који
одељењских старешина уврштене су и теме на основу дописа МПНТР и Закона о војној, радној и 
материјалној обавези, везане за одбрану земље и предвиђене за ученика завршних разреда.

Глобални план рада одељењских старешина са предложеним темама

Садржај рада 

Септембар 
Информисање у вези са почетком школске године. 
Србије „Боже правде“; обавезна тема)
у школи у складу са Препорученим мерама превенције  COVID
установама ученичког и студентског стандарда 
Пандемија и заштита од COVID-19 

Упознавање ученика са правилима кућног реда, правима и обавезама, као и 
васпитно - дисциплинским мерама . Договарање о нормама понашања у школи и 
ван ње  
Разговор са ученицима о понашању у школи, упознавање са социјалним, 
породичним и здравственим условима
Формирање одељењске заједнице ученика, избор председника и секретара, избор 
два представника одељењске заједнице за Ученички парламент
Развијање позитивног односа према раду, дисциплини, осећају дужности,   
одговорности, дружењу 
Опредељивање ученика за ваннаставне активности   и укључивање ученика у израду 
програма ваннаставних активности
Упознавање ученика са организацијом завршног и матурског испита
разреде 
Организовање екскурзије за матуранте и упознавање ученика осталих разреда са 
планом и програмом за реализацију екскурзија ради благовременог и адекватне 
припреме за њихову реализацију 
Заинтересованост за супротан пол, потреба и нежност у 
Упознавање  ученика са могуђностима прилагођавања наставе у смислу 
индивидуализације, прилагођеног и измењеног ИОП
поједине ученике 
Светска акција „ Очистимо свет“ (15. септембар)
Како победити трему? 
Октобар 
Упознавање ученика са повељом УН у оквиру Недеља детета (конвенција о 
правимадетета) 01.10. – 05.10. 
Упознавање ученика са законским оквиром деловања Ученичког парламента 
Обележавање Дана борбе против глади 10. 
Конструктивно решавање проблема
Упућивање на особе и институције које ученицима могу помоћи у превазилажењу 
проблема, криза 
 Доношење правила лепог понашања у учионици
Улога школе, вршњака, породице, медија  у мом животу.
Упознавање ученика са Програмом заштите од насиља, Посебним протоколом и   
шемом интервентних активности постављеним у холу шк
Информисање ученика о члановима 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

самоиницијативу и подстицање предузетничког духа, програма каријерног вођења и саветовања, 
програма заштите животне средине, програма за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, програма инклузивног образовања, програма здравствене 
ученика и превенције ризичног понашања (превенција болести зависности и малолетничке 

и других програма који се реализују у школи. Такође, у глобални план рада 
одељењских старешина уврштене су и теме на основу дописа МПНТР и Закона о војној, радној и 
материјалној обавези, везане за одбрану земље и предвиђене за ученика завршних разреда.

ских старешина са предложеним темама: 

Информисање у вези са почетком школске године. Интонирање химне Републике 
обавезна тема) Упознавање ученика са Правилима понашања 

Препорученим мерама превенције  COVID-19у школама и 
установама ученичког и студентског стандарда (обавезне теме) 

19  

Упознавање ученика са правилима кућног реда, правима и обавезама, као и 
дисциплинским мерама . Договарање о нормама понашања у школи и 

Разговор са ученицима о понашању у школи, упознавање са социјалним, 
ственим условима 

Формирање одељењске заједнице ученика, избор председника и секретара, избор 
два представника одељењске заједнице за Ученички парламент 

азвијање позитивног односа према раду, дисциплини, осећају дужности,    

Опредељивање ученика за ваннаставне активности   и укључивање ученика у израду 
програма ваннаставних активности 
Упознавање ученика са организацијом завршног и матурског испита-за завршне 

Организовање екскурзије за матуранте и упознавање ученика осталих разреда са 
планом и програмом за реализацију екскурзија ради благовременог и адекватне 

 
Заинтересованост за супротан пол, потреба и нежност у дружењу 
Упознавање  ученика са могуђностима прилагођавања наставе у смислу 
индивидуализације, прилагођеног и измењеног ИОП-а или обогаћеног програма за 

Светска акција „ Очистимо свет“ (15. септембар) 

Упознавање ученика са повељом УН у оквиру Недеља детета (конвенција о 

Упознавање ученика са законским оквиром деловања Ученичког парламента  
Обележавање Дана борбе против глади 10. oктобар 
Конструктивно решавање проблема 
Упућивање на особе и институције које ученицима могу помоћи у превазилажењу 

Доношење правила лепог понашања у учионици 
Улога школе, вршњака, породице, медија  у мом животу. 
Упознавање ученика са Програмом заштите од насиља, Посебним протоколом и   
шемом интервентних активности постављеним у холу школе.  
Информисање ученика о члановима Tима за заштиту od ДНЗЗ.  Нивои и врсте насиља
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самоиницијативу и подстицање предузетничког духа, програма каријерног вођења и саветовања, 
грама за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, програма инклузивног образовања, програма здравствене заштите 
ученика и превенције ризичног понашања (превенција болести зависности и малолетничке 

се реализују у школи. Такође, у глобални план рада 
одељењских старешина уврштене су и теме на основу дописа МПНТР и Закона о војној, радној и 
материјалној обавези, везане за одбрану земље и предвиђене за ученика завршних разреда. 

 

Разред 

 
Интонирање химне Републике 

Упознавање ученика са Правилима понашања 
I, II, III, IV 
 

I, II, III, IV 
 

дисциплинским мерама . Договарање о нормама понашања у школи и 
I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

Формирање одељењске заједнице ученика, избор председника и секретара, избор I, II, III, IV 

I, II, III, IV  

Опредељивање ученика за ваннаставне активности   и укључивање ученика у израду I, II, III, IV 

за завршне III, IV 

Организовање екскурзије за матуранте и упознавање ученика осталих разреда са 
планом и програмом за реализацију екскурзија ради благовременог и адекватне 

III, IV 

I, II, III, IV 

а или обогаћеног програма за 
I, II, III, IV 

I, II, III, IV 
I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

 I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 

Упућивање на особе и институције које ученицима могу помоћи у превазилажењу I, II, III, IV 

I, II, III, IV 
I, II, III, IV 

Упознавање ученика са Програмом заштите од насиља, Посебним протоколом и   I, II, III, IV 

Нивои и врсте насиља I, II, III, IV 
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Садржај рада 

 Решавање проблема  адаптације и интеграције  ученика
 Упознавање ученика са техникама успешног учења (поставање циљева у учењу) и са 
критеријумима оцењивања 
Презентација  извода из Извештаја о самовредновању
Новембар 
Предавање вршњачких едукатора на тему : Превенција насиља
Комуникација и тимски рад 
Оснаживање ученика за разумевање и прихватање инклузивних принципа, начела
Фер игра и навијање    
Толерантно понашење и реаговање на различитости. 
Проблеми старих и усамљених људи и наш однос према њима
Шта треба да знамо о обележавању националних и верских празника; поштовање 
различитости 
Како у свакодневном раду користимо уџбенике и додатну стручну литерату
Разговор о професији за коју смо се определили или о којој размишљамо
Припреме за прославу Школске славе
Упознавање ученика са предлозима мера за  побољшање успеха које је утврдило 
Наставничко веће 
 "Где ме жуља ципела" – разговор о потешкоћама, могућностима
узајамна помоћ 
Интонирање химне Републике Србије „Боже правде“; Место улога и задаци Војске 
Србије у систему безбедности и одбране РС; Војна обавеза у Републици Србији; 
Радна и материјална обавеза у Републици Србији 
Децембар 
Сваки незаштићени полни однос је ризичан (1. децембар)
Нова година, мисли, жеље, мале пажње за најдраже, честитке коме и како
Како замишљам дан без мобилног телефона
Разговор са ученицима о конструктивном коришћењу
радни дан, правилно смењивање рада и одмора
Проблеми у понашању, разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика
Предавање вршњачких едукатора на тему: Превенција алкохолизма
Како контролисати бес, ненасилна комуникација
Примери добре праксе- партиципација  ученика у раду школе
Начини превазилажења адолесцентних криза
Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка 
спремност – предуслов за војни позив 
Јануар 
Значај заштите и очувања природе и животне средине
Прослава Школске славе 
Развијање способности за улогу одговорног грађанина
Самоиницијатива и и подстицање преду
Разговор о важности целоживотног учења
Сарадња са психологом и педагогом школе
Како одолети социјалним притисцима? 
оснаживање ученика да им се одупру
Саопштавање успеха ученицима и подела ђачких књижица на крају првог 
полугодишта 
Фебруар 
Разговарамо о важности квалитетне и ефикасне сарадње са другима  и неговању 
другарства и пријатељства 
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Решавање проблема  адаптације и интеграције  ученика 
Упознавање ученика са техникама успешног учења (поставање циљева у учењу) и са 

Презентација  извода из Извештаја о самовредновању 

Предавање вршњачких едукатора на тему : Превенција насиља 

Оснаживање ученика за разумевање и прихватање инклузивних принципа, начела

Толерантно понашење и реаговање на различитости.  Лепо и прикладно одевање
Проблеми старих и усамљених људи и наш однос према њима 
Шта треба да знамо о обележавању националних и верских празника; поштовање 

Како у свакодневном раду користимо уџбенике и додатну стручну литературу 
Разговор о професији за коју смо се определили или о којој размишљамо 
Припреме за прославу Школске славе 
Упознавање ученика са предлозима мера за  побољшање успеха које је утврдило 

разговор о потешкоћама, могућностима уклањања, 

Интонирање химне Републике Србије „Боже правде“; Место улога и задаци Војске 
Србије у систему безбедности и одбране РС; Војна обавеза у Републици Србији; 
Радна и материјална обавеза у Републици Србији (обавезна тема) 

незаштићени полни однос је ризичан (1. децембар) 
Нова година, мисли, жеље, мале пажње за најдраже, честитке коме и како 
Како замишљам дан без мобилног телефона 
Разговор са ученицима о конструктивном коришћењу слободног времена. Мој 
радни дан, правилно смењивање рада и одмора 
Проблеми у понашању, разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика 
Предавање вршњачких едукатора на тему: Превенција алкохолизма 

контролисати бес, ненасилна комуникација 
партиципација  ученика у раду школе 

Начини превазилажења адолесцентних криза 
Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка 

предуслов за војни позив (обавезна тема) 

Значај заштите и очувања природе и животне средине 

Развијање способности за улогу одговорног грађанина 
Самоиницијатива и и подстицање предузетничког духа;  
Разговор о важности целоживотног учења 
Сарадња са психологом и педагогом школе 
Како одолети социјалним притисцима? – препознавање социјалних притисака и 
оснаживање ученика да им се одупру 
Саопштавање успеха ученицима и подела ђачких књижица на крају првог 

квалитетне и ефикасне сарадње са другима  и неговању 
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 Страна 213 од 315 

Разред 

I, II, III, IV 
Упознавање ученика са техникама успешног учења (поставање циљева у учењу) и са I, II, III, IV 

I, II, III, IV 
 
I 
I, II, III, IV 

Оснаживање ученика за разумевање и прихватање инклузивних принципа, начела I, II, III, IV 
I, II, III, IV 

Лепо и прикладно одевање I, II, III, IV 
I, II, III, IV 

Шта треба да знамо о обележавању националних и верских празника; поштовање I, II, III, IV 

I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 

Упознавање ученика са предлозима мера за  побољшање успеха које је утврдило I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

Интонирање химне Републике Србије „Боже правде“; Место улога и задаци Војске 
Србије у систему безбедности и одбране РС; Војна обавеза у Републици Србији; 

Завршни 
разреди 

 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 

слободног времена. Мој I, II, III, IV 

I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 

Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка Завршни 
разреди 
 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV  
I, II, III, IV 
I, II, III, IV  
 
I, II, III, IV  

препознавање социјалних притисака и I, II, III, IV  

I, II, III, IV 

 
квалитетне и ефикасне сарадње са другима  и неговању I, II, III, IV 
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Садржај рада 

Раговор о изостајању са наставе - 
Радне навике. Однос младих према раду, учењу и осталим обавезама
Разговор са ученицима о систему вредности младих и моралним нормама
Упознавање ученика са институцијама које су од значаја за решавање проблема и 
унапређење живота у школи и локалној заједници
Умемо ли да пружимо ненасилан отпор 
прихваћен/а 
Како да развијемо смисао и потребу за доживљајем лепог у природи, човеку, 
уметности 
Упознавање ученика са организацијом и начином полагања матурског и завршног 
испита-за ученике завршних разреда
Трговина људима 
Сазнали смо о најновијим научним достигнућима у свету и код нас
Међународни Дан сећања на Холокауст
Март 
Лакше је без предрасуда. Шта је то сукоб генерација?
Етничка толеранција и солидарност
Упознавање ученика са традицијом и културом свог народа и других народа и 
држава 
Млади и спорт-велики спортски успеси данас, код нас и у свету, наши школски 
успеси 
Шта нам се највише допада у нашој школи, а шта бисмо радо променили
Улога заједнице ученика у сузбијању пушења, алкохолизма, наркоманије и осталих 
негативних појава код младих 
Шта можемо учинити на заштити и 
Бонтон данас: Да ли је тешко бити фин?
Посетили смо позориште, изложбу, представу
Вода је темељ живота и основни састојак сваког живог бића 
Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Војни отрови, 
биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита 
Април: 
Млади и алкохол, никотин, дрога (Дан за екологију душе 
Однос према школској имовини и личним обавезама
Друштвено-корисни рад – уређење зелених површина
Учимо ли за оцену или за знање? 
Они су успели – примери успешних предузетника у окружењу
Шунд или кич, шта је то? 
Култура и личност 
Светски дан планете Земље (22. април)
Последице буке -Дан заштите од буке (24. април)
Тактичко – технички зборови (обавезна тема)

Мај: 
Разговор  са ученицима о питањима професионалне оријентације
Реализација екскурзије  
Анализа остварених излета  
Предавање везано за превенцију болести зависности, посебно превенције употребе 
дрога 
Анонимна анкета: Када бих ја био одељењски старешина
 Потребе и мотиви човека (забране, конфликт)
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 узроци и предлог мера  
Радне навике. Однос младих према раду, учењу и осталим обавезама 

р са ученицима о систему вредности младих и моралним нормама 
Упознавање ученика са институцијама које су од значаја за решавање проблема и 
унапређење живота у школи и локалној заједници 
Умемо ли да пружимо ненасилан отпор – разговор; Шта да радим – нисам 

Како да развијемо смисао и потребу за доживљајем лепог у природи, човеку, 

Упознавање ученика са организацијом и начином полагања матурског и завршног 
завршних разреда 

Сазнали смо о најновијим научним достигнућима у свету и код нас 
Међународни Дан сећања на Холокауст 

Лакше је без предрасуда. Шта је то сукоб генерација? 
Етничка толеранција и солидарност 
Упознавање ученика са традицијом и културом свог народа и других народа и 

велики спортски успеси данас, код нас и у свету, наши школски 

највише допада у нашој школи, а шта бисмо радо променили 
Улога заједнице ученика у сузбијању пушења, алкохолизма, наркоманије и осталих 

Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове средине 
Бонтон данас: Да ли је тешко бити фин? 
Посетили смо позориште, изложбу, представу 
Вода је темељ живота и основни састојак сваког живог бића -Дан воде (22.март)

ужба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Војни отрови, 
биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита (обавезна тема) 

Млади и алкохол, никотин, дрога (Дан за екологију душе - 01. април) 
школској имовини и личним обавезама 

уређење зелених површина 
 

примери успешних предузетника у окружењу 

Светски дан планете Земље (22. април) 
Дан заштите од буке (24. април) 

(обавезна тема) 

ученицима о питањима професионалне оријентације 

Предавање везано за превенцију болести зависности, посебно превенције употребе 

анкета: Када бих ја био одељењски старешина 
Потребе и мотиви човека (забране, конфликт) 
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 Страна 214 од 315 

Разред 

I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 

Упознавање ученика са институцијама које су од значаја за решавање проблема и I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

Упознавање ученика са организацијом и начином полагања матурског и завршног III, IV 

I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
 
 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 
Улога заједнице ученика у сузбијању пушења, алкохолизма, наркоманије и осталих I, II, III, IV 

I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 

Дан воде (22.март) I, II, III, IV 
ужба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Војни отрови, Завршни 

разреди 
 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
Завршни 
разреди 
 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 

Предавање везано за превенцију болести зависности, посебно превенције употребе I, II, III, IV 

I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
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Садржај рада 

Куда после средње школе 
Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове средине
У здравом телу здрав дух, Међународни дан спорта (25. мај),
„Када не иде како желим“ – превазилажење стресних ситуација
Јун: 
Разговор са ученицима о њиховим плановима, жељама и могућностима у наредном 
периоду 
Анализа успеха и понашања ученика на крају наставне године
Анализа часова одељењског старешине, предлози и сугестије
Организација разредних, поправних, завршних и матурских испита
Подела сведочанстава и ђачких књижица
Упис ученика у наредни разред 

Напомена: При одабиру тема одељењске старешина треба да воде рачуна о условима за 
реализацију појединих садржаја и препорукама МПНТР.

10.1.1. Списак одељењских старешина 

10.1. План реализације програма допунске, додатне и припремне 
наставе 

Време 
реализације 

Активности/теме, 
садржаји 

Септембар, 
новембар, 
јануар, април 

Упућивање ученика на 
допунску наставу и 
праћење напредовања 
упућених ученика

Септембар, 
новембар, 
јануар, април 

Упућивање и праћење 
ученика упућених на 
додатну наставу 

На крају Упућивање ученика на 

Непарна смена 
Рб. Одељ. Одељењски старешина

1.  IM1 Марина Јевремовић Раковић
2.  IM2 Перса Андрић 
3.  IM3 Ђорђе Марковић
4.  IE1 Гордана Недић 
5.  IE2 Радомир Тошић 
6.  IE3 Небојша Зарић 
7.  IТ Ивана Јочић 
8.  IГ Ана Радановић 
9.  IД Марија Милићевић
10.  IIIM1 Мирјана Скоковић
11.  IIIM2 Драгана Бијељић
12.  IIIM3 Бранко Димитријевић
13.  IIIЕ1 Братислав Стаменковић
14.  IIIЕ2 Ивана Аџић 
15.  IIIЕ3 Јасна Станишић 
16.  IIIТ Љиљана Зекић 
17.  IIIГ Милена Вукотић
18.  IIIД Зоран Јоксимовић
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Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове средине 
дух, Међународни дан спорта (25. мај), 

превазилажење стресних ситуација 

Разговор са ученицима о њиховим плановима, жељама и могућностима у наредном 

понашања ученика на крају наставне године 
Анализа часова одељењског старешине, предлози и сугестије 
Организација разредних, поправних, завршних и матурских испита 
Подела сведочанстава и ђачких књижица 

Напомена: При одабиру тема одељењске старешина треба да воде рачуна о условима за 
реализацију појединих садржаја и препорукама МПНТР. 

10.1.1. Списак одељењских старешина  

План реализације програма допунске, додатне и припремне 

Активности/теме, 
Начин реализације Носиоци реализације

Упућивање ученика на 
допунску наставу и 
праћење напредовања 
упућених ученика 

Договор, организација, 
праћење – на седницама 
одељењских већа 

Одељењске 
одељењско веће

Упућивање и праћење 
ученика упућених на 

 

Договор, организација, 
праћење – на седницама 
одељењских већа 

Одељењске старешине, 
предметни наставници
одељењско веће

Упућивање ученика на Договор, организација, Одељењске старешине, 

Парна смена
Одељењски старешина Рб. Одељ. Одељењски старешина
Марина Јевремовић Раковић 19. IIM1 Ивана Марјановић

20. IIM2 Соња Шопаловић
Ђорђе Марковић 21. IIM3 Мирко Аћимовић

22. IIЕ1 Сандра Јокић
 23. IIЕ2 Наташа Гавриловић

24. IIЕ3 Драгана Попадић
25. IIТ Марина Јелисијевић
26. IIГ Катарина Новаковић

Марија Милићевић 27. IIД Рада Марковић
Мирјана Скоковић 28. IVM1 Иван Вучићевић
Драгана Бијељић 29. IVM2 Зоран Ковачевић
Бранко Димитријевић 30. IVЕ1 Сања Селаковић
Братислав Стаменковић 31. IVЕ2 Александар Продановић

32. IVЕ3 Светлана Петровић
 33. IVГ Ивана Матијевић

34. IМГ Маријана Симовић Алексић
Милена Вукотић 35. IIМГ Марија Цупара
Зоран Јоксимовић 36. IIIМГ Ружица Страњаковић
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Разред 

 III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
 

Разговор са ученицима о њиховим плановима, жељама и могућностима у наредном I, II, III, IV 

I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III,  

Напомена: При одабиру тема одељењске старешина треба да воде рачуна о условима за 

План реализације програма допунске, додатне и припремне 

Носиоци реализације 

Одељењске старешине, 
одељењско веће 

Одељењске старешине, 
предметни наставници 
одељењско веће 
Одељењске старешине, 

Парна смена 
Одељењски старешина 
Ивана Марјановић 
Соња Шопаловић 
Мирко Аћимовић 
Сандра Јокић 
Наташа Гавриловић 
Драгана Попадић 
Марина Јелисијевић 
Катарина Новаковић 
Рада Марковић 
Иван Вучићевић 
Зоран Ковачевић 
Сања Селаковић 
Александар Продановић 
Светлана Петровић 
Ивана Матијевић 
Маријана Симовић Алексић 
Марија Цупара 
Ружица Страњаковић 
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Време 
реализације 

Активности/теме, 
садржаји 

наставне 
године 

полагање разредних 
испита 

Јун, јул, август 

Организовање припремне 
наставе за ученике који се 
упућују на полагање 
разредног испита

Јун, јул, август 
Утврђивање успеха 
ученика након обављених 
разредних  испита

Јун, август 

Организовање припремне 
наставе за ученике који су 
упућени на полагање 
поправног испита

Јун, август 
Утврђивање успеха 
ученика након обављених 
поправних  испита

Март, април, 
мај , јун 

Организовањеприпремне 
наставе за све ученике за 
полагање матурских и 
завршних испита

Јун,јул, август 
Праћење резултата након 
завршених матурских и 
завршних испита

Начини праћења реализације програма 
праћења:  

Реализација програма допунске, додатне и припремне наставе
реализације ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су психолог 
и педагог у сарадњи са руководиоцима секторских тимова.

10.3. Друштвено - користан
Циљ друштвено-корисног рада је да васпитава уч
оквиру друштвено-организованих активности, у слободном времену, допринос
унапређивању услова живота и рада средине.

Током школске године у школи ће се организовати друштвено
потребама.  

 Предвиђене активности
1. Уређење школских просторија

2. Уређење паноа и израда наставних 
учила 

3. Уређење школског дворишта 

У складу са Правилником о обављању друштвено 
(Сл.гласник РС бр.68/2018.) у школи ће се обављати и
рад који школа одређује ученику упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно 
дисциплинске мере. 
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Активности/теме, 
Начин реализације Носиоци реализације

полагање разредних праћење - на седницама 
одељењских већа 

чланови одељењског 
већа, Наставничко веће

Организовање припремне 
наставе за ученике који се 

на полагање 
разредног испита 

Договор организација, 
праћење 

Одељењске старешине, 
предметни наставници, 
секретар

Утврђивање успеха 
ученика након обављених 
разредних  испита 

Размена информација на 
одељењским већима 

Одељењске старешине,
помоћ
директор, руководиоци 
секторских тимова, 
представници ППС

Организовање припремне 
наставе за ученике који су 
упућени на полагање 
поправног испита 

Договор организација, 
праћење  

Одељењске старешине, 
предметни наставници, 
руководиоци секторских 
тимова

Утврђивање успеха 
ученика након обављених 
поправних  испита 

Размена информација на 
одељењским већима 

Одељењске старешине,
помоћници директора, 
директор, руководиоци 
секторских тимова, 
представници ППС

Организовањеприпремне 
наставе за све ученике за 
полагање матурских и 
завршних испита 

Договор организација, 
праћење 

Одељењске старешине, 
предметни наставници, 
руководиоци секторских 
тимова

Праћење резултата након 
матурских и 

завршних испита 
Праћење Одељењске старешине, 

ПП служба

Начини праћења реализације програма допунске, додатне и припремне наставе

допунске, додатне и припремне наставе пратиће се у оквиру анализе 
реализације ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су психолог 
и педагог у сарадњи са руководиоцима секторских тимова. 

користан рад 
корисног рада је да васпитава ученике да добровољним радом самостално и у 

организованих активности, у слободном времену, допринос
ивању услова живота и рада средине.  

Током школске године у школи ће се организовати друштвено-користан рад у складу са 

ђене активности Временска динамика Носиоци
школских просторија децембар - јануар Предметни наставници

израда наставних Током школске године Наставници
руководиоци секција

 април - јун Руководиоци секција

У складу са Правилником о обављању друштвено – корисног, односно хуманитарног рада 
(Сл.гласник РС бр.68/2018.) у школи ће се обављати и друштвено-корисни, односно хуманитарни 
рад који школа одређује ученику упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно 
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Носиоци реализације 

чланови одељењског 
већа, Наставничко веће 

Одељењске старешине, 
предметни наставници, 
секретар 

Одељењске старешине, 
помоћници директора, 
директор, руководиоци 
секторских тимова, 
представници ППС 
Одељењске старешине, 
предметни наставници, 
руководиоци секторских 
тимова 
Одељењске старешине, 
помоћници директора, 
директор, руководиоци 
секторских тимова, 
представници ППС 
Одељењске старешине, 
предметни наставници, 
руководиоци секторских 
тимова 

Одељењске старешине, 
ПП служба 

наставе и носиоци 

пратиће се у оквиру анализе 
реализације ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су психолог 

енике да добровољним радом самостално и у 
организованих активности, у слободном времену, доприносе стварању и 

користан рад у складу са 

Носиоци 
Предметни наставници 
Наставници и 
руководиоци секција 
Руководиоци секција 

корисног, односно хуманитарног рада 
корисни, односно хуманитарни 

рад који школа одређује ученику упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно – 
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11. ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

11.1. Секције ученика 
У школи ће  поред редовног, образовно васпитног рада, бити организован рад секција које ће 
бити усмерене ка образовном, креативном, сазнајном, друштвеном и стваралачком развоју 
ученика, доприносиће  квалитетном коришћењу слободног времена како у школи тако и ван ње. 

Крајем претходне наставне године извршено је анкетирање ученика по питању 
заинтересованости за поједине ваннаставне активности, тако да ће се ученици укључивати у 
различите секције по принципу добровољности који се огледа у самосталном опредељивању 
ученика за оне активности које одговарају њиховим склоностима, способностима
интересовањима и потребама.  T
ученика за ваннаставне активности
активности. 

Руководиоци секција: 

 Назив секције 
1.  Рецитаторско - драмска секција
2.  Секција за страни језик 
3.  Математичка секција 
4.  Савремена физика 
5.  Црвени крст 
6.  Историјска секција 
7.  Биолошко-еколошка секција
8.  Географска секција 
9.  Атлетска секција 
10.  Рукометна секција 
11.  Кошаркашка секција 
12.  Стонотенисерска секција 
13.  Одбојкашка секција 
14.  Стрељачка секција 
15.  Фудбалска секција 
16.  Пливачка секција 
17.  Ауто-мото секција 
18.  Секција за моделирање 

19.  Савремене телекомуникације и рачунарска 
техника и роботика 

20.  Примењена  електроника 
21.  Графичко - дизајнерска секција
22.  Шаховска секција 
23.  Секција за верску наставу 
24.  Секција за програмирање лего робота
25.  Секција AUTO CAD 
26.  Библиотечка секција 

Секције ће радити у складу са специфичностима предмета рада
евидентирати ученике заинтересоване за рад у секцијама. У зависности од интересовања ученика 
могуће су и извесне промене у орга

Секције су сачиниле своје програме рада које ће током реализације прилагођавати 
интересовањима, афинитетима и ангажовању ученика као и епидемиолошком ситуацијом и 
препоруком министра. План и програм секција је саста
и у електронском облику на електронској 
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11. ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

У школи ће  поред редовног, образовно васпитног рада, бити организован рад секција које ће 
усмерене ка образовном, креативном, сазнајном, друштвеном и стваралачком развоју 

квалитетном коришћењу слободног времена како у школи тако и ван ње. 

Крајем претходне наставне године извршено је анкетирање ученика по питању 
заинтересованости за поједине ваннаставне активности, тако да ће се ученици укључивати у 

инципу добровољности који се огледа у самосталном опредељивању 
ученика за оне активности које одговарају њиховим склоностима, способностима

Tоком ове школске године вршиће се утврђивање интересовања 
ивности, за следећу школску годину као и презентација ваннаставних 

Наставник – руководилац секције
драмска секција Марија Вељковић и Ивана Јочић

Дубравка Ковачевић и Ивана Матијевић 
Наташа Јешић  
Радомир Тошић 
Ивана Марјановић 
Миломир Максимовић 

Биолошко-еколошка секција Гордана Остојић 
Марина Јешић 
Марија Цупара 
Марија Цупара 
Александар Продановић 
Александар Продановић 
Мирко Аћимовић 
Мирко Аћимовић 
Небојша Зарић 
Небојша Зарић 
Павле Гавриловић 
Зоран Ковачевић 

Савремене телекомуникације и рачунарска Момир Бабић и Душица Николић

Ивана Аџић, Весна Ћубић 
Графичко - дизајнерска секција Никола Ћосић 

Милован Вилотијевић и Светлана Петровић
Душан Милићевић 

Секција за програмирање лего робота Соња Шопаловић 
Иван Вучићевић 
Весна Зечевић, Данка Гогић

Секције ће радити у складу са специфичностима предмета рада. До 20. септембра  наставници ће 
евидентирати ученике заинтересоване за рад у секцијама. У зависности од интересовања ученика 
могуће су и извесне промене у организацији појединих слободних активности. 

Секције су сачиниле своје програме рада које ће током реализације прилагођавати 
интересовањима, афинитетима и ангажовању ученика као и епидемиолошком ситуацијом и 

План и програм секција је саставни део ГПР и налази се у његовом прилогу 
електронској платформи школе. 
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У школи ће  поред редовног, образовно васпитног рада, бити организован рад секција које ће 
усмерене ка образовном, креативном, сазнајном, друштвеном и стваралачком развоју 

квалитетном коришћењу слободног времена како у школи тако и ван ње.  

Крајем претходне наставне године извршено је анкетирање ученика по питању 
заинтересованости за поједине ваннаставне активности, тако да ће се ученици укључивати у 

инципу добровољности који се огледа у самосталном опредељивању 
ученика за оне активности које одговарају њиховим склоностима, способностима,  

оком ове школске године вршиће се утврђивање интересовања 
за следећу школску годину као и презентација ваннаставних 

руководилац секције 
Марија Вељковић и Ивана Јочић 
Дубравка Ковачевић и Ивана Матијевић  

 
 

Момир Бабић и Душица Николић 

 

Милован Вилотијевић и Светлана Петровић 

Весна Зечевић, Данка Гогић 

До 20. септембра  наставници ће 
евидентирати ученике заинтересоване за рад у секцијама. У зависности од интересовања ученика 

 

Секције су сачиниле своје програме рада које ће током реализације прилагођавати 
интересовањима, афинитетима и ангажовању ученика као и епидемиолошком ситуацијом и 

вни део ГПР и налази се у његовом прилогу 
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11.2. План реализације програма слободних активности
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности, актвивности ученичких 
организација: 

Активности/теме Време
реализације

Пријем првака – 
добродошлица ђацима 
првацима 

Септембар

Афирмација рада 
школских секција  Септембар

Светски дан заштите 
озонског омотача 

 септембар

Обележавање светске 
недеље дивљих животиња 

7. октобар

Дан пешачења 
18. октобар

Светски дан чистог ваздуха 3. новембар

Дан детета 
 новембар

Светски дан борбе против 
сиде 

Новембар
децембар

Дан волонтера 5. децембар
Дан људских права 
 децембар

Изложба новогодишњих 
честитки – радови ученика Децембар

Светски дан образовања и 
заштити животне средине 26. јануар

Традиционална фудбалска 
утакмица између ученика 
и наставника)  

Јануар

Прослава Школске славе 
(у складу са 
епидемиолошком 
ситуацијом) 

Јануар

Национални дан без 
дувана 
 

31. јануар

Светски дан очувања 
енергије 14. фебруар

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

11.2. План реализације програма слободних активности 
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности, актвивности ученичких 

Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Септембар Упознавање са школом, 
информисање  

Септембар Информисање, 
укључивање Руководиоци 

16. 
септембар Информисање 

УП, 
еколошка 

7. октобар 
Обележавање Биолошко

18. октобар 
Пешачење СВ наставника физичког 

3. новембар Обележавање Биолошко

20. 
новембар Обележавање УП

грађанског васитања
Новембар- 
децембар Припрема и обележавање УП у сарадњи са Тимом 

за подршку ученицима
5. децембар Обележавање Ученички парламент

10. 
децембар Предавања Наставници грађанског 

Децембар 

Излагање у холу школе у 
складу са  

епидемиолошком 
ситуацијом и препорукама 

МПНТР 

Наставници практичне 
наставе у графичарству

26. јануар Обележавање Биолошка

Јануар 

Играње утакмице 
(у складу са 

епидемиолошком 
ситуацијом и препорукама 

Министарства) 

СВ наставника физичког 

Јануар 

Активности ће се 
реализовати у складу са 

епидемиолошком 
ситуацијом и препорукама 

МПНТР 

СВ  наставника српског 
језика и књижевности, 

31. јануар Обележавање, 
предавање 

Биолошко

Географска секција

14. фебруар Обележавање Биолошко

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 218 од 315 

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности, актвивности ученичких 

Носиоци 
реализације 

ОС и ППС 

Руководиоци секција 

УП, Биолошко- 
еколошка и Географска 

секција 
Биолошко- еколошка 

секција 

наставника физичког 
васпитања 

Биолошко- еколошка 
секција 

УП, наставници 
грађанског васитања 

УП у сарадњи са Тимом 
за подршку ученицима 

Ученички парламент 
Наставници грађанског 

васпитања, УП 

Наставници практичне 
наставе у графичарству 

Биолошка- еколошка 
секција 

СВ наставника физичког 
васпитања 

СВ  наставника српског 
језика и књижевности, 

вероучитељ 

Биолошко- еколошка 
секција, 

Географска секција 

Биолошко- еколошка 
секција 
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Активности/теме Време
реализације

Светски дан енергетске 
ефикасности 5. март

Светски дан шумарства 
Светски дан воде 

21. март
22. март

Дан отворених врата 
школе 
 

Март

Дан планете земље 
 22. април

Међународни дан  птица 09. мај

Интернационални дан 
климе 15. мај

Светски дан заштите 
биодиверзитета 22. мај

Светски дан заштите 
животне средине 5. јун

Светски дан борбе против 
исушивања и  поплава 17. јун

Изложбе у Народном 
музеју, Градској галерији и 
другим изложбеним 
просторима  

Током 
школске 
године

Књижевне вечери, 
промоције књига (у складу 
са епидемиолошком 
ситуацијом ) 

Током 
школске 
године

Уређење школе и 
школског  дворишта 

Током 
школске 
године

Хуманитарне акције 
Током 

школске 
године

Излети  
Током 

школске 
године

Конкурси и такмичења (у 
складу са препорукама 
Министарства) 

Током 
школске 
године

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Време 
реализације 

Начин 
реализације 

5. март Обележавање 
Биолошко

21. март 
22. март Обележавање 

Биолошко

Географска секција

Март 

Активности ће се 
реализовати у складу са 

епидемиолошком 
ситуацијом и препорукама 

МПНТР 

Руководиоци секција

22. април Обележавање УП и 
еколошка секција

09. мај Обележавање 
Географска секција

Биолошко

15. мај Обележавање Географска секција

22. мај Обележавање Биолошко

5. јун Обележавање Географска 
еколошка секција

17. јун Обележавање Географска секција

Током 
школске 
године 

Активности ће се 
реализовати у складу са 

препорукама МПНТР 

друштвених наука и 
уметности и графичке 

групе предмета

Током 
школске 
године 

Активности ће се 
реализовати у складу са 

епидемиолошком 
ситуацијом и препорукама 

МПНТР 

СВ  наставника српског 
језика и књижевности

Током 
школске 
године 

Акције у школи и ван ње 
на  чишћењу просторија и 

простора атријума 
Географска секција

Током 
школске 
године 

Организовање акција и 
укључивање у 

хуманитарне акције 
Секција црвени крст

Током 
школске 
године 

Активности ће се 
реализовати у складу са 

епидемиолошком 
ситуацијом и препорукама 

МПНТР 

ОС, одељењска већа, 
Стручна већа, секције

Током 
школске 
године 

Учешће талентованих 
ученика на такмичењима и 

конкурсима, у складу са 
епидемиолошком 

Чланови стручних већа

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 219 од 315 

Носиоци 
реализације 

Биолошко- еколошка 
секција 

 
Биолошко- еколошка 

секција, 
Географска секција 

Руководиоци секција 

УП и Биолошко- 
еколошка секција 

Географска секција 
Биолошко- еколошка 

секција 
Географска секција 

 
Географска и 

Биолошко- еколошка 
секција 

Географска и Биолошко- 
еколошка секција 

Географска секција 

СВ наставника 
друштвених наука и 

уметности и графичке 
групе предмета 

СВ  наставника српског 
језика и књижевности 

еографска секција 

Секција црвени крст 

ОС, одељењска већа, 
Стручна већа, секције 

Чланови стручних већа 
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Активности/теме Време
реализације

Сајмови (научно-
техничких достигнућа, 
предузетника...) 

Током 
школске 
године

Спортска такмичења  
Током 

школске 
године

Волонтерске активности 
Током 

школске 
године

11.3. Екскурзије 
Екскурзија ће се у школској 20
ситуацијом, препорукама МПНТР и Правилником о организацији и остваривању екскурзије у 
средњој школи („Службени гласник РС“, бр. 30/2019 од 25.4.2019. године, ступио је на снагу 
3.5.2019. године, а примењује се од школске 2019/2020.

Услови за релизацију екскурзије 

Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, односно другог 
законског заступника (у даљем тексту: родитељ) ученика по правилу за најмање 60% ученика 
истог разреда, уколико су створен

Изузетно, екскурзија може да се организује за ученике одељења у којем писмену сагласност да 
најмање 60% родитеља ученика. 

Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу 
истовремено. 

Ако нису испуњени наведени услови, екскурзија се не организује, о чему одлуку доноси директор.

Извођење екскурзије 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе, стручни 
вођа путовања, одељењски старешина или д

Стручни вођа путовања може бити директор школе или лице које он овласти, а које је одељењски 
старешина, односно наставник који остварују план и програм наставе и учења.

Ради обезбеђивања веће сигурности ученика
наставника, односно одељењског старешине, екскурзију прати још највише један наставник који 
изводи наставу ученицима тог одељења. Стручни вођа путовања прати и спроводи програм који 
се односи на остваривање постављених образовно
садржаја екскурзије. Стручни вођа путовања и одељењски старешина координирају остваривање 
садржаја и активности предвиђених програмом екскурзије, старају се о безбедности и понашању 
ученика. 

Изузетно, ако се екскурзија организује за највише две групе ученика, стручни вођа путовања може 
бити и одељењски старешина или други наставник.

Реализација екскурзије 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Време 
реализације 

Начин 
реализације 
ситуацијом  

Током 
школске 
године 

Активности ће се 
реализовати у складу са 

епидемиолошком 
ситуацијом и препорукама 

МПНТР 

Чланови стручних већа

Током 
школске 
године 

Активности ће се 
реализовати у складу са 

епидемиолошком 
ситуацијом и препорукама 

МПНТР 

СВ наставника физичког 

Током 
школске 
године 

Различите активности 
Родитељи ученика, 
ученици, сарадници 

Екскурзија ће се у школској 2022/2023. години организовати у складу са епидемиолошком 
ситуацијом, препорукама МПНТР и Правилником о организацији и остваривању екскурзије у 
средњој школи („Службени гласник РС“, бр. 30/2019 од 25.4.2019. године, ступио је на снагу 
3.5.2019. године, а примењује се од школске 2019/2020. године). 

 

Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, односно другог 
законског заступника (у даљем тексту: родитељ) ученика по правилу за најмање 60% ученика 
истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. 

Изузетно, екскурзија може да се организује за ученике одељења у којем писмену сагласност да 
 

Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу 

Ако нису испуњени наведени услови, екскурзија се не организује, о чему одлуку доноси директор.

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе, стручни 
вођа путовања, одељењски старешина или други наставник кога одреди директор установе.

Стручни вођа путовања може бити директор школе или лице које он овласти, а које је одељењски 
старешина, односно наставник који остварују план и програм наставе и учења. 

Ради обезбеђивања веће сигурности ученика на екскурзији, директор може да одреди да поред 
наставника, односно одељењског старешине, екскурзију прати још највише један наставник који 
изводи наставу ученицима тог одељења. Стручни вођа путовања прати и спроводи програм који 

постављених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих 
садржаја екскурзије. Стручни вођа путовања и одељењски старешина координирају остваривање 
садржаја и активности предвиђених програмом екскурзије, старају се о безбедности и понашању 

Изузетно, ако се екскурзија организује за највише две групе ученика, стручни вођа путовања може 
бити и одељењски старешина или други наставник. 
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Носиоци 
реализације 

Чланови стручних већа 

СВ наставника физичког 
васпитања 

Родитељи ученика, 
ученици, сарадници 

школе 

складу са епидемиолошком 
ситуацијом, препорукама МПНТР и Правилником о организацији и остваривању екскурзије у 
средњој школи („Службени гласник РС“, бр. 30/2019 од 25.4.2019. године, ступио је на снагу 

Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, односно другог 
законског заступника (у даљем тексту: родитељ) ученика по правилу за најмање 60% ученика 

 

Изузетно, екскурзија може да се организује за ученике одељења у којем писмену сагласност да 

Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу 

Ако нису испуњени наведени услови, екскурзија се не организује, о чему одлуку доноси директор. 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе, стручни 
руги наставник кога одреди директор установе. 

Стручни вођа путовања може бити директор школе или лице које он овласти, а које је одељењски 
 

на екскурзији, директор може да одреди да поред 
наставника, односно одељењског старешине, екскурзију прати још највише један наставник који 
изводи наставу ученицима тог одељења. Стручни вођа путовања прати и спроводи програм који 

васпитних циљева и задатака и одговарајућих 
садржаја екскурзије. Стручни вођа путовања и одељењски старешина координирају остваривање 
садржаја и активности предвиђених програмом екскурзије, старају се о безбедности и понашању 

Изузетно, ако се екскурзија организује за највише две групе ученика, стручни вођа путовања може 
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Приликом извођења екскурзије нарочито се води рачуна о свим видовима заштите и 
ученика. Наставник се стара о организацији и реализацији предвиђених активности, као и о 
безбедности ученика за време трајања екскурзије.

Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели одређују се у складу са циљем и 
задацима путовања. 

Екскурзија се, по правилу, изводи на територији Републике Србије, а једном у току школовања 
може се организовати и у Републици Српској. Изузетно, за ученике завршног разреда, екскурзија 
може да се организује у иностранству.

Школа може да планира студијско
културе, сарадње у оквиру пројеката и других облика образовно
уз претходно прибављену сагласност надлежне школске управе.

Студијско путовање је саставни део годишњ
организација, циљеви и задаци. 

Трајање екскурзије прописано је планом наставе и учења.

Ако је екскурзија, односно студијско путовање организовано у време наставних дана, настава се 
надокнађује за све ученике, у складу са школским календаром и годишњим планом рада.

Директор установе одговоран је за законитост реализације екскурзије и студијског путовања.

Избор агенције 

Избор агенције за реализацију екскурзије спроводи се у складу са законом који уређује јавне
набавке. 

Екскурзију може да реализује искључиво агенција која поседује законом прописану лиценцу за 
организовање туристичког путовања.

Поступак јавних набавки спроводи комисија школе коју образује директор.

Комисија има најмање три члана, од којих је најм
за које се организује екскурзија и најмање један наставник који ће реализовати екскурзију, при 
чему се на сва остала питања у вези са саставом комисије сходно примењују одредбе закона 
којим се уређује област јавних набавки. Секретар школе, уколико није члан комисије, пружа 
стручну помоћ члановима комисије. Стручну помоћ члановима комисије пружа и лице које у 
школи обавља финансијске и рачуноводствене послове.

Предлог одлуке о додели уговора комисија утврђује при
критеријумаОдлуку о додели уговора доноси директор на основу предлога комисије.

Одељењски старешина обавештава родитеље о програму и цени екскурзије, избору агенције и 
осталим условима путовања. 

Једнодневна путовања могу бити угово
најмање на бази полупансиона. Приликом реализације екскурзије агенција је дужна да испуни 
све услове и обавезе прописане законом којим се уређује делатност туризма, а посебно у погледу 
програма путовања и општих услова путовања.

Безбедност путовања 

Директор школе је обавезан да организује консултативни састанак пре извођења путовања, на 
који позива представнике свих интересних група у процесу одлучивања и планирања, о чему се 
сачињава записник. 

Ако се превоз обавља друмским саобраћајем, директор школе обавезан је да обезбеди да се 
путовање изврши у складу са прописима којима се уређује начин обављања организованог 
превоза деце. 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Приликом извођења екскурзије нарочито се води рачуна о свим видовима заштите и 
ученика. Наставник се стара о организацији и реализацији предвиђених активности, као и о 
безбедности ученика за време трајања екскурзије. 

Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели одређују се у складу са циљем и 

Екскурзија се, по правилу, изводи на територији Републике Србије, а једном у току школовања 
може се организовати и у Републици Српској. Изузетно, за ученике завршног разреда, екскурзија 
може да се организује у иностранству. 

Школа може да планира студијско путовање за групу ученика у циљу учења језика и упознавања 
културе, сарадње у оквиру пројеката и других облика образовно-васпитног рада, а које се изводи 
уз претходно прибављену сагласност надлежне школске управе. 

Студијско путовање је саставни део годишњег плана рада школе којим се ближе уређује његова 

Трајање екскурзије прописано је планом наставе и учења. 

Ако је екскурзија, односно студијско путовање организовано у време наставних дана, настава се 
е, у складу са школским календаром и годишњим планом рада.

Директор установе одговоран је за законитост реализације екскурзије и студијског путовања.

Избор агенције за реализацију екскурзије спроводи се у складу са законом који уређује јавне

Екскурзију може да реализује искључиво агенција која поседује законом прописану лиценцу за 
организовање туристичког путовања. 

Поступак јавних набавки спроводи комисија школе коју образује директор. 

Комисија има најмање три члана, од којих је најмање један представник савета родитеља разреда 
за које се организује екскурзија и најмање један наставник који ће реализовати екскурзију, при 
чему се на сва остала питања у вези са саставом комисије сходно примењују одредбе закона 

вних набавки. Секретар школе, уколико није члан комисије, пружа 
стручну помоћ члановима комисије. Стручну помоћ члановима комисије пружа и лице које у 
школи обавља финансијске и рачуноводствене послове. 

Предлог одлуке о додели уговора комисија утврђује применом законом прописаних 
критеријумаОдлуку о додели уговора доноси директор на основу предлога комисије.

Одељењски старешина обавештава родитеље о програму и цени екскурзије, избору агенције и 

Једнодневна путовања могу бити уговорена без оброка. Вишедневна путовања уговарају се 
најмање на бази полупансиона. Приликом реализације екскурзије агенција је дужна да испуни 
све услове и обавезе прописане законом којим се уређује делатност туризма, а посебно у погледу 

пштих услова путовања. 

Директор школе је обавезан да организује консултативни састанак пре извођења путовања, на 
који позива представнике свих интересних група у процесу одлучивања и планирања, о чему се 

обавља друмским саобраћајем, директор школе обавезан је да обезбеди да се 
путовање изврши у складу са прописима којима се уређује начин обављања организованог 
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Приликом извођења екскурзије нарочито се води рачуна о свим видовима заштите и безбедности 
ученика. Наставник се стара о организацији и реализацији предвиђених активности, као и о 

Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели одређују се у складу са циљем и 

Екскурзија се, по правилу, изводи на територији Републике Србије, а једном у току школовања 
може се организовати и у Републици Српској. Изузетно, за ученике завршног разреда, екскурзија 

путовање за групу ученика у циљу учења језика и упознавања 
васпитног рада, а које се изводи 

ег плана рада школе којим се ближе уређује његова 

Ако је екскурзија, односно студијско путовање организовано у време наставних дана, настава се 
е, у складу са школским календаром и годишњим планом рада. 

Директор установе одговоран је за законитост реализације екскурзије и студијског путовања. 

Избор агенције за реализацију екскурзије спроводи се у складу са законом који уређује јавне 

Екскурзију може да реализује искључиво агенција која поседује законом прописану лиценцу за 

ање један представник савета родитеља разреда 
за које се организује екскурзија и најмање један наставник који ће реализовати екскурзију, при 
чему се на сва остала питања у вези са саставом комисије сходно примењују одредбе закона 

вних набавки. Секретар школе, уколико није члан комисије, пружа 
стручну помоћ члановима комисије. Стручну помоћ члановима комисије пружа и лице које у 

меном законом прописаних 
критеријумаОдлуку о додели уговора доноси директор на основу предлога комисије. 

Одељењски старешина обавештава родитеље о програму и цени екскурзије, избору агенције и 

рена без оброка. Вишедневна путовања уговарају се 
најмање на бази полупансиона. Приликом реализације екскурзије агенција је дужна да испуни 
све услове и обавезе прописане законом којим се уређује делатност туризма, а посебно у погледу 

Директор школе је обавезан да организује консултативни састанак пре извођења путовања, на 
који позива представнике свих интересних група у процесу одлучивања и планирања, о чему се 

обавља друмским саобраћајем, директор школе обавезан је да обезбеди да се 
путовање изврши у складу са прописима којима се уређује начин обављања организованог 
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Ако надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације, техничку 
неисправност возила или било који други разлог у погледу психофизичке способности возача, 
директор или стручни вођа путовања обуставиће путовање до отклањања утврђених недостатака.

Забрањено је конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике путов

План дежурства ученика и наставника за време путовања је саставни део програма екскурзије.

Дневне активности, осим превоза, утврђене програмом екскурзије морају бити реализоване до 24 
часа. 

За путовања дужа од једног дана, изабрана туристичка агенција
пратиоца, уколико у местима боравка ученика не постоји организована здравствена служба.

За путовања дужа од два дана неопходно је да родитељ достави податке о здравственом, 
физичком и психичком стању ученика, које издаје изаб
здравственог картона. 

Тајност података о здравственом, физичком и психичком стању ученика мора бити обезбеђена и о 
овоме се стара директор школе, одељењски старешина и лекар.

Извештај о извођењу екскурзије 

После изведеног путовања, стручни вођа путовања и представник туристичке агенције сачињавају 
забелешку о извођењу путовања, након чега стручни вођа путовања у року од три дана сачињава 
извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга.

Након изведеног путовања ученици попуњавају анкетни лист.

Извештај из става 1. овог члана, садржи и информацију о стеченим знањима и искуствима са 
путовања, начин њихове интеграције у наставни процес, утиске ученика о реализованом 
путовању, као и планиране обавезне активности које ће наставници са ученицима осмислити и 
реализовати у настави и ваннаставним активностима (нпр. пројекти, презентације за родитеље, 
изложбе и сл.). 

Извештај из става 1. овог члана доставља се савету родитеља и наставничком већу ради 
разматрања, а школском одбору ради разматрања и усвајања.

Одељењски старешина на родитељском састанку упознаје родитеље са извештајем.

Извештај о путовању је саставни део годишњег извештаја о раду школе.

Ако се приликом разматрања извештаја о остваривању пу
није остварен у целости или да туристичка агенција није испоштовала уговорне обавезе, школа 
подноси рекламацију агенцији. 

ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА

Дестинација: Вишеград- Требиње

‒ Трајање екскурзије: 3 дана (два ноћења)
‒ Путни правци: Ужице, Добрун, Вишеград,Тјентиште, Билећа, Требиње, Ужице
‒ Време реализације: друга половина октобра или прва недеља новембра 2022
‒ Техничка организација: Туристичка агенција која се изабере
‒ Планирани обухват ученика: 6 одељења, до 180 ученика
‒ Начин финансирања: Финансирају родитељи, у ратама

Носиоци предвиђених садржаја и активности у припреми и реализацији екскурзије су директор 
школе, секретар и одељењске старешине четвртог разреда.

Циљ екскурзије, као облика образовно
задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно 
упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским 
и духовним наслеђем и привредним достигнућима. 
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Ако надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације, техничку 
неисправност возила или било који други разлог у погледу психофизичке способности возача, 
директор или стручни вођа путовања обуставиће путовање до отклањања утврђених недостатака.

Забрањено је конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике путов

План дежурства ученика и наставника за време путовања је саставни део програма екскурзије.

Дневне активности, осим превоза, утврђене програмом екскурзије морају бити реализоване до 24 

За путовања дужа од једног дана, изабрана туристичка агенција дужна је да обезбеди лекара 
пратиоца, уколико у местима боравка ученика не постоји организована здравствена служба.

За путовања дужа од два дана неопходно је да родитељ достави податке о здравственом, 
физичком и психичком стању ученика, које издаје изабрани лекар/педијатар на основу 

Тајност података о здравственом, физичком и психичком стању ученика мора бити обезбеђена и о 
овоме се стара директор школе, одељењски старешина и лекар. 

 

путовања, стручни вођа путовања и представник туристичке агенције сачињавају 
забелешку о извођењу путовања, након чега стручни вођа путовања у року од три дана сачињава 
извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга.

он изведеног путовања ученици попуњавају анкетни лист. 

Извештај из става 1. овог члана, садржи и информацију о стеченим знањима и искуствима са 
путовања, начин њихове интеграције у наставни процес, утиске ученика о реализованом 

авезне активности које ће наставници са ученицима осмислити и 
реализовати у настави и ваннаставним активностима (нпр. пројекти, презентације за родитеље, 

Извештај из става 1. овог члана доставља се савету родитеља и наставничком већу ради 
азматрања, а школском одбору ради разматрања и усвајања. 

Одељењски старешина на родитељском састанку упознаје родитеље са извештајем.

Извештај о путовању је саставни део годишњег извештаја о раду школе. 

Ако се приликом разматрања извештаја о остваривању путовања оцени да предвиђени програм 
није остварен у целости или да туристичка агенција није испоштовала уговорне обавезе, школа 

ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА   

Требиње 

скурзије: 3 дана (два ноћења) 
Путни правци: Ужице, Добрун, Вишеград,Тјентиште, Билећа, Требиње, Ужице
Време реализације: друга половина октобра или прва недеља новембра 2022
Техничка организација: Туристичка агенција која се изабере 

ика: 6 одељења, до 180 ученика 
Начин финансирања: Финансирају родитељи, у ратама 

Носиоци предвиђених садржаја и активности у припреми и реализацији екскурзије су директор 
школе, секретар и одељењске старешине четвртог разреда. 

разовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и 
задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно 
упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским 

аслеђем и привредним достигнућима.  
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Ако надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације, техничку 
неисправност возила или било који други разлог у погледу психофизичке способности возача, 
директор или стручни вођа путовања обуставиће путовање до отклањања утврђених недостатака. 

Забрањено је конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике путовања. 

План дежурства ученика и наставника за време путовања је саставни део програма екскурзије. 

Дневне активности, осим превоза, утврђене програмом екскурзије морају бити реализоване до 24 

дужна је да обезбеди лекара – 
пратиоца, уколико у местима боравка ученика не постоји организована здравствена служба. 

За путовања дужа од два дана неопходно је да родитељ достави податке о здравственом, 
рани лекар/педијатар на основу 

Тајност података о здравственом, физичком и психичком стању ученика мора бити обезбеђена и о 

путовања, стручни вођа путовања и представник туристичке агенције сачињавају 
забелешку о извођењу путовања, након чега стручни вођа путовања у року од три дана сачињава 
извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга. 

Извештај из става 1. овог члана, садржи и информацију о стеченим знањима и искуствима са 
путовања, начин њихове интеграције у наставни процес, утиске ученика о реализованом 

авезне активности које ће наставници са ученицима осмислити и 
реализовати у настави и ваннаставним активностима (нпр. пројекти, презентације за родитеље, 

Извештај из става 1. овог члана доставља се савету родитеља и наставничком већу ради 

Одељењски старешина на родитељском састанку упознаје родитеље са извештајем. 

товања оцени да предвиђени програм 
није остварен у целости или да туристичка агенција није испоштовала уговорне обавезе, школа 

Путни правци: Ужице, Добрун, Вишеград,Тјентиште, Билећа, Требиње, Ужице 
Време реализације: друга половина октобра или прва недеља новембра 2022. 

Носиоци предвиђених садржаја и активности у припреми и реализацији екскурзије су директор 

васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и 
задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно 
упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским 
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Задаци екскурзије су: продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, 
повезивање и примењивање знања и вештина, развијање позитивног односа према 
националним, културним и естетским вредностим како свог
нашем окружењу, нашој заједничкој историји, култури и природним лепотама; неговање 
позитивног односа према различитим националним, културним, етичким и естетским 
вредностима; проучавање објеката и феномена у природи, уоча
односа у конкретним природним и друштвеним условима; упознавање начина живота и рада 
људи појединих крајева , њиховог привредног и технолошког развија;  неговање солидарности, 
хуманизма, другарства и осећаја заједништва, успоставља
наставника и ученика и ученика међусобно;

Планирана организација пута и садржаје којима се постављени циљеви остварују;

1.Полазак из Ужица, вожња до манстира Добрун, затим до Вишеграда. Посета Андрић граду и 
чувеној „ћуприје“ на реци Дрини, обилазак града. Наставак пута преко Горажда, Фоче, Тјентишта 
(пауза за одмор и посета меморијалном споменику „Долина хероја“), Билећа, до

2.Обилазак цркве Херцеговачка Грачаница, Старог града, Трга песника, дрвореда платана који 
представља симбол града, споменика Његошу и песнику Јовану Дучићу,  музеја Херцеговина, 
мостова на Требишњици… 

3.Обилазак манастира Тврдош, слободно време
Вишеграда и Мокре Горе. 

 11.4. Излети 
Учесници Време 

реализације 
Заинтересовани 
ученици и 
наставници 

Септембар - 
октобар 
Март- април 

Излет ће се реализовати у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама МПНТР, 
поштујући Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе, 
као препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије. При реализацији излета
школи се врши процена ризика, коју сачињавају наставници задужени за реализацију активности 
у сарадњи са лицем задуженим за безбедност.

12. ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОГ РАДА 

12.1. План реализације Програма за решавање пробле
тимски рад, самоиницијативу и подстицање предузетничког духа

Активности/теме, садржаји 

Развијање позитивног односа према раду, дисциплини, осећају дужности,    
одговорности, дружењу 
Како победити трему? 
Конструктивно решавање проблема
Упућивање на особе и институције које ученицима могу помоћи у 
превазилажењу проблема, криза 
Доношење правила лепог понашања
Комуникација и тимски рад 
Фер игра и навијање    
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су: продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, 
повезивање и примењивање знања и вештина, развијање позитивног односа према 
националним, културним и естетским вредностим како свога народа тако и народа који живе у 
нашем окружењу, нашој заједничкој историји, култури и природним лепотама; неговање 
позитивног односа према различитим националним, културним, етичким и естетским 
вредностима; проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно
односа у конкретним природним и друштвеним условима; упознавање начина живота и рада 
људи појединих крајева , њиховог привредног и технолошког развија;  неговање солидарности, 
хуманизма, другарства и осећаја заједништва, успостављање непосреднијих односа између 
наставника и ученика и ученика међусобно; 

Планирана организација пута и садржаје којима се постављени циљеви остварују;

Полазак из Ужица, вожња до манстира Добрун, затим до Вишеграда. Посета Андрић граду и 
чувеној „ћуприје“ на реци Дрини, обилазак града. Наставак пута преко Горажда, Фоче, Тјентишта 
(пауза за одмор и посета меморијалном споменику „Долина хероја“), Билећа, до

2.Обилазак цркве Херцеговачка Грачаница, Старог града, Трга песника, дрвореда платана који 
представља симбол града, споменика Његошу и песнику Јовану Дучићу,  музеја Херцеговина, 

3.Обилазак манастира Тврдош, слободно време у Требињу и повратак у Ужице, преко Фоче, 

Маршута Начин реализације

Полазак  из Великог парка , 
испред Хале спортова, 
шетња плажом до  Велике 
бране  и натраг. Укупна 
дужина око 8 км у оба 
смера.  

Пешачење, у 
складу са 
епидемиолошком 
ситуацијом и 
препоруком 
МПНТР 

се реализовати у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама МПНТР, 
поштујући Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе, 
као препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије. При реализацији излета
школи се врши процена ризика, коју сачињавају наставници задужени за реализацију активности 
у сарадњи са лицем задуженим за безбедност. 

12. ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО

12.1. План реализације Програма за решавање проблема, комуникацију, 
тимски рад, самоиницијативу и подстицање предузетничког духа

азвијање позитивног односа према раду, дисциплини, осећају дужности,    

Конструктивно решавање проблема 
Упућивање на особе и институције које ученицима могу помоћи у 

 
Доношење правила лепог понашања 
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су: продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, 
повезивање и примењивање знања и вештина, развијање позитивног односа према 

а народа тако и народа који живе у 
нашем окружењу, нашој заједничкој историји, култури и природним лепотама; неговање 
позитивног односа према различитим националним, културним, етичким и естетским 

вање узрочно-последичних 
односа у конкретним природним и друштвеним условима; упознавање начина живота и рада 
људи појединих крајева , њиховог привредног и технолошког развија;  неговање солидарности, 

ње непосреднијих односа између 

Планирана организација пута и садржаје којима се постављени циљеви остварују; 

Полазак из Ужица, вожња до манстира Добрун, затим до Вишеграда. Посета Андрић граду и 
чувеној „ћуприје“ на реци Дрини, обилазак града. Наставак пута преко Горажда, Фоче, Тјентишта 
(пауза за одмор и посета меморијалном споменику „Долина хероја“), Билећа, до Требиња.  

2.Обилазак цркве Херцеговачка Грачаница, Старог града, Трга песника, дрвореда платана који 
представља симбол града, споменика Његошу и песнику Јовану Дучићу,  музеја Херцеговина, 

у Требињу и повратак у Ужице, преко Фоче, 

Начин реализације Носиоци 
реализације 

епидемиолошком 

СВ 
наставника 
физичког 
васпитања 

се реализовати у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама МПНТР, 
поштујући Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе, 
као препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије. При реализацији излета у 
школи се врши процена ризика, коју сачињавају наставници задужени за реализацију активности 

12. ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-

ма, комуникацију, 
тимски рад, самоиницијативу и подстицање предузетничког духа 

Време 
реализације 

Септембар 

Септембар 
Октобар 

Октобар 

Октобар 
Новембар 
Новембар 
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Активности/теме, садржаји 

Толерантно понашење и реаговање на различитости
Шта треба да знамо о обележавању националних и верских празника; 
поштовање различитости 
"Где ме жуља ципела" – разговор о потешкоћама, могућностима уклањања, 
узајамна помоћ 
Нова година, мисли, жеље, мале пажње за најдраже, честитке коме и како
Начини превазилажења адолесцентних криза
Самоиницијатива и и подстицање преду
Разговор о важности целоживотног учења
Како одолети социјалним притисцима? 
притисака и оснаживање ученика да им се одупру
Разговарамо о важност квалитетне и ефикасне сарадње са другима  и 
неговању другарства и пријатељства
Умемо ли да пружимо ненасилан отпо
Шта да радим, нисам прихваћен/а?
Лакше је без предрасуда. Шта је то сукоб генерација?
Етничка толеранција и солидарност
Бонтон данас: Да ли је тешко бити фин?
Они су успели – примери успешних предузетника у 
Потребе и мотиви човека (забране, конфликт)
„Када не иде како желим“ – превазилажење стресних ситуација

Начин реализације
Разматрање изабраних тема на часовима одељењског старешине, 
односно одељењске заједнице ученика у складу са планом рада 
одељењског старешине, кроз излагање, презентације, радионице. Један 
део часова одвијаће се путем Teams платформе. Укључивање ученика у 
припрему одређених тема; По потреби и у складу са могућностима, 
сарадња са стручним службама и тимовима у реализацији тема;
Сарадња са психолошко – педагошком службом и тимовима

Остале активности/теме, 
садржаји 

Подстицање самоиницијативе 
ученика у оквиру планирања 
свог даљег школовања и 
професионалног развоја  

Током школске 
године

Индивидуални и групни 
саветодавни разговори са 
ученицима  

Током школске 
године

Реализација садржаја из 
предмета грађанско 
васпитање и верска настава 

Током школске 
године

Вршњачка едукација на тему 
превенције болести 
зависности 

Током школске 
године

Вршњачка едукација на тему 
превенције насиља  

Током школске 
године
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Толерантно понашење и реаговање на различитости 
Шта треба да знамо о обележавању националних и верских празника; 

разговор о потешкоћама, могућностима уклањања, 

Нова година, мисли, жеље, мале пажње за најдраже, честитке коме и како 
Начини превазилажења адолесцентних криза 
Самоиницијатива и и подстицање предузетничког духа 
Разговор о важности целоживотног учења 

одолети социјалним притисцима? – препознавање социјалних 
притисака и оснаживање ученика да им се одупру 
Разговарамо о важност квалитетне и ефикасне сарадње са другима  и 
неговању другарства и пријатељства 
Умемо ли да пружимо ненасилан отпор? – разговор;  
Шта да радим, нисам прихваћен/а? 
Лакше је без предрасуда. Шта је то сукоб генерација? 
Етничка толеранција и солидарност 
Бонтон данас: Да ли је тешко бити фин? 

примери успешних предузетника у окружењу 
Потребе и мотиви човека (забране, конфликт) 

превазилажење стресних ситуација 
 

Начин реализације Носиоци реализације
Разматрање изабраних тема на часовима одељењског старешине, 

заједнице ученика у складу са планом рада 
одељењског старешине, кроз излагање, презентације, радионице. Један 
део часова одвијаће се путем Teams платформе. Укључивање ученика у 
припрему одређених тема; По потреби и у складу са могућностима, 

чним службама и тимовима у реализацији тема; 
педагошком службом и тимовима 

Одељењски старешина 
и одељењска 
заједница ученика

 
Време 

реализације Начин реализације 

Током школске 
године 

Саветодавни рад, 
разговори у оквиру 
реализације програма 
каријерног вођења и 
саветовања 

Током школске 
године Саветодавни разговор 

Током школске 
године 

Радионице, презентације, 
разговор, дискусија 

Током школске 
године 

Радионица или припрема 
материјала за ученике, у 
зависности од тренутних 
епидемилошких услова 

Током школске 
године 

Радионица или припрема 
материјала за ученике, у 
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Време 
реализације 

Новембар 

Новембар 

Новембар 

Децембар 
Децембар 

Јануар 
Јануар 

Јануар 

Фебруар 

Фебруар 

Март 
Март 
Март 
Април 

Мај 
Мај 

Носиоци реализације 
Одељењски старешина 
и одељењска 
заједница ученика 

Носиоци 
реализације 

Тим за 
каријерно 
вођење и 
саветовање 

ППС  у сарадњи 
са ОС 

Наставници 
грађанског 
васпитања и 
вероучитељ 

Тим за подршку 
ученицима у 
сарадњи са УП 

Тим за заштиту 
у сарадњи са 
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Остале активности/теме, 
садржаји 

Начин реализације планираних активности биће усклађен са 
епидемиолошкој ситуацији или уз коришћење апликације Мајкрософт Тимс.

12.2. План реализације Програма каријерног вођења и саветовања ученика
У складу са Школским програмом, током ове школске године програм каријерног вођења и 
саветовања реализоваће се кроз следеће активности:

Време 
реализације Активности/теме, садржаји

Септембар и 
током 
школске 
године 

Упознавање са свим релевантним 
подацима о ученицима, посебно 
ученицима првог разреда у 
потпунијег праћења развоја,  
напредовања, понашања, 
способности, интересовања и 
адаптације ученика

Током 
школске 
године 

Подстицање ученика свих разреда
сопственим активностима и 
залагањем проналазе потребне 
информације о раду и занимањима у 
систему образовања,  кадровским 
потребама у систему запошљавања, 
као и о својим могућностима, 
способностима и интересовањима, и 
да на основу тога доносе зреле 
професионалне одлуке

Током 
школске 
године 

Упознавање ученика са 
организацијом и пословима у 
предузећима у којима реализују 
практичну и блок наставу из 
одређених предмета 

Током 
школске 
године 

Праћење индивидуалних 
ученика, као и усклађености развоја 
личности ученика и испољених 
професионалних жеља и 
професионалног напредовања

Током 
школске 
године 

Предметни наставници ће наставне 
садржаје појединих предмета 
користити за ближе и потпуније 
упознавање ученика са подручјима 
рада и занимањима у којима се 
стечена знања из одређених 
предмета практично примењују

Током 
школске 
године 

Руководиоци секција ће у раду 
слободних активности пратити рад и 
ангажоваље ученика, упознавати се 
са посебним способностима ученика 
и другим карактеристикама њихове 
личности и деловати подстицајно на 
ученике 
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Време 
реализације Начин реализације 

зависности од тренутних 
епидемилошких услова 

Начин реализације планираних активности биће усклађен са упутствима МПНТР у актуелној 
епидемиолошкој ситуацији или уз коришћење апликације Мајкрософт Тимс. 

12.2. План реализације Програма каријерног вођења и саветовања ученика
У складу са Школским програмом, током ове школске године програм каријерног вођења и 
саветовања реализоваће се кроз следеће активности: 

Активности/теме, садржаји Начин реализације 

Упознавање са свим релевантним 
подацима о ученицима, посебно 
ученицима првог разреда у циљу 
потпунијег праћења развоја,  
напредовања, понашања, 
способности, интересовања и 
адаптације ученика 

разговор са 
родитељима, упитник 
за ученике првог 
разреда, разговор са 
ОС, седнице ОВ 

Подстицање ученика свих разреда да 
сопственим активностима и 
залагањем проналазе потребне 
информације о раду и занимањима у 
систему образовања,  кадровским 
потребама у систему запошљавања, 
као и о својим могућностима, 
способностима и интересовањима, и 
да на основу тога доносе зреле 

есионалне одлуке 

Индивидуални 
разговори, групни рад, 
разговори на часовима 
из појединих 
предмета и на 
часовима одељењског 
старешине 

Упознавање ученика са 
организацијом и пословима у 
предузећима у којима реализују 
практичну и блок наставу из 
одређених предмета  

Разговор, предавање, 
обилазак, реализација 
наставе 

Праћење индивидуалних склоности 
ученика, као и усклађености развоја 
личности ученика и испољених 
професионалних жеља и 
професионалног напредовања 

Индивидуални 
разговори, 
саветодавни рад са 
родитељима, сарадња 
са ОС, наставницима 

Предметни наставници ће наставне 
садржаје појединих предмета 
користити за ближе и потпуније 
упознавање ученика са подручјима 
рада и занимањима у којима се 
стечена знања из одређених 
предмета практично примењују 

Разговор, упознавање 

Руководиоци секција ће у раду 
слободних активности пратити рад и 
ангажоваље ученика, упознавати се 
са посебним способностима ученика 
и другим карактеристикама њихове 
личности и деловати подстицајно на 

Разговор, упознавање 
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Носиоци 
реализације 

УП 

упутствима МПНТР у актуелној 

12.2. План реализације Програма каријерног вођења и саветовања ученика 
У складу са Школским програмом, током ове школске године програм каријерног вођења и 

Носиоци 
реализације 

ПП служба, ОС 

разговори на часовима 

ПП служба, ОС, 
предметни 
наставници 

ОПН, предметни 
наставници 

ПП служба, ОС, 
предметни 
наставници 

Предметни 
наставници 

Руководиоци 
секција 
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Време 
реализације Активности/теме, садржаји

Током 
школске 
године 

На часовима ОС и одељењске 
заједнице ученици ће дискутовати о 
избору будућег занимања, наставку 
школовања и укључивању у свет 
рада 

Током 
школске 
године 

Професионално информисање 
ученика завршних разреда 
упознавање ученика са 
могућностима даљег школовања на 
вишим школама и факултетима, као 
и могућностима доквалификације и 
преквалификације, запошљавања

У другом 
полугодишту 

Ученицима завршних разреда биће 
омогућено да се упознају са 
условима уписа и студирања  кроз 
презентације факултета и виших 
школа које организују овај вид 
професионалног информисања 
ученика 

Током 
школске 
године 

Информисање ученике о тренутним 
кадровским потребама привреде, 
проходности и условима уписа на 
поједине виши школе и факултете и 
о другим релевантним питањима

Током 
школске 
године 

Индивидуални саветодавни рад са 
ученицима и родитељима на тему 
професионалне оријентације

Април-мај Презентација школе и образовних 
профила које уписујемо у 
школску годину ученицима основних 
школа 

Март -мај Организација Дана отворених врата

Март - мај Организација Дана отворених 
компанија (у складу 
школе) 

Током 
школске 
године 

Оспособљавање ученика завршних 
разреда за писање професионалних 
биографија (CV) и вођење разговора 
при запошљавању

Током 
школске 
године 

Испитивање професионалних намера 
ученика завршних разреда

Током Прикупљање података о упису на 
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Активности/теме, садржаји Начин реализације 

и одељењске 
заједнице ученици ће дискутовати о 
избору будућег занимања, наставку 
школовања и укључивању у свет 

Разговое, дискусија, 
информисање 

информисање 
ученика завршних разреда - 
упознавање ученика са 
могућностима даљег школовања на 
вишим школама и факултетима, као 
и могућностима доквалификације и 
преквалификације, запошљавања 

информисање 

Ученицима завршних разреда биће 
омогућено да се упознају са 
условима уписа и студирања  кроз 
презентације факултета и виших 
школа које организују овај вид 

информисања 

Презентације, 
брошуре 

Информисање ученике о тренутним 
кадровским потребама привреде, 
проходности и условима уписа на 
поједине виши школе и факултете и 
о другим релевантним питањима 

Сарадња, договор 

Индивидуални саветодавни рад са 
ученицима и родитељима на тему 
професионалне оријентације 

Саветодавни рад 

Презентација школе и образовних 
профила које уписујемо у наредну 
школску годину ученицима основних 

Презентација 

Организација Дана отворених врата Презентација, 
промоција 

Организација Дана отворених 
компанија (у складу са могућностима 

Обилазак, упознавање 

Оспособљавање ученика завршних 
писање професионалних 

) и вођење разговора 
при запошљавању 

Разговор, 
презентација, 
практичан рад 

Испитивање професионалних намера 
ученика завршних разреда 

Упитник за ученике 

Прикупљање података о упису на Податке прикупљају 
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Носиоци 
реализације 

ОС 

ППС, ОС, 
наставнци 
грађанског 
васпитања у 
сарадњи са 
факултетима, 
високим 
школама и 
Националном 
службом за 
запошљавање 
ППС, ОС 

Предметни 
наставници, ОС, 
ППС, тим за 
каријерно 
вођење 
ППС 

Тим за 
промоцију 
школе 

СВ  у сарадњи са 
тимом за 
промоцију 
школе 

 Тим за 
промоцију 
школе у сарадњи 
са основним 
школама 
Наставници 
грађанског 
васпитања 

Тим за каријерно 
вођење у 
сарадњи са ОС 
Тим за каријерно 
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Време 
реализације Активности/теме, садржаји

школске 
године 

факултете и високе школе или 
запошљавању ученика који су 
завршили школу 

Током 
школске 
године 

Испитивање професионалних 
опредељења заинтересованих 
ученика ТПО тестом

Током 
школске 
године 

Радионице на теме каријерног 
вођења за ученике 

Начини праћења реализације програма каријерног вођења и носиоци праћења: 
Реализација програма каријерног вођења и саветовања 
ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су Тим за каријерно 
вођење и саветовање у  сарадњи са психолошко 
старешинама и стручним већима.

12.3. План реализације Програм
Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање или развој 
свести, развијање љубави према природи као и о значају очувања природних ресурса. 
Реализација овог програма омогућава  услове  за активно и креативно провођење слободног 
времена, промовише здраве и безбедне стилове живота, развија позитиван став и
школи, развија толеранцију, другарство,  солидарност и хуманост.

Активности/теме, садржаји 

Обележавање  значајних датума: 
„16. септембар - светски дан 
заштите озонског омотача“ 

Обележавање  значајних датума: 
 „16. октобар - Светски дан 

хране“ 

Обележавање  значајних датума: 
 ,,5. децембар - Светски дан 

земљишта“ 

Обележавање  значајних датума: 
„31. јануар - Дан без дуванског 

дима“ 

Обележавање значајних датума: 
„5. март - Светски дан енергетске 

ефикасности“ 

Обележавање значајних датума: 
 „21. Март - Светски дан шума“ 

Обележавање значајних датума: 
 „22. март - Светски дан вода“ 
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Активности/теме, садржаји Начин реализације 

факултете и високе школе или 
запошљавању ученика који су 

одељењске старешине 
у сарадњи са 
тимовима 

Испитивање професионалних 
заинтересованих 

ученика ТПО тестом 

Тестирање ученика 

Радионице на теме каријерног 
вођења за ученике  

Радионице 

Начини праћења реализације програма каријерног вођења и носиоци праћења: 
каријерног вођења и саветовања пратиће се у оквиру анализе реализације 

ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су Тим за каријерно 
вођење и саветовање у  сарадњи са психолошко – педагошком службом, одељењским 
старешинама и стручним већима. 

Програма заштите животне средине  
Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање или развој 
свести, развијање љубави према природи као и о значају очувања природних ресурса. 
Реализација овог програма омогућава  услове  за активно и креативно провођење слободног 
времена, промовише здраве и безбедне стилове живота, развија позитиван став и
школи, развија толеранцију, другарство,  солидарност и хуманост. 

Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Носиоци реализације 
и сарадници

Септембар 

Разговор, 
дискусија, израда 

презентација и 
паноа 

Г. Остојић,
биолошко

секција  
географска секција

Октобар 

Презентација и 
пано о шумским 

плодовима и 
планинским 

чајевима 

Г. Остојић,
биолошко

секција  
црвеног крста

Децембар 
Презентација, 

разговор, 
дискусија 

Г. Остојић,
ученици, биолошко

еколошка секција

Јануар 

Разговор, 
дискусија, израда 

презентација и 
паноа 

Г. Остојић,
ученици, биолошко

еколошка секција

Март 

Презентација и 
разговор 

М. Јешић,  ученици,
географска секција

Разговор, 
дискусија 

Г. Остојић,
ученици, биолошко

еколошка секција

Разговор, 
дискусија, израда 

презентација и 
паноа 

Г. Остојић,
ученици, биолошко

еколошка секција
М. Јешић

секција
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Носиоци 
реализације 

вођење у 
сарадњи са 
тимом за 
самовредновање 
Психолог  

Тим за каријерно 
вођење у 
сарадњи са ОС 

Начини праћења реализације програма каријерног вођења и носиоци праћења:  
пратиће се у оквиру анализе реализације 

ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су Тим за каријерно 
педагошком службом, одељењским 

 
Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање или развој еколошке 
свести, развијање љубави према природи као и о значају очувања природних ресурса. 
Реализација овог програма омогућава  услове  за активно и креативно провођење слободног 
времена, промовише здраве и безбедне стилове живота, развија позитиван став и мишљење о 

Носиоци реализације 
и сарадници 

Г. Остојић, ученици, 
биолошко-еколошка 

секција  и 
географска секција 

Г. Остојић, ученици, 
биолошко-еколошка 

секција  и секција 
црвеног крста 

Г. Остојић, 
ученици, биолошко-

еколошка секција 

Г. Остојић, 
ученици, биолошко-

еколошка секција 

М. Јешић,  ученици, 
географска секција 

Г. Остојић, 
ученици, биолошко-

еколошка секција 
Г. Остојић, 

ученици, биолошко-
еколошка секција 

М. Јешић- географска 
секција 
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Активности/теме, садржаји 

Обележавање значајних датума: 
,, 20. Април - Међународни дан 

заштите од буке” 

Обележавање значајних датума: 
 „22.  април - Дан планете 

Земље“ 

Обележавање значајних датума: 
 „10. мај – Дан одрживог 

развоја“ 

Обележавање значајних датума: 
 „05. Јун - Дан заштите животне 

средине“ 

Прикупљање и одлагање 
пластичних чепова и батерија 

Не расипајмо енергију 

Континуирано

Примарна селекција отпада на 
нивоу школе 

 

Уређење школског простора и  
атријума школског дворишта и 

нега биљака 
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Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Носиоци реализације 
и сарадници

Април 

Разговор, 
дискусија, израда 

презентација 

Г. Остојић,
ученици, биолошко

еколошка секција

Разговор, 
дискусија, израда 

презентација 

Г. Остојић,
ученици, биолошко

еколошка секција

Мај 

Селекција сувог 
отпада и 

разговор о 
примарној 

селекцији отпада 

М. Јешић, ученици,
географска секција

Јун 

Акције у школи и 
ван ње на  
чишћењу 

просторија и 
простора, израда  

презентација и  
паноа 

Гордана Остојић,
Марина Јешић, 

ученици, 
секција и биолошко

еколошка секција

Током 
школске 
године 

 

Акција у циљу 
подизања нивоа 
свести у вези са 

очувањем 
животне средине 
и значају акције – 
Чеп за хендикеп 

М. Јешић, 
секција,

ученици, запослени 
радници школе

Континуирано 

Разговор, 
дискусија, 

искључивање 
светла, 

рационално 
трошење воде 

М. Јешић, ученици,
географска секција

Примарна 
селекција сувог 

отпада у 
одговарајуће 

канте 
распоређене у 

школи 

Г. Остојић,
М. Јешић

ученици, наставници, 
помоћни радници, 

биолошко
секција, 

секција
Акције у школи и 

ван ње на  
чишћењу 

просторија и 
простора 
атријума, 

одржавање 
цвећа по 

кабинетима 

Г. Остојић,
Марина Јешић, 

ученици,
биолошко
секција, 

секција
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Носиоци реализације 
и сарадници 

Г. Остојић, 
ученици, биолошко-

еколошка секција 

Г. Остојић, 
ученици, биолошко-

еколошка секција 

М. Јешић, ученици, 
географска секција 

Гордана Остојић, 
Марина Јешић, 

ученици, географска 
секција и биолошко-

еколошка секција 

М. Јешић, географска 
секција, 

ученици, запослени 
радници школе 

 

М. Јешић, ученици, 
географска секција 

Г. Остојић, 
М. Јешић 

ученици, наставници, 
помоћни радници, 

биолошко-еколошка 
секција, географска 

секција 

Г. Остојић, 
Марина Јешић, 

ученици, 
биолошко-еколошка 
секција, географска 

секција 
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12.4. План реализације Програма за заштиту од 
злостављања и занемаривања
Реализацијом активности у оквиру акционог плана руководиће 
дискриминације насиља, злостављања и занемаривања у школи, који  ради у складу са:

‒ Посебним протоколом,  
‒ Приручником за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама, 
‒ Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности
‒ Законом о основама система образовања и васпитања.
‒ Правилником о обављању друштвено
‒ Правилникoмм о изменама и допунама правилника о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање, "Сл

Активности/теме 

Израда Програма за заштиту деце 
и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања  
Избор представника Савета 
родитеља за члана Тима 
Избор представника Ученичког 
парламента за чланове Тима 
Упознавање нових чланова Тима 
са Посебним протоколом и 
Програмом 

Час одељењске заједнице 
посвећен информисању ученика о 
постојању Тима за ЗУНЗЗ, начином 
функционисања и члановима 
Тима 
Час одељењског старешине 
посвећен Програму превенције  
насиља и  упознавање ученика са 
шемом интервентних активности 
постављеним у холу школе 

Договор у вези школских правила  
везаних за насиље у сваком 
одељењу 

Родитељски састанци посвећени 
Програму заштите ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 
Превенција негативних облика 
понашања у спорту  
Правила понашања на спортским 
такмичењима  

Обука запослених  ради јачања 
компетенција у области заштите 
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12.4. План реализације Програма за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 
Реализацијом активности у оквиру акционог плана руководиће Тим за заштиту од 
дискриминације насиља, злостављања и занемаривања у школи, који  ради у складу са:

Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама,  
Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 
понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, и 
Законом о основама система образовања и васпитања. 
Правилником о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада
Правилникoмм о изменама и допунама правилника о протоколу поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање и занемаривање, "Сл. гласник РС", бр. 104/2020)

Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Израда Програма за заштиту деце Септембар Разговор, 
анализа, 
договор, 
избор 
 

Октобар Презентација, 
излагање 
 

посвећен информисању ученика о 
постојању Тима за ЗУНЗЗ, начином 

Септембар и 
континуирано 

Упознавање, 
информисање (путем 
Тимс) 

насиља и  упознавање ученика са 
шемом интервентних активности 

Новембар 
Континуирано 

Упознавање, 
информисање (путем 
Тимс) 

Договор у вези школских правила  Сепрембар-
октобар 

Договарање, разговор 

 Новембар Излагање, 
упознавање  
 

Правила понашања на спортским 

Континуирано 
током 

школске 
године и пред 

такмичење 

Излагање, 
Упознавање, договор. 
за 1. разреде 
презентација Ферплеј у 
спорту 

Током 
школске 

Презентације  
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дискриминације, насиља, 

Тим за заштиту од 
дискриминације насиља, злостављања и занемаривања у школи, који  ради у складу са: 

Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 

Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

корисног, односно хуманитарног рада 
Правилникoмм о изменама и допунама правилника о протоколу поступања у установи у 

. гласник РС", бр. 104/2020) 

Носиоци 
реализације 

Тим за заштиту 
Савет родитеља 
Ученички 
парламент 

Тим за заштиту 
 

Одељењске 
старешине у 
сарадњи са ППС 

Тим за заштиту 
Одељењске 
старешине у 
сарадњи са 
Тимом 

Одељењске 
старешине 

Одељењске 
старешине у 
сарадњи са 
Тимом 
Наставници 
физичког 
васпитања, ОС 
 

Тим за заштиту 
ученика од 
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Активности/теме 

од насиља, злостављања и 
занемаривања 
Оснаживање и подршка  тиму 
вршњачких едукатора  за тему 
заштиту ученика од насиља 
Предавање или презентација за 
ученике на тему заштите од 
насиља   
Планирање и реализација  
активности које подстичу сарадњу 
ученика и родитеља, запослених и 
ученика и запослених 

Уређење школског простора у 
функцији опште климе подршке и 
прихватања како би се сваки 
ученик  осећао добро, безбедно  и 
напредовао 
Сарадња са Тимовима за ЗУНЗЗ 
средњих школа у граду 

Припремање прилога са темом 
превенције 
насиља за школски часопис  

Анкетирање ученика о 
учесталости и врстама 
насилничког понашања 
Коришћење садржаја грађанског 
васпитања у превенцији 
насилништва 
Коришћење садржаја верске 
наставе у превенцији 
насилништва 
Сарадња са институцијама и 
организацијама (Центар за 
социјалнирад, Диспанзер, Муп) 
Анализа стања у остваривању 
равноправности и једнаких 
могућности -анкета 
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Време 
реализације 

Начин 
реализације 

године 

Септембар- 
октобар 

Формирање тима, 
пружање подршке 

Током 
школске 
године 

Предавања 

активности које подстичу сарадњу 
ученика и родитеља, запослених и 

Током 
школске 
године 

Осмишљене и 
реализоване 
активности које 
промовишу 
безбедност у школској 
заједници 

опште климе подршке и 

ученик  осећао добро, безбедно  и 

Током 
школске 
године 

Договор, акције у 
складу са 
иницијативама 
ученика 

Током 
школске 
године 

Караоке, Спортски 
турнири, размена 
презентација са темом 
заштите од насиља 

Јануар- 
фебруар 

Припрема чланка, 
цртежа или неког 
другог садржаја  

Април-јун Анкета 

 Током 
школске 
године 

Кроз наставу 

Током 
школске 
године 

Кроз наставу 

Током 
школске 
године 

Сарадња, 
разговор 

Мај-јун Анкетирање ученика, 
родитеља и 
запослених 
Разматрање анализе 
стања на часовима 
одељењске 
заједнице/одељењског 
старешине, на 
родитељским 
састанцима, 
Ученичком 
парламенту, Савету 
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Носиоци 
реализације 

насиља 

Тим за заштиту 
ученика од 
насиља, ППС 
ППслужба, Тим, 
вршњачки 
едукатори 
Руководство 
школе,Савет 
родитеља (са 
Тимом са ЗУНЗЗ) 

Тим за заштиту 
ученика од 
насиља, 
Ученички 
парламент 
Руководиоци 
Тимова за ЗУНЗЗ 

Представници 
ученика у 
сарадњи са 
Тимом 
ППС у сарадњи 
са 
Тимом 
Наставници 
грађанског 
васпитања 
Наставник 
верске наставе 

Тим за заштиту, 
директор 

Тим за заштиту 
од ДНЗЗ у 
сарадњи са ППС 
и ОС 
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Активности/теме 

Евалуација Програма 

Вођење евиденције 

Основни принципи  Програма су : 
‒ Стварање  услова  који  ученицима обезбеђују   оптималн
‒ Обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност  ученика;
‒ Учешће ученика у свим фазама процеса заштите, кроз благовремена и континуирана 

обавештења, на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз 
могућност да изразе своје мишљење;

Специфични циљеви у превенцији

1) Подизање нивоа свести и осетљивости ученика, родитеља и свих запослених за препознавање 
свих облика насиља, злостављања и занемаривања;

2) Неговање атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне ком
се не толерише насиље, злостављање и занемаривање;

3) Истицање и унапређивање знања, вештине и ставови потребних за креирање безбедног и 
подстицајног окружења и конструктивно реаговање на насиље;

4)  Унапређивање познавања процедура за пр
свих запослених у случају сумње или сазнања о свим облицима насиља, злостављања и 
занемаривања се обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, 
злостављања и занемаривања; 

5) Подстицање усвајања позитивних норми и облика понашања, учење вештина конструктивне 
комуникације и развијање емпатије.

6) Остваривање упознавања са видовима и стратегијама пружања одговарајуће подршке и 
разумевања различитих облика комуникација и понашања учени
развоју и инвалидитетом. 

7) Развијање социоемоционалне компетенције ученика, родитеља и запослених (свест о себи, 
свест о другима, саморегулација, одговорно доношење одлука и др.).

Специфични циљеви у интервенцији
 Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља
 Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља
 Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 

програма заштите ; 
 Ублажавање и отклањање последица нас

живот установе ; 
 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи 

насиља  

У случају да се насиље дешава или
ности, а  кораци су следећи:  
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Време 
реализације 

Начин 
реализације 

родитеља, 
Наставничком већу, 
Тиму за заштиту  

Јул- август Анализа, 
разговор, 
договор, извештај о 
раду Тима на 
платформ 

Током 
школске 
године 

Евиденција 

Основни принципи  Програма су :  
Стварање  услова  који  ученицима обезбеђују   оптимални   развој; 
Обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност  ученика;
Учешће ученика у свим фазама процеса заштите, кроз благовремена и континуирана 
обавештења, на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз 

је мишљење; 
Специфични циљеви у превенцији 

1) Подизање нивоа свести и осетљивости ученика, родитеља и свих запослених за препознавање 
свих облика насиља, злостављања и занемаривања; 

2) Неговање атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне ком
се не толерише насиље, злостављање и занемаривање; 

3) Истицање и унапређивање знања, вештине и ставови потребних за креирање безбедног и 
подстицајног окружења и конструктивно реаговање на насиље; 

Унапређивање познавања процедура за пријављивање и поступање код ученика, родитеља и 
свих запослених у случају сумње или сазнања о свим облицима насиља, злостављања и 
занемаривања се обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, 

ицање усвајања позитивних норми и облика понашања, учење вештина конструктивне 
комуникације и развијање емпатије. 

6) Остваривање упознавања са видовима и стратегијама пружања одговарајуће подршке и 
разумевања различитих облика комуникација и понашања ученика са тешкоћама и сметњама у 

7) Развијање социоемоционалне компетенције ученика, родитеља и запослених (свест о себи, 
свест о другима, саморегулација, одговорно доношење одлука и др.). 

Специфични циљеви у интервенцији 
ступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља ; 

Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља; 
Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 

Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу вршњака и 

Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи 

или се сумња да насиље постоји  предузимају се

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 231 од 315 

Носиоци 
реализације 

Тим за ЗУНЗЗ 

Записничар, 
чланови Тима 

Обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност  ученика; 
Учешће ученика у свим фазама процеса заштите, кроз благовремена и континуирана 
обавештења, на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз 

1) Подизање нивоа свести и осетљивости ученика, родитеља и свих запослених за препознавање 

2) Неговање атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој 

3) Истицање и унапређивање знања, вештине и ставови потребних за креирање безбедног и 

ијављивање и поступање код ученика, родитеља и 
свих запослених у случају сумње или сазнања о свим облицима насиља, злостављања и 
занемаривања се обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, 

ицање усвајања позитивних норми и облика понашања, учење вештина конструктивне 

6) Остваривање упознавања са видовима и стратегијама пружања одговарајуће подршке и 
ка са тешкоћама и сметњама у 

7) Развијање социоемоционалне компетенције ученика, родитеља и запослених (свест о себи, 

Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 

иља и реинтеграција ученика у заједницу вршњака и 

Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи 

се интервентне актив
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Насиље међу 
ученицима  

Насиље се дешава 

Hасиље прекида запослени
да је   насиље у току
- Пријава дежурном
ком  
Старешини, психолошко-педагошкој
би  
- Уколико је потребна
ије и здравствене 
службе позива их дежурни
ППС  
- Обавештавање родитеља,
има за заштиту-одељењски
ППС  
- Консултације у установи-Тим,
ППС,  
одељењски старешина,
- Прикупљање података-
ешина  
- Информисање родитеља-
арешина  
- Информисање надлежних
реби)  
- Договор о заштитним
- Праћење ефеката 

 

Задаци у области превенције 

‒ Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака;
‒ Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно

образовних активности; 
‒ Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавања конфликата;
‒ Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити 

децеученика од насиља; 
‒ Дефинисање правила понашања и последица кршења правила
‒  Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља;
‒ Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Наставничко веће,  ученички 

парламент, школски тимови, стручни органи 

12.5. План реализације Програма превенције дискрминаторног понашања 
и вређања угледа, части или достојанства личности
Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем подразумева се понашање којим 
се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или 
неједнако поступа, односно врши пропу
првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима 
блиска лица, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статус, мигранта, 
расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или 
политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, 
социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи 
у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, 
чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно 
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Интервентне активности 

  Сумња се да насиље постоји

запослени који примети 
току  

дежурном наставнику, одељењс

психолошко-педагошкој служ

потребна интервенција полиц

дежурни наставник или 

родитеља, директора и т
заштиту-одељењски старешина и 

установи-Тим, директор, 

старешина, секретар  
података- одељењски стар

родитеља- одељењски ст

надлежних служби(по пот

заштитним мерама- тим  
 предузетих мера -тим  

Прикупљање информација
(анкета, разговори) 
- одељењски старешина
сарадњи са ППС  
- Сумња је потврђена- 
корацима у случају када
дешава  
- Сумња је неоснована-
понашања потенцијалних
- Сумња је непотврђена-
појачан рад одељењског
старешине, ППС и тима,
праћење понашања  

Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака; 
Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно

Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавања конфликата;
Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити 

 
Дефинисање правила понашања и последица кршења правила 

ње вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 
Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Наставничко веће,  ученички 
парламент, школски тимови, стручни органи ...). 

12.5. План реализације Програма превенције дискрминаторног понашања 
ња угледа, части или достојанства личности 

Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем подразумева се понашање којим 
се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или 
неједнако поступа, односно врши пропуштање чињења (искључивање, ограничавање или давање 
првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима 
блиска лица, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статус, мигранта, 

ој припадности или етничком пореклу, језику, верским или 
политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, 
социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи 

ету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, 
чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно 
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постоји  

информација 

старешина у  

 поступа се по  
када се насиље  

неоснована- праћење  
потенцијалних учесника  
непотврђена-  

одељењског  
тима,  

Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-

Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавања конфликата; 
Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити 

Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Наставничко веће,  ученички 

12.5. План реализације Програма превенције дискрминаторног понашања 

Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем подразумева се понашање којим 
се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или 

штање чињења (искључивање, ограничавање или давање 
првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима 
блиска лица, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статус, мигранта, 

ој припадности или етничком пореклу, језику, верским или 
политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, 
социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи 

ету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, 
чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно 
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претпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним законом којим се 
прописује забрана дискриминације.

Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте понашање лица или групе лица 
које може да има обележја психичког и социјалног насиља или злостављања. Kада се 
узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко 
квалификује као дискриминација.

Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части 
или достојанства личности одређују се мере и активности којима се обезбеђује остваривање 
циљева превенције свих облика дискриминације и дискриминаторног поступања утврђених 
Правилником. Програм превенције је део школског програма и развојног плана, а конкретизује се 
годишњим планом рада школе. 

Носилац реализације акционог плана и примене Правилника је Тим з
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у сарадњи са стручним органима и 
тимовима, Школским одбором и Саветом родитеља и по потреби Општинским саветом родитеља 
и локалном заједницом. 

Активности/теме, садржаји 

Израда плана реализације 
Програма превенције 
дискрминаторног понашања и 
вређања угледа, части или 
достојанства личности 
Избор представника Савета 
родитеља за члана Тима 
Избор представника Ученичког 
парламента за чланове Тима 
Упознавање нових чланова 
Тима са Програмом, планом за 
реализацију програма и 
Правилником  о поступању 
установе установе у случају 
сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања и 
вређања угледа, части или 
достојанства личности 
Обезбеђивање да се принципи 
једнаких могућности и 
недискриминације уграђују у 
свакодневни живот и рад школе 
на свим нивоима, у свим 
облицима рада 

Пружање додатне подршке 
ученицима из мањинских и 
осетљивих друштвених група и 
њиховим родитељима 
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претпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним законом којим се 
забрана дискриминације. 

Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте понашање лица или групе лица 
које може да има обележја психичког и социјалног насиља или злостављања. Kада се 
узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од личних својстава, понашање се 
квалификује као дискриминација. 

Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части 
или достојанства личности одређују се мере и активности којима се обезбеђује остваривање 

ије свих облика дискриминације и дискриминаторног поступања утврђених 
Правилником. Програм превенције је део школског програма и развојног плана, а конкретизује се 

Носилац реализације акционог плана и примене Правилника је Тим з
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у сарадњи са стручним органима и 
тимовима, Школским одбором и Саветом родитеља и по потреби Општинским саветом родитеља 

Време 
реализације Начин реализације реализације

Септембар Разговор, 
анализа, 
договор, 
избор 
 

Тим за заштиту 
Савет родитеља
Ученички 
парламент

Октобар Презентација, 
излагање 
 

Тим за заштиту 
 

Током 
школске 
године 

Стварање сигурног и 
подстицајног окружења, 
неговање атмосфере 
сарадње, уважавања и 
конструктивне 
комуникације, 
развијање позитивног 
система врености кроз 
све активности и 
подручја деловања у 
школи 

Сви запослени, 
учен
родитељи, 
сарадници 
школе

Током 
школске 
године 

Примена мера додатне 
подршке ученицима у 
складу са Програмом 
инклузивног 
образовања и 

Тим за 
инклузивно 
образовање у 
сарадњи са 
Тимом за 
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претпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним законом којим се 

Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте понашање лица или групе лица 
које може да има обележја психичког и социјалног насиља или злостављања. Kада се 

од личних својстава, понашање се 

Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части 
или достојанства личности одређују се мере и активности којима се обезбеђује остваривање 

ије свих облика дискриминације и дискриминаторног поступања утврђених 
Правилником. Програм превенције је део школског програма и развојног плана, а конкретизује се 

Носилац реализације акционог плана и примене Правилника је Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у сарадњи са стручним органима и 
тимовима, Школским одбором и Саветом родитеља и по потреби Општинским саветом родитеља 

Носиоци 
реализације 

Тим за заштиту  
Савет родитеља 
Ученички 
парламент 

Тим за заштиту  

Сви запослени, 
ученици, 
родитељи, 
сарадници 
школе 

Тим за 
инклузивно 
образовање у 
сарадњи са 
Тимом за 
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Активности/теме, садржаји 

Стручно усавршавање 
запослених ради унапређења 
компетенција за промовисање и 
развијање културе људских 
права, интеркултуралности, 
толеранције, превазилажења 
стереотипа и предрасуда код 
ученика, рад у 
мултирултуралном 
групи/одељењу, стварање 
инклузивног окружења, 
препознавање дискриминације 
и целисходно реаговање на 
дискриминаторно понашање 
Информисање ученика о 
правима, обавезама и 
одговорности у спречавању и 
заштити од дискриминације и 
дискриминаторног понашања 

Превазилажење стереотипа и 
предрасуда, развијање свести о 
опасностима и штетним 
последицама дискриминације, 
унапређивање толеранције и 
разумевања, 
интерклутуралности, уважавања 
и поштовања различитости и др. 

Рад  са онима који трпе, чине 
или сведоче дискриминаторно 
понашање 
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Време 
реализације Начин реализације реализације

васпитања  заштиту

Током 
школске 
године 

Стручно усавршавање 
наставника/запослених 
у школи на састанцима 
стручних органа. 
Стручно усавршавање 
наставника ван 
установе. 

Тим за стручно 
усавршавање у 
сарадњи са ППС 
и 
одговарајућим 
тимовима

Током 
школске 
године 

ОС ће инфомисати 
ученике на часовима 
ОС/одељењске 
заједнице.  
Вршњачки едукатори ће 
реализовати радионице 
или припремити 
презентације за 
ученике. 
Информисање у оквиру 
саветодавног рада ППС 

Одељењске 
старешине, тим 
за заштиту, ППС

 

Током 
школске 
године 

Реализација наведених 
тема на часу ОС 
/одељењске заједнице. 
Вршњачки едукатори ће 
реализовати радионице 
за ученике на наведене 
теме. 
Реализација наведених 
тема на родитељском 
састанку. 
Информисање у оквиру 
саветодавног рада ППС. 
Реализација наведених 
тема у оквиру наставних 
садржаја предмета 
грађанско васпитање и 
верска настава. 

Одељењске 
старешине, тим 
за заштиту, 
наставници 
грађанског 
васпитања и 
верскенаставе, 
ППС

По потреби Поступање у складу са 
мерама интервенције 
прописаним 
Правилником. 
Саветодавни рад са 
ученицима и 

Тим за заштиту 
у сарадњи са ОС 
и ППС
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Носиоци 
реализације 

заштиту 

Тим за стручно 
усавршавање у 
сарадњи са ППС 

одговарајућим 
тимовима 

Одељењске 
старешине, тим 
за заштиту, ППС 

Одељењске 
старешине, тим 
за заштиту, 
наставници 
грађанског 
васпитања и 
верскенаставе, 
ППС 

Тим за заштиту 
у сарадњи са ОС 
и ППС 
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Активности/теме, садржаји 

Сарадња са родитељима, 
јединицом локалне самоуправе, 
надлежним органима, 
службама и др. 

Поступање у случајевима 
подношења пријаве школи, 
односно пријаве Поверенику и 
надлежном органу због 
дискриминаторског понашања и 
поступања којима се вређа 
углед, част или достојанство 
личности 
Анализа стања  у остваривању 
равноправности и једнаких 
могућности 

Праћење, вредновање и 
извештавање органа школе о 
остваривању и ефектима 
програма спречавања 
дискриминације и 
дискриминаторног понашања 

Програмом превенције дискриминације и дискриминат
или достојанства личности (у даљем тексту: програм превенције) одређују се мере и активности 
којима се обезбеђује остваривање циљева превенције свих облика дискриминације и 
дискриминаторног поступања утврђених овим ак
програма и развојног плана, а конкретизује се годишњим планом рада школе.

Програм превенције утврђује се на основу анализе стања у остваривању равноправности, 
распрострањености различитих облика нетолеранције и дискр

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Време 
реализације Начин реализације реализације

родитељима у сарадњи 
са ОС, појачан васпитни 
рад. 

Током 
школске 
године и по 
потреби 

Реализација тема на 
родитељском састанку. 
Сарадња при 
реализацији 
превентивних 
активности у 
организацији 
надлежних институција. 
Сарадња са 
родитељима при 
спровођењу 
интервентних 
активности, а  у случају 
укључивања спољашње 
заштитне мере и са 
осталим институцијама 
по потреби 

Тим за заштиту 
у сарадњи са 
директором 

По пријави Поступање у складу са 
мерама интервенције 
прописаним 
Правилником. 
 

Тим за заштиту 
у сарадњи са 
директором

Током 
другог 
полугодишта 

Анкетирање ученика, 
родитеља и запослених 
Разматрање анализе 
стања на часовима 
одељењске 
заједнице/ОС, на 
родитељским 
састанцима, УП, СР, НВ, 
Тиму за заштиту  

Тим за заштиту
у сарадњи са 
ППС и ОС

Фебруар, 
јун-јул, 
септембар 

Извештавање у оквиру 
Анализе реализације 
ГПР и Извештаја о 
реализацији ГПР-а на 
НВ, УП, СР и ШО. 
Вођење документације  

Тим за заштиту 

Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части 
или достојанства личности (у даљем тексту: програм превенције) одређују се мере и активности 
којима се обезбеђује остваривање циљева превенције свих облика дискриминације и 
дискриминаторног поступања утврђених овим актом. Програм превенције је део школског 
програма и развојног плана, а конкретизује се годишњим планом рада школе. 

Програм превенције утврђује се на основу анализе стања у остваривању равноправности, 
распрострањености различитих облика нетолеранције и дискриминације, сагледавања потреба 
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Носиоци 
реализације 

Тим за заштиту 
у сарадњи са 
директором  

Тим за заштиту 
у сарадњи са 
директором 

Тим за заштиту 
сарадњи са 

ППС и ОС 

Тим за заштиту  

орног понашања и вређања угледа, части 
или достојанства личности (у даљем тексту: програм превенције) одређују се мере и активности 
којима се обезбеђује остваривање циљева превенције свих облика дискриминације и 

том. Програм превенције је део школског 
 

Програм превенције утврђује се на основу анализе стања у остваривању равноправности, 
иминације, сагледавања потреба 
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учесника у образовању за додатном подршком, специфичности установе и резултата 
самовредновања и вредновања квалитета њеног рада. Годишњим планом рада установе, између 
осталог, опредељују се превентивне активности, одговорна л
остваривања планираних активности.

Дискриминација, односно дискриминаторним понашањем је понашање којим се на непосредан 
или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, 
односно врши пропуштање чињења (искључивање, ограничавање или давање првенства), у 
односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, а који 
се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статус, мигранта, расељеног лица, 
националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, 
полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном 
пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и 
инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у 
политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно 
претпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним законом којим се 
прописује забрана дискриминације.

Насиље и злостављање јесте сваки облик једанпут учињеног, односно поновљеног вербалног или 
невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, 
развоја и достојанства личности учесника у образовањ

Насилно понашање није у сваком случају дискриминаторно, али свако дискриминаторно јесте 
насилно. 

Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте понашање лица или групе лица 
које може да има обележја психичког и 
узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од личних својстава, понашање се 
квалификује као дискриминација.

Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства личности, у смислу 
овог акта, јесу мере и активности које предузима установа да се предупреди сваки облик 
дискриминаторног понашања, као и понашања којим се вређа углед, част или достојанство 
личности, у било ком од односа, подигне свест свих у установи о његовим негативним 
последицама на лица, групу лица, односно установу.

Принципи програма су: 

 стварање сигурног и подстицајног окружења за сваког учесника у образовању,
 неговање атмосфере сарадње, 
 уважавање и подстицање конструктивне комуникације, 
 развијање позитивног система
 заштиту од свих облика дискриминације и понашања којим се вређа углед, част или 

достојанство личности, 
 социјалну реинтеграцију дискриминисаног лица и извршиоца дискриминације.

Специфични циљеви у превенцији

Превентивним мерама и активностима 
једнакост и доступност права на образовање и васпитање, без дискриминације:

1) подиже се ниво свести и осетљивости свих у установи 
дискриминације и дискриминаторног понашања
личности; 

2) остварује се пуна посвећеност установе и свих њених органа и тела у препознавању, 
спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 
личности; 
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учесника у образовању за додатном подршком, специфичности установе и резултата 
самовредновања и вредновања квалитета њеног рада. Годишњим планом рада установе, између 
осталог, опредељују се превентивне активности, одговорна лица и временска динамика 
остваривања планираних активности. 

Дискриминација, односно дискриминаторним понашањем је понашање којим се на непосредан 
или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, 

штање чињења (искључивање, ограничавање или давање првенства), у 
односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, а који 
се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статус, мигранта, расељеног лица, 

ој припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, 
полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном 
пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и 

ету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у 
политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно 
претпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним законом којим се 

забрана дискриминације. 

Насиље и злостављање јесте сваки облик једанпут учињеног, односно поновљеног вербалног или 
невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, 
развоја и достојанства личности учесника у образовању, запосленог и родитеља.

Насилно понашање није у сваком случају дискриминаторно, али свако дискриминаторно јесте 

Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте понашање лица или групе лица 
које може да има обележја психичког и социјалног насиља или злостављања. Kада се 
узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од личних својстава, понашање се 
квалификује као дискриминација. 

Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства личности, у смислу 
вог акта, јесу мере и активности које предузима установа да се предупреди сваки облик 

дискриминаторног понашања, као и понашања којим се вређа углед, част или достојанство 
личности, у било ком од односа, подигне свест свих у установи о његовим негативним 

оследицама на лица, групу лица, односно установу. 

стварање сигурног и подстицајног окружења за сваког учесника у образовању,
неговање атмосфере сарадње,  
уважавање и подстицање конструктивне комуникације,  
развијање позитивног система вредности, 
заштиту од свих облика дискриминације и понашања којим се вређа углед, част или 

социјалну реинтеграцију дискриминисаног лица и извршиоца дискриминације.

Специфични циљеви у превенцији 

Превентивним мерама и активностима заснованим на принципу једнаких могућности, кроз 
једнакост и доступност права на образовање и васпитање, без дискриминације:

1) подиже се ниво свести и осетљивости свих у установи – нулта толеранција на све облике 
дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

2) остварује се пуна посвећеност установе и свих њених органа и тела у препознавању, 
спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 
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учесника у образовању за додатном подршком, специфичности установе и резултата 
самовредновања и вредновања квалитета њеног рада. Годишњим планом рада установе, између 

ица и временска динамика 

Дискриминација, односно дискриминаторним понашањем је понашање којим се на непосредан 
или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, 

штање чињења (искључивање, ограничавање или давање првенства), у 
односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, а који 
се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статус, мигранта, расељеног лица, 

ој припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, 
полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном 
пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и 

ету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у 
политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно 
претпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним законом којим се 

Насиље и злостављање јесте сваки облик једанпут учињеног, односно поновљеног вербалног или 
невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, 

у, запосленог и родитеља. 

Насилно понашање није у сваком случају дискриминаторно, али свако дискриминаторно јесте 

Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте понашање лица или групе лица 
социјалног насиља или злостављања. Kада се 

узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од личних својстава, понашање се 

Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства личности, у смислу 
вог акта, јесу мере и активности које предузима установа да се предупреди сваки облик 

дискриминаторног понашања, као и понашања којим се вређа углед, част или достојанство 
личности, у било ком од односа, подигне свест свих у установи о његовим негативним 

стварање сигурног и подстицајног окружења за сваког учесника у образовању, 

заштиту од свих облика дискриминације и понашања којим се вређа углед, част или 

социјалну реинтеграцију дискриминисаног лица и извршиоца дискриминације. 

заснованим на принципу једнаких могућности, кроз 
једнакост и доступност права на образовање и васпитање, без дискриминације: 

нулта толеранција на све облике 
и вређања угледа, части или достојанства 

2) остварује се пуна посвећеност установе и свих њених органа и тела у препознавању, 
спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 
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3) сви носиоци обавеза заштите од дискриминације у установи (унутрашња заштита) и ван ње 
(спољашња заштита – породица, јединица локалне самоуправе, надлежни орган унутрашњих 
послова, центар за социјални рад, здравствена служба, министарство надлежно за послове 
образовања (у даљем тексту: Министарство), Повереник, Заштитник грађана, Покрајински 
заштитник грађана – омбудсман, органи правосуђа и др.), сагласно закону, поступају хитно, 
ефикасно и координисано у спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања.

Специфични циљеви у интервенцији:

 Спровођење поступака и процедура реаговања у случајевима сумње или утврђеног вређања 
угледа, части или достојанства личности и дискриминаторног понашања
 Успостављање система ефикасне заштите ученика, запослених и других учесника у обра
 Стално праћење и евидентирање врста и учесталости дискриминаторног понашања и 
процењивање ефикасности програма превенције
 Ублажавање и отклањање последица дискриминаторног понашања и реинтеграција ученика у 
заједницу вршњака и живот установе
 Саветодавни рад са ученицима који трпе дискриминацију, извршиоцима дискриминације и 
сведоцима дискриминације. 

12.6. План реализације Програма школског спорта
Активности/теме Време реализације
Појединачно 
такмичење у стоном 
тенису 

Током школске 
године 

Начин реализације планиране активности биће усклађен са упутствима МПНТР у актуелној 
епидемиолошкој ситуацији. 

12.7. План реализације здравствене заштите у
ризичног понашања (превенција болести зависности и малолетничке 
делинквенције) 
Здравствена заштита ученика усмерена је ка изграђивању телесно, психички и социјално здраве и 
зреле личности оспособљене да се брине за очување, заштиту и ун
и здравља других људи. При том се мора имати у виду да је школа само један од многобројних 
фактора који дају допринос развоју личности ученика.

Школа ће остварити овај циљ реализацијом следећих задатака:

 Укључивање ученика у здравствено 
чувању здравља, болести и могућностима лечења;

 Развијање свести и одговорности појединца за сопствено здравље, о значају личне хигијене, 
хигијене исхране и хигијенског начина живота;

 Развијање свести о значају превентивних мера у борби против Covid
 Упознавање са потребом планирања породице и успостављањем хуманијих међуљудских 

односа, као и очување и унапређење менталног здравља;
 Подизање здравствене културе ученика тако да брига о 

свакодневних навика, потреба и поступања;
 Спровођење примарне превенције од болести зависности;
 Учешће ученика у унапређењу животне средине и хигијенско 

Превенција болести зависности и малолетничке делин
Стручним упутством МПНТР за планирање превенције употребе дрога код ученика, и у с
психолошко – педагошке службе, одговарајућих тимова, одељењских старешина, Ученичког 
парламента, Савета родитеља, вршњачких едукато
здравља, Центар за социјални рад и др.).
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еза заштите од дискриминације у установи (унутрашња заштита) и ван ње 
породица, јединица локалне самоуправе, надлежни орган унутрашњих 

послова, центар за социјални рад, здравствена служба, министарство надлежно за послове 
даљем тексту: Министарство), Повереник, Заштитник грађана, Покрајински 

омбудсман, органи правосуђа и др.), сагласно закону, поступају хитно, 
ефикасно и координисано у спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања.

интервенцији: 

Спровођење поступака и процедура реаговања у случајевима сумње или утврђеног вређања 
угледа, части или достојанства личности и дискриминаторног понашања ; 

Успостављање система ефикасне заштите ученика, запослених и других учесника у обра
Стално праћење и евидентирање врста и учесталости дискриминаторног понашања и 

процењивање ефикасности програма превенције ; 
Ублажавање и отклањање последица дискриминаторног понашања и реинтеграција ученика у 

заједницу вршњака и живот установе ; 
Саветодавни рад са ученицима који трпе дискриминацију, извршиоцима дискриминације и 

12.6. План реализације Програма школског спорта 
Време реализације Начин реализације Носиоци реализације
Током школске Такмичење између 

ученика 
Алесандар 
Продановић у 
сарадњи са СВ

Начин реализације планиране активности биће усклађен са упутствима МПНТР у актуелној 

12.7. План реализације здравствене заштите ученика и превенције 
ризичног понашања (превенција болести зависности и малолетничке 

Здравствена заштита ученика усмерена је ка изграђивању телесно, психички и социјално здраве и 
зреле личности оспособљене да се брине за очување, заштиту и унапређење сопственог здравља 
и здравља других људи. При том се мора имати у виду да је школа само један од многобројних 
фактора који дају допринос развоју личности ученика. 

Школа ће остварити овај циљ реализацијом следећих задатака: 

здравствено – васпитне акције, као и подстицање на усвајање знања о 
чувању здравља, болести и могућностима лечења; 
Развијање свести и одговорности појединца за сопствено здравље, о значају личне хигијене, 
хигијене исхране и хигијенског начина живота; 
Развијање свести о значају превентивних мера у борби против Covid-19 
Упознавање са потребом планирања породице и успостављањем хуманијих међуљудских 
односа, као и очување и унапређење менталног здравља; 
Подизање здравствене културе ученика тако да брига о здрављу буде саставни део 
свакодневних навика, потреба и поступања; 
Спровођење примарне превенције од болести зависности; 
Учешће ученика у унапређењу животне средине и хигијенско – естетског очувања школе.

Превенција болести зависности и малолетничке делинквенције реализоваће се у складу са 
Стручним упутством МПНТР за планирање превенције употребе дрога код ученика, и у с

педагошке службе, одговарајућих тимова, одељењских старешина, Ученичког 
парламента, Савета родитеља, вршњачких едукатора и релавантних институција (ПУ Ужице, Дом 
здравља, Центар за социјални рад и др.). 
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еза заштите од дискриминације у установи (унутрашња заштита) и ван ње 
породица, јединица локалне самоуправе, надлежни орган унутрашњих 

послова, центар за социјални рад, здравствена служба, министарство надлежно за послове 
даљем тексту: Министарство), Повереник, Заштитник грађана, Покрајински 

омбудсман, органи правосуђа и др.), сагласно закону, поступају хитно, 
ефикасно и координисано у спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања. 

Спровођење поступака и процедура реаговања у случајевима сумње или утврђеног вређања 

Успостављање система ефикасне заштите ученика, запослених и других учесника у образовању; 
Стално праћење и евидентирање врста и учесталости дискриминаторног понашања и 

Ублажавање и отклањање последица дискриминаторног понашања и реинтеграција ученика у 

Саветодавни рад са ученицима који трпе дискриминацију, извршиоцима дискриминације и 

Носиоци реализације 
Алесандар 
Продановић у 
сарадњи са СВ 

Начин реализације планиране активности биће усклађен са упутствима МПНТР у актуелној 

ченика и превенције 
ризичног понашања (превенција болести зависности и малолетничке 

Здравствена заштита ученика усмерена је ка изграђивању телесно, психички и социјално здраве и 
апређење сопственог здравља 

и здравља других људи. При том се мора имати у виду да је школа само један од многобројних 

васпитне акције, као и подстицање на усвајање знања о 

Развијање свести и одговорности појединца за сопствено здравље, о значају личне хигијене, 

Упознавање са потребом планирања породице и успостављањем хуманијих међуљудских 

здрављу буде саставни део 

естетског очувања школе. 

квенције реализоваће се у складу са 
Стручним упутством МПНТР за планирање превенције употребе дрога код ученика, и у сарадњи 

педагошке службе, одговарајућих тимова, одељењских старешина, Ученичког 
ра и релавантних институција (ПУ Ужице, Дом 
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Активности/теме, садржаји 

Приликом обраде појединих наставних 
јединица у редовној настави 
наставници ће обратити пажњу на 
остваривање здравстевно – васпитне 
функције свог рада и остваривање 
међупредметне компетенције – 
одговоран однос према здрављу
У оквиру наставе физичког васпитања 
редовно ће се радити на превентивно 
компензацијском вежбању ради 
спречавања и отклањања телесних 
деформитета и лоших последица 
вишечасовног седења. Ученици се 
оспособљавају у самосталном неговању 
физичких способности, помагању раста, 
учвршћивању здравља. Предметни 
наставници ће пратити индивидуални 
развитак сваког ученика. 
Одељењске старешине ће на часовима 
одељењског старешине/одељењске
заједнице реализовати активности 
везане за здравстевну заштиту ученика, 
превенцију болести зависности и 
превенцију малолетничке 
делинквенције. 
У оквиру рада појединих секција 
посебна пажња ће се посветити 
развијању личних потенцијала ученика 
и јачању самопоуздања, као и 
подстицању ученика на квалитетније 
провођење слободног времена. 
Школа ће у сарадњи са Школским 
диспанзером организовати систематске 
стоматолошке прегледе ученика у 
складу са епидемиолошком ситуацијом 
и препорукама Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. 
Индивидуални саветодавни рад са 
ученицима и родитељима и 
повезивање ученика са 
специјализованом здравственом 
службом по потреби 
Организовање предавања и припрема 
едукативних материјала за ученике и 
родитеље везаних за епидемију 
19 (мере превенције и мере заштите)

Организовање предавања,трибина и 
хуманитарних акција у сарадњи са 
Ученичким парламентом 

Организација акција добровољног 
давања крви у сарадњи са Службом  за 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Приликом обраде појединих наставних 

наставници ће обратити пажњу на 
васпитне 

функције свог рада и остваривање 
 

одговоран однос према здрављу  

Током 
школске 
године 

Разговор,  
предавање, 
презентација 

У оквиру наставе физичког васпитања 
редовно ће се радити на превентивно – 
компензацијском вежбању ради 
спречавања и отклањања телесних 
деформитета и лоших последица 
вишечасовног седења. Ученици се 
оспособљавају у самосталном неговању 

помагању раста, 
Предметни 

наставници ће пратити индивидуални 

Током 
школске 
године 

Разговор, 
корективна 
гимнастика 

Одељењске старешине ће на часовима 
одељењског старешине/одељењске 
заједнице реализовати активности 
везане за здравстевну заштиту ученика, 
превенцију болести зависности и 

Током 
школске 
године 

Планирање, 
договор, 
радионице, 
предавања, 
презентације 

У оквиру рада појединих секција 

развијању личних потенцијала ученика 

подстицању ученика на квалитетније 
 

Током 
школске 
године 

Планирање, 
договор, 
реализација 
активности 

Школа ће у сарадњи са Школским 
диспанзером организовати систематске 
стоматолошке прегледе ученика у 
складу са епидемиолошком ситуацијом 
и препорукама Министарства просвете, 

Током 
школске 
године 

Договор, 
заказивање, 
праћење 

Индивидуални саветодавни рад са 

специјализованом здравственом 

Током 
школске 
године 

Индивидуални 
саветодавни рад 
са ученицима и 
родитељима 

Организовање предавања и припрема 
едукативних материјала за ученике и 
родитеље везаних за епидемију COVID-
19 (мере превенције и мере заштите) 

Током 
школске 
године 

Планирање, 
договор, 
предавања, 
презентације 

Организовање предавања,трибина и 
хуманитарних акција у сарадњи са 

Током 
школске 
године 

Договор, 
предавања, 
акције 

Организација акција добровољног 
давања крви у сарадњи са Службом  за 

Јесен, 
пролеће 

Договор, 
организација 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Носиоци 
реализације 

Предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине 

Наставници 
физичког 
васпитања 

Одељењске 
старешине у 
сарадњи са ПП 
службом 

Руководиоци 
секција 

ПП служба, 
одељењске 
старешине 

ППС у сарадњи 
са ОС 

ППС у сарадњи 
са ОС 

Тим за подршку 
ученицима, 
Ученички 
парламент 

ПП служба 
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Активности/теме, садржаји 

трансфузију и Црвеним крстом у складу 
са епидемиолошком ситуацијом у 
земљи. 

Обележавање значајних датума везаних 
за здравствену превенцију и  екологију

Израда пано и едукативних постера 
ради промовисања стила здравог 
живота 

Вршњачка едукација на тему 
превенције болести зависности, 
посебно превенцију употребе дрога

Предавања за родитеље везано за 
оснаживање родитеља и породице у 
превенцији употребе дрога код ученика

Организовање предавања за ученике на 
тему превенције болести зависности, 
посебно превенције употребе дрога

Организовање предавања за ученике у 
сарадњи са ПУ Ужице 

Организовање предавања за ученике на 
тему превенције насиља 

Спортски турнири посвећени сигурном 
и безбедном школском окружењу 
складу са епидемиолошком ситуацијом 
и препорукама Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. 
Начини праћења реализације програма здравствене превенције и носиоци праћења: 
Реализација програма здравствене превенције пратиће се у оквиру анализе реализације ГПР 
школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су психолог и педагог у 
сарадњи са одељењским старешинама.

Начин реализације планираних активности биће усклађен са упутствима МПНТР у актуелној 
епидемиолошкој ситуацији или уз коришћење апликације Мајкрософт Тимс.

12.8. План реализације инклузивног образовања и васпитања
12.8.1. Програм реализације додатне подршке ученицима

Током школске године пратиће се уптврђивати потребе ученика и њихових породица, 
организоваће се реализовати расположиви начини и  облици пружања
ученицима.  

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Време 
реализације 

Начин 
реализације 

трансфузију и Црвеним крстом у складу 
са епидемиолошком ситуацијом у 

акција 

Обележавање значајних датума везаних 
за здравствену превенцију и  екологију 

Током 
школске 
године 

Акције 

Израда пано и едукативних постера 
ради промовисања стила здравог 

Током 
школске 
године 

Израда паноа, 
промоција 

зависности, 
посебно превенцију употребе дрога 

Током 
школске 
године 

Договор, 
радионице 

Предавања за родитеље везано за 
оснаживање родитеља и породице у 
превенцији употребе дрога код ученика 

Током 
школске 
године 

На родитењским 
састанцима на 
основу 
материјала који 
припреми ППС 

Организовање предавања за ученике на 
тему превенције болести зависности, 
посебно превенције употребе дрога 

Током 
школске 
године 

Договор, 
сарадња, 
организација 
предавања на 
часовима ОС 

Организовање предавања за ученике у Током 
школске 
године 

Договор, 
организовање 
предавања 

предавања за ученике на Децембар Договор, 
организација 
предавања 

Спортски турнири посвећени сигурном 
и безбедном школском окружењу у 
складу са епидемиолошком ситуацијом 
и препорукама Министарства просвете, 

Март - јун Договор, 

Начини праћења реализације програма здравствене превенције и носиоци праћења: 
Реализација програма здравствене превенције пратиће се у оквиру анализе реализације ГПР 

крају наставне године. Носиоци праћења су психолог и педагог у 
сарадњи са одељењским старешинама. 

Начин реализације планираних активности биће усклађен са упутствима МПНТР у актуелној 
епидемиолошкој ситуацији или уз коришћење апликације Мајкрософт Тимс. 

12.8. План реализације инклузивног образовања и васпитања
12.8.1. Програм реализације додатне подршке ученицима 

Током школске године пратиће се уптврђивати потребе ученика и њихових породица, 
организоваће се реализовати расположиви начини и  облици пружања 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 239 од 315 

Носиоци 
реализације 

Биолошко-
еколошка 
секција, Тим за 
подршку 
ученицима, УП 
Биолошко-
еколошка 
секција 
Тим за подршку 
ученицима и 
ППС у сарадњи 
са УП 

Одељењске 
старешине у 
сарадњи са ППС 

ПП служба, 
одељењске 
старешине, тим 
за заштиту 

ППС, ОС, у 
сардањи са 
представницима 
ПУ Ужице 
Тим за заштиту  

Спортске 
секције 

Начини праћења реализације програма здравствене превенције и носиоци праћења:  
Реализација програма здравствене превенције пратиће се у оквиру анализе реализације ГПР 

крају наставне године. Носиоци праћења су психолог и педагог у 

Начин реализације планираних активности биће усклађен са упутствима МПНТР у актуелној 

12.8. План реализације инклузивног образовања и васпитања 

Током школске године пратиће се уптврђивати потребе ученика и њихових породица, 
 додатне подршке 
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Активности/теме, 
садржаји Време реализације

Упућивање ученика на 
допунску наставу и 
праћење напредовања 
упућених  

Седнице одељењских 
већа на 
класификационим 
периодима

Упућивање и праћење 
ученика упућених на 
додатну наставу 

Седнице одељењских 
већа на 
класификационим 
периодима

Упућивање ученика на 
полагање разредних 
испита 

Седнице 
 већа на 
класификационим 
периодима

Организовање припремне 
наставе за ученике који се 
упућују на полагање 
разредног испита 

У складу са календаром 
у ГПР

Утврђивање успеха 
ученика након обављених 
разредних испита 

У складу са календаром 
у ГПР

Организовање припремне 
наставе за ученике који су 
упућени на полагање 
поправног испита 

У складу са календаром у 
ГПР 

Утврђивање успеха 
ученика након обављених  
поправних испита 

 Јун, 

Организовање припремне 
наставе за све ученике за 
полагање марурских и 
завршних испита 

 
Април, мај,

Праћење резултата након 
завршених матурских и 
завршних испита 

Јун, јул, август

Начини праћења реализације програма 
праћења:  
Реализација програма допунске, додатне и припремне наставе
реализације ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су психолог 
и педагог у сарадњи са руководиоцима секторских тимова. 

12.8.2. Начин остваривања додатне 
ученицима са изузетним способностима

Додатна образовна подршка

Прикупљање информација (анкета, разговори). 
Одељењски старешина у сарадњи са 
представницима  ПП службе,  од ученика, 
њихових родитеља/ старатеља,
сарадника основних школа,мишљењима  

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Време реализације Начин 
реализације Носиоци реализације

Седнице одељењских 
већа на 
класификационим 
периодима 

Договор, 
организација, 
праћење 

ОС

Седнице одељењских 
већа на 
класификационим 
периодима 

Договор, 
организација, 
праћење 

ОС
наставници
ОВ

Седнице одељењских 
већа на 

класификационим 
периодима 

Договор, 
организација, 
праћење 

ОС

У складу са календаром 
у ГПР 

Договор 
организација, 
праћење 

Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, секретар

У складу са календаром 
у ГПР 

Размена 
информација 

ОС
директора, директор, 
руководиоци 
секторских тимова, 
представници ПП

У складу са календаром у 
 

Договор 
организација, 
праћење  

ОС
наставници, 
руководиоци 
секторских тимова

 јул, август Размена 
информација 

ОС
директора, директор, 
руководиоци 
секторских тимова, 
представници ПП

Април, мај, јун 
Договор 
организација, 
праћење 

ОС
наставници, 
руководиоци 
секторских тимова

јул, август 
 

ОС

Начини праћења реализације програма допунске, додатне и припремне наставе

допунске, додатне и припремне наставе пратиће се у оквиру анализе 
реализације ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су психолог 
и педагог у сарадњи са руководиоцима секторских тимова.  

12.8.2. Начин остваривања додатне образовне подршке ученицима и рад са 
ученицима са изузетним способностима 

Додатна образовна подршка Рад са ученицима са изузетним 
образовним способностима

Прикупљање информација (анкета, разговори). 
Одељењски старешина у сарадњи са 

службе,  од ученика, 
њихових родитеља/ старатеља, стручних 
сарадника основних школа,мишљењима  

- Прикупљање информација (анкета, 
разговори)-одељењски старешина у 
сарадњи са представницима ПП службе 
од  ученика, родитеља/ старатеља,
стручних сарадника основних 
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Носиоци реализације 

ОС, ОВ 

ОС, предметни 
наставници 
ОВ 

ОС, чланови ОВ, НВ 

Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, секретар 
ОС, помоћник 
директора, директор, 
руководиоци 
секторских тимова, 
представници ППС 
ОС, предметни 
наставници, 
руководиоци 
секторских тимова 
ОС, помоћник 
директора, директор, 
руководиоци 
секторских тимова, 
представници ППС 
ОС, предметни 
наставници, 
руководиоци 
секторских тимова 
ОС, ППС 

допунске, додатне и припремне наставе и носиоци 

пратиће се у оквиру анализе 
реализације ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су психолог 

образовне подршке ученицима и рад са 

Рад са ученицима са изузетним 
образовним способностима 

Прикупљање информација (анкета, 
одељењски старешина у 

ставницима ПП службе 
од  ученика, родитеља/ старатеља, 
стручних сарадника основних 
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Додатна образовна подршка

Интерресорне комисије, прикупљају податке о 
потребама пружања додатне подршке.

На седницама ОВ идентификују се  ученици 
којима је потребна додатна образовна 

Ученика који има недовољну оцену из неког 
предмета, наставник који тај предмет предаје на 
седници одељењског већа упућује на допунску 
наставу и информише о терминима одр
допунске наставе  
Одељењски старешина родитеље ученика 
упознаје са одлуком одељењског већа, да ученик 
а упућује на допунску наставу, у сарадњи са 
родитељем, анимира се ученик на редовно 
похађање. 
Уколико се утврди да ученик који похађа часове 
допунске наставе и даље не савладава наставне 
садржаје, укључиће се тим за инклузивно 
образовање. У сарадњи са родитељима 
члановима ОВ, процењује се потреба за 
индивидуализацијом или индивидуалним 
образовним планом. 
Уколико се ради о ученицима који су старији 
разреди и већ наставу похађају у складу са 
принципима индивидуализације или инклузије, 
ОВ у сарадњи са тимом за иоп и родитељима, 
планира и одређује даље кораке и израду 
посебних планова за ученике из предмета за које 
постоји таква потреба. 

Ученике који су уписани у одељења ученика 
којима је потребна додатна подршка, 
континурано пратити у сарадњи са 
родитељима/другим законским заступницима 
ученика и свим члановима одељењског већа. 
Свакодневни појачан васпитни рад са ученицима 
у циљу превазивлазења адаптационих и осталих 
конкретних проблема или развојних фаза.

12.8.3. Начин израде ИОП-а

Испитивање детата уписаног у школу 
У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем 
индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Ако додатна подршка 
захтева финансијска средства, упућује писмени захтев изабраном лекару надлежног дома 
здравља за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне 
подршке које утврђује интерресорна комисија.

Прикупљање података  и формирање документације о  ученику
Сви запослени у образовно-васпитним и васпитно
развој и напредовање деце и ученика у току учења и развоја вештина з
развоја, развоја комуникације и самосталности.

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Додатна образовна подршка Рад са ученицима са изузетним 
образовним способностима

Интерресорне комисије, прикупљају податке о 
потребама пружања додатне подршке. 

школаДолази се до  података о посебним 
интересовањима ученика,секције, 
такмичења, хобији. 

На седницама ОВ идентификују се  ученици 
којима је потребна додатна образовна подршка 

На седницама ОВ идентификују се 
ученици са изузетним образовним 
способностима 

Ученика који има недовољну оцену из неког 
предмета, наставник који тај предмет предаје на 
седници одељењског већа упућује на допунску 
наставу и информише о терминима одржавања 

Ученика који показује заинтересованост 
за неког предмета, наставник који тај 
предмет предаје информише о 
терминима додатне наставе,постојању и 
раду секција,тимова у школи

Одељењски старешина родитеље ученика 
одељењског већа, да ученик 

а упућује на допунску наставу, у сарадњи са 
родитељем, анимира се ученик на редовно 

Одељењски старешина родитеље 
ученика упознаје са предлогом 
одељењског већа  да се ученик укључи у 
рад додатне наставе, секција.

Уколико се утврди да ученик који похађа часове 
савладава наставне 

садржаје, укључиће се тим за инклузивно 
образовање. У сарадњи са родитељима 
члановима ОВ, процењује се потреба за 
индивидуализацијом или индивидуалним 

Праћење ангажовања ученика који су 
упућени на додатни рад, секције и остале 
ваннаставне активности. 

Уколико се ради о ученицима који су старији 
разреди и већ наставу похађају у складу са 
принципима индивидуализације или инклузије, 

тимом за иоп и родитељима, 
планира и одређује даље кораке и израду 
посебних планова за ученике из предмета за које 

Ангажовање ових ученика,у складу са 
њиховим интересовањима,
институција и организација које се баве 
младима, ЦПД, Канцеларија за младе, 
учествовање на различитим конкурсима 
који се расписују у граду и зе
стране министарства или других 
организација и установа.

Ученике који су уписани у одељења ученика 
којима је потребна додатна подршка, 

тити у сарадњи са 
родитељима/другим законским заступницима 
ученика и свим члановима одељењског већа. 
Свакодневни појачан васпитни рад са ученицима 
у циљу превазивлазења адаптационих и осталих 
конкретних проблема или развојних фаза. 

Промоција успешних учени
похвањивање и награђивање у складу са 
Правилником о похваљивању и 
награђивању ученика. 

а 

Испитивање детата уписаног у школу  
У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем 

алног образовног плана или додатном подршком за образовање. Ако додатна подршка 
захтева финансијска средства, упућује писмени захтев изабраном лекару надлежног дома 
здравља за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне 

које утврђује интерресорна комисија. 

Прикупљање података  и формирање документације о  ученику 
васпитним и васпитно-образовним установама имају обавезу да прете 

развој и напредовање деце и ученика у току учења и развоја вештина за учење, социјалног 
развоја, развоја комуникације и самосталности. 
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Рад са ученицима са изузетним 
образовним способностима 

Долази се до  података о посебним 
интересовањима ученика,секције, 

На седницама ОВ идентификују се 
са изузетним образовним 

Ученика који показује заинтересованост 
за неког предмета, наставник који тај 
предмет предаје информише о 
терминима додатне наставе,постојању и 
раду секција,тимова у школи 
Одељењски старешина родитеље 
ученика упознаје са предлогом 
одељењског већа  да се ученик укључи у 

додатне наставе, секција. 

Праћење ангажовања ученика који су 
упућени на додатни рад, секције и остале 
ваннаставне активности.  

Ангажовање ових ученика,у складу са 
њиховим интересовањима, у раду других 
институција и организација које се баве 

ЦПД, Канцеларија за младе, 
учествовање на различитим конкурсима 
који се расписују у граду и земљи од 
стране министарства или других 
организација и установа. 
Промоција успешних ученика кроз 
похвањивање и награђивање у складу са 
Правилником о похваљивању и 

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем 
алног образовног плана или додатном подршком за образовање. Ако додатна подршка 

захтева финансијска средства, упућује писмени захтев изабраном лекару надлежног дома 
здравља за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне 

образовним установама имају обавезу да прете 
а учење, социјалног 
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Ако се у том поступку утвди да дете или ученик не остварује очекиване исходе образовања и 
васпитања или су резултати које ученик остварује значајно изнад нивоа општих и посебних 
стандарда, приступа се прикупљању података, ради формирања неопходне документације за 
пружање одговарајуће подршке у образовању и васпитању.

Ти подаци се прикупљају из различитих извора (од родитеља, односно старатеља детета или 
ученика, стручњака ван образовне устан
вршњака и самог детета, односно ученика, на начин на који је то могуће), при чему се користе 
различите технике (систематско посматрање активности детета, односно ученика у различитим 
ситуацијама, тестирање, као и интервјуисање и попунавање упитника од стране ученика и других 
који познају дете, односно ученика). Медицински налази су, по потреби, саставни део 
документације. 

На основу прикупљених података и документације стручни сарадник координира израду и у 
сарадњи са наставником, одељењским старешином израђује педагошки профил ученика.

 
 
Педагошки профил 

Педагошки профил садржи опис образовне ситуације ученика и основ је за планирање 
индивидуализованог начина рада са дететом, односно учеником.

Полазна основа за израду образовног или педагошког профила јесте Закон о основама 
образовања и васпитања. Овим и сличним члановима Закона дефинисана су постигнућа ученика 
која се могу разврстати у четири категорије:

 Вештине учења како се учи;
 Социјалне вештине; 
 Комуникацијске вештине; 
 Самосталност и брига о себи. 

Педагошки профил је концизан и прецизан опис ученика који ће обезбедити да се идентификују и 
процене јаке стране ученика и његове потребе за подршком у образовању. Идентификовање 
јаких и слабих страна ученика помажу тиму за пружање додатне подршке да планира потребе за 
подршком, као и врсте интервенција и ресурсе који ће омогућити напредак у образовању.Подаци 
у профилу се износе јасним, концизним и разумљивим језиком објективних чињеница, и морају 
се избегавати претпоставке, интерпретације, стручни термини и сл.

У оквиру одељка о вештинама учења и како се учи

- Општим школским постигнућима 
постигнућа добра или изнадпросечна?; Да ли је
су његова постигнућа значајно нижа од постигнућа вршњака која се очекују у области коју 
посматрамо?; Да ли се потребе ученика значајно разликују од типичних вршњачких потреба?

- Текућем владању вештинама мишље
аритметичко мишљење, решавање проблема у односу на свој узраст / стандарде; интересовања, 
посебне вештине и компетенције и сл.

- Мотивацији ученика, представи о себи као особи која учи или ученику, ставови прем
школовању. 

- Да ли ученик има сметње и да ли уочена сметња(е) лоше утиче на ученикова образовна 
постигнућа? 

У области социјалних вештина, прикупљају се информације о:

 учениковим односима са другим људима 
контаката и односа, понашање према вршњацима и одраслима, поштовање општих 
правила и сл. 
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Ако се у том поступку утвди да дете или ученик не остварује очекиване исходе образовања и 
васпитања или су резултати које ученик остварује значајно изнад нивоа општих и посебних 

приступа се прикупљању података, ради формирања неопходне документације за 
пружање одговарајуће подршке у образовању и васпитању. 

Ти подаци се прикупљају из различитих извора (од родитеља, односно старатеља детета или 
ученика, стручњака ван образовне установе који добро познаје дете, односно ученика, од 
вршњака и самог детета, односно ученика, на начин на који је то могуће), при чему се користе 
различите технике (систематско посматрање активности детета, односно ученика у различитим 

као и интервјуисање и попунавање упитника од стране ученика и других 
који познају дете, односно ученика). Медицински налази су, по потреби, саставни део 

На основу прикупљених података и документације стручни сарадник координира израду и у 
радњи са наставником, одељењским старешином израђује педагошки профил ученика.

Педагошки профил садржи опис образовне ситуације ученика и основ је за планирање 
индивидуализованог начина рада са дететом, односно учеником. 

за израду образовног или педагошког профила јесте Закон о основама 
образовања и васпитања. Овим и сличним члановима Закона дефинисана су постигнућа ученика 
која се могу разврстати у четири категорије: 

Вештине учења како се учи; 

 
Самосталност и брига о себи.  

Педагошки профил је концизан и прецизан опис ученика који ће обезбедити да се идентификују и 
процене јаке стране ученика и његове потребе за подршком у образовању. Идентификовање 

помажу тиму за пружање додатне подршке да планира потребе за 
подршком, као и врсте интервенција и ресурсе који ће омогућити напредак у образовању.Подаци 
у профилу се износе јасним, концизним и разумљивим језиком објективних чињеница, и морају 

претпоставке, интерпретације, стручни термини и сл. 

вештинама учења и како се учи, прикупљају је подаци о: 

пштим школским постигнућима – на пример: Има ли области/предмета где су ученикова 
постигнућа добра или изнадпросечна?; Да ли је учениково напредовање видно спорије или да ли 
су његова постигнућа значајно нижа од постигнућа вршњака која се очекују у области коју 
посматрамо?; Да ли се потребе ученика значајно разликују од типичних вршњачких потреба?

кућем владању вештинама мишљења – на пример: разумевање прочитаног текста, 
аритметичко мишљење, решавање проблема у односу на свој узраст / стандарде; интересовања, 
посебне вештине и компетенције и сл. 

отивацији ученика, представи о себи као особи која учи или ученику, ставови прем

а ли ученик има сметње и да ли уочена сметња(е) лоше утиче на ученикова образовна 

, прикупљају се информације о: 

учениковим односима са другим људима - на пример: развој и одржавање социјалних 
та и односа, понашање према вршњацима и одраслима, поштовање општих 
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Ако се у том поступку утвди да дете или ученик не остварује очекиване исходе образовања и 
васпитања или су резултати које ученик остварује значајно изнад нивоа општих и посебних 

приступа се прикупљању података, ради формирања неопходне документације за 

Ти подаци се прикупљају из различитих извора (од родитеља, односно старатеља детета или 
ове који добро познаје дете, односно ученика, од 

вршњака и самог детета, односно ученика, на начин на који је то могуће), при чему се користе 
различите технике (систематско посматрање активности детета, односно ученика у различитим 

као и интервјуисање и попунавање упитника од стране ученика и других 
који познају дете, односно ученика). Медицински налази су, по потреби, саставни део 

На основу прикупљених података и документације стручни сарадник координира израду и у 
радњи са наставником, одељењским старешином израђује педагошки профил ученика. 

Педагошки профил садржи опис образовне ситуације ученика и основ је за планирање 

за израду образовног или педагошког профила јесте Закон о основама 
образовања и васпитања. Овим и сличним члановима Закона дефинисана су постигнућа ученика 

Педагошки профил је концизан и прецизан опис ученика који ће обезбедити да се идентификују и 
процене јаке стране ученика и његове потребе за подршком у образовању. Идентификовање 

помажу тиму за пружање додатне подршке да планира потребе за 
подршком, као и врсте интервенција и ресурсе који ће омогућити напредак у образовању.Подаци 
у профилу се износе јасним, концизним и разумљивим језиком објективних чињеница, и морају 

на пример: Има ли области/предмета где су ученикова 
учениково напредовање видно спорије или да ли 

су његова постигнућа значајно нижа од постигнућа вршњака која се очекују у области коју 
посматрамо?; Да ли се потребе ученика значајно разликују од типичних вршњачких потреба? 

на пример: разумевање прочитаног текста, 
аритметичко мишљење, решавање проблема у односу на свој узраст / стандарде; интересовања, 

отивацији ученика, представи о себи као особи која учи или ученику, ставови према 

а ли ученик има сметње и да ли уочена сметња(е) лоше утиче на ученикова образовна 

на пример: развој и одржавање социјалних 
та и односа, понашање према вршњацима и одраслима, поштовање општих 
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 способност личног прилагођавања различитим социјалним контекстима (слика о себи, 
ставови, сналажење и сл.) 

 школска пријатељства, као и врсте и начини игре/забаве са вршњацима
заједничким правилима, специфичне реакције и сл.)

 социјалне вештине/компетенције
поздрављања других особа, начин узимања речи током разговора, вештине одржавања 
разговора и сл. 
 

У области комуникације, прикупљају се подаци о:

 Модалитетима (каналима) комуникације које ученик користи да прими информације од 
других и да да информације другима;

 Евентуалном постојању сметњи везаних за слух, вид, говор или други вид комуникације 
(укључујући и невербалну), које утичу на његово укључивање и учешће у образовању;

 Да ли ученик у потпуности влада језиком на коме се школује (и језиком већинске групе) 
или има тешкоће које утичу на његово укључивање у образовни процес? 

Кад је у питању самосталност и брига

 Начину обављања дневних обавеза и активности које се тичу учениковог учествовања у 
образовању; 

 Евентуалном постојању сметњи везаних за самостално кретање и обављање дневних 
обавеза и да ли уочене моторичке, физичке и/или чу
укључивање и учешће и напредовање у образовању.

 Укупном здравственом стању ученика тј. да ли ученик има текућих здравствених тешкоћа 
(постојање адекватне медицинске документације) и да ли оне утичу на укључивање у 
образовни процес или напредак у савладавању редовног школског програма? 

Као последња област, прикупљају се 
подаци о породичним и другим условима који могу да утичу на учење и напредовање ученика.

На основу педагошког профила, идентификују се приоритетне области и потребе за подршком 
детету у образовно-васпитној установи.
васпитачем, односно наставником и родитељем израђује педагошки профил детета, ученика.

 На основу педагошког профила  ученика утврђују се:
а) подручја у којима постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању и
б) планира се отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) 
у образовно-васпитном, односно васпитно

Мере индивидуализације остварују се путем:

1) разумног прилагођавања простора и услова у којима се одвија активност у предшколској 
установи, односно настава у школи (отклањање физичких баријера, осмишљавање додатних и 
посебних облика активности, израде посебног распореда активности итд.

2) прилагођавања метода рада, наставних средстава и дидактичког материјала, начина давања 
инструкције и задавања задатака, праћења напредовања, начина усвајања садржаја, провере 
знања, организације ситуација учења, постављања правила понашања и комуникације и др.

3) измена садржаја активности у васпитној групи, односно садржаја учења и исхода образовања и 
васпитања. 

Планиране мере за отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован нач
рада) у установи, уписују се у Образац који је одштампан уз Правилник о ближим упутствима за 
утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање.

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

способност личног прилагођавања различитим социјалним контекстима (слика о себи, 
 

школска пријатељства, као и врсте и начини игре/забаве са вршњацима
заједничким правилима, специфичне реакције и сл.) 
социјалне вештине/компетенције (у појединим ситуацијама) могу да укључе и начин 
поздрављања других особа, начин узимања речи током разговора, вештине одржавања 

комуникације, прикупљају се подаци о: 

одалитетима (каналима) комуникације које ученик користи да прими информације од 
других и да да информације другима; 

вентуалном постојању сметњи везаних за слух, вид, говор или други вид комуникације 
ербалну), које утичу на његово укључивање и учешће у образовању;

а ли ученик у потпуности влада језиком на коме се школује (и језиком већинске групе) 
или има тешкоће које утичу на његово укључивање у образовни процес? 

самосталност и брига о себи, прикупљају се подаци о: 

ачину обављања дневних обавеза и активности које се тичу учениковог учествовања у 

вентуалном постојању сметњи везаних за самостално кретање и обављање дневних 
обавеза и да ли уочене моторичке, физичке и/или чулне сметње утичу на његово 
укључивање и учешће и напредовање у образовању. 

купном здравственом стању ученика тј. да ли ученик има текућих здравствених тешкоћа 
(постојање адекватне медицинске документације) и да ли оне утичу на укључивање у 

с или напредак у савладавању редовног школског програма? 

Као последња област, прикупљају се подаци о утицају спољашњег окружења за учење
подаци о породичним и другим условима који могу да утичу на учење и напредовање ученика.

профила, идентификују се приоритетне области и потребе за подршком 
васпитној установи. Стручни сарадник координира израду и у сарадњи са 

васпитачем, односно наставником и родитељем израђује педагошки профил детета, ученика.

педагошког профила  ученика утврђују се: 
а) подручја у којима постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању и
б) планира се отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) 

васпитном, односно васпитно-образовном раду.  

Мере индивидуализације остварују се путем: 

1) разумног прилагођавања простора и услова у којима се одвија активност у предшколској 
установи, односно настава у школи (отклањање физичких баријера, осмишљавање додатних и 

вности, израде посебног распореда активности итд. 

2) прилагођавања метода рада, наставних средстава и дидактичког материјала, начина давања 
инструкције и задавања задатака, праћења напредовања, начина усвајања садржаја, провере 

ситуација учења, постављања правила понашања и комуникације и др.

3) измена садржаја активности у васпитној групи, односно садржаја учења и исхода образовања и 

Планиране мере за отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован нач
рада) у установи, уписују се у Образац који је одштампан уз Правилник о ближим упутствима за 
утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање.
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способност личног прилагођавања различитим социјалним контекстима (слика о себи, 

школска пријатељства, као и врсте и начини игре/забаве са вршњацима (однос према 

могу да укључе и начин 
поздрављања других особа, начин узимања речи током разговора, вештине одржавања 

одалитетима (каналима) комуникације које ученик користи да прими информације од 

вентуалном постојању сметњи везаних за слух, вид, говор или други вид комуникације 
ербалну), које утичу на његово укључивање и учешће у образовању; 

а ли ученик у потпуности влада језиком на коме се школује (и језиком већинске групе) 
или има тешкоће које утичу на његово укључивање у образовни процес?  

ачину обављања дневних обавеза и активности које се тичу учениковог учествовања у 

вентуалном постојању сметњи везаних за самостално кретање и обављање дневних 
лне сметње утичу на његово 

купном здравственом стању ученика тј. да ли ученик има текућих здравствених тешкоћа 
(постојање адекватне медицинске документације) и да ли оне утичу на укључивање у 

с или напредак у савладавању редовног школског програма?  

подаци о утицају спољашњег окружења за учење, односно 
подаци о породичним и другим условима који могу да утичу на учење и напредовање ученика. 

профила, идентификују се приоритетне области и потребе за подршком 
Стручни сарадник координира израду и у сарадњи са 

васпитачем, односно наставником и родитељем израђује педагошки профил детета, ученика. 

а) подручја у којима постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању и 
б) планира се отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) 

1) разумног прилагођавања простора и услова у којима се одвија активност у предшколској 
установи, односно настава у школи (отклањање физичких баријера, осмишљавање додатних и 

2) прилагођавања метода рада, наставних средстава и дидактичког материјала, начина давања 
инструкције и задавања задатака, праћења напредовања, начина усвајања садржаја, провере 

ситуација учења, постављања правила понашања и комуникације и др. 

3) измена садржаја активности у васпитној групи, односно садржаја учења и исхода образовања и 

Планиране мере за отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин 
рада) у установи, уписују се у Образац који је одштампан уз Правилник о ближим упутствима за 
утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање. 



  

 

© Техничка школа Ужице 
 
 

Право на ИОП има свако дете и ученик које има потребу за додатном подршком у образ
васпитању због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у васпитно
образовном или образовно-васпитном раду, ако те тешкоће утичу на остваривање општих исхода 
образовања и васпитања, а нарочито ако дете, односно ученик:

- има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења, или проблема у понашању и 
емоционалном развоју); 
- има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или 
вишеструке сметње); 
- потиче, односно живи у социјално нестимулативној среди
језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи);
- из других разлога остварује право на подршку у образовању. 
- ученик са изузетним способностима који стиче основно и средње

Оваj предлог може да покрене стручни тим за инклузивно образовање, а на основу процене 
потреба за ИОП-ом коју може да да: 

 одељењски старешина 
 наставник/ица 
 стручни сарадник/ица 
 родитељи. 

Када покретач иницијативе није родитељ, шко
или старатеље да је овај предлог покренут.

Стручни тим за инклузивно образовање покреће предлог за доношење ИОП
ученик не постиже исходе образовања, односно опште и посебне стандарде постиг
сметњи у развоју и инвалидитета, или ако би ученик, због његових изузетних способности, могао 
да постигне или већ постиже резултате који су изнад нивоа општих и посебних стандарда. 
Предлог садржи образложене разлоге за покретање предлога за утврђ
доказе о претходно организованом индивидуализованом начину рада са дететом, односно 
учеником. 

Родитељ, односно старатељ својим потписом потврђује да је у потпуности упознат са покретањем 
предлога за утврђивање права на ИОП, разлоз
приступи изради ИОП-а.  

ИОП је писании документ установе, којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању 
детета, односно ученика ако претходно прилагођавање и отклањање физичких и комуникацијских 
препрека нису довеле до остваривања општих исхода образовања и васпитања, односно до 
задовољавања образовних потреба ученика са изузетним способностима.

ИОП садржи: 

1) податке о детету, ученику односно одраслом и податке о тиму за додатну подршку ;
2) педагошки профил детета, ученика, односно одраслог;
3) план мера индивидуализације;
4) персонализовани програм наставе и учења;
5) податке о праћењу и вредновању ИОП
6) сагласност родитеља. 

ИОП може да садржи и: 

1) план транзиције – план подршке детету и ученику при укључивању
на други ниво образовања или при преласку у другу образовну установу;

2) план превенције раног напуштања образовања за децу и ученике у ризику од раног напуштања 
школе. 
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Право на ИОП има свако дете и ученик које има потребу за додатном подршком у образ
васпитању због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у васпитно

васпитном раду, ако те тешкоће утичу на остваривање општих исхода 
образовања и васпитања, а нарочито ако дете, односно ученик: 

шкоће у учењу (због специфичних сметњи учења, или проблема у понашању и 

има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или 

потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски, културно, 
језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи);

из других разлога остварује право на подршку у образовању.  
ученик са изузетним способностима који стиче основно и средње образовање и васпитање.

Оваj предлог може да покрене стручни тим за инклузивно образовање, а на основу процене 
ом коју може да да:  

 

Када покретач иницијативе није родитељ, школа је дужна да писаним путем обавести родитеље 
или старатеље да је овај предлог покренут. 

Стручни тим за инклузивно образовање покреће предлог за доношење ИОП-а ако дете, односно 
ученик не постиже исходе образовања, односно опште и посебне стандарде постиг
сметњи у развоју и инвалидитета, или ако би ученик, због његових изузетних способности, могао 
да постигне или већ постиже резултате који су изнад нивоа општих и посебних стандарда. 
Предлог садржи образложене разлоге за покретање предлога за утврђивање права на ИОП, као и 
доказе о претходно организованом индивидуализованом начину рада са дететом, односно 

Родитељ, односно старатељ својим потписом потврђује да је у потпуности упознат са покретањем 
предлога за утврђивање права на ИОП, разлозима за његово покретање и да је сагласан да се 

ИОП је писании документ установе, којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању 
детета, односно ученика ако претходно прилагођавање и отклањање физичких и комуникацијских 

епрека нису довеле до остваривања општих исхода образовања и васпитања, односно до 
задовољавања образовних потреба ученика са изузетним способностима. 

податке о детету, ученику односно одраслом и податке о тиму за додатну подршку ;
офил детета, ученика, односно одраслог; 

план мера индивидуализације; 
персонализовани програм наставе и учења; 
податке о праћењу и вредновању ИОП-а; 

план подршке детету и ученику при укључивању у образовање, при преласку 
на други ниво образовања или при преласку у другу образовну установу; 

2) план превенције раног напуштања образовања за децу и ученике у ризику од раног напуштања 
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Право на ИОП има свако дете и ученик које има потребу за додатном подршком у образовању и 
васпитању због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у васпитно-

васпитном раду, ако те тешкоће утичу на остваривање општих исхода 

шкоће у учењу (због специфичних сметњи учења, или проблема у понашању и 

има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или 

ни (социјално, економски, културно, 
језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи); 

образовање и васпитање. 

Оваj предлог може да покрене стручни тим за инклузивно образовање, а на основу процене 

ла је дужна да писаним путем обавести родитеље 

а ако дете, односно 
ученик не постиже исходе образовања, односно опште и посебне стандарде постигнућа због 
сметњи у развоју и инвалидитета, или ако би ученик, због његових изузетних способности, могао 
да постигне или већ постиже резултате који су изнад нивоа општих и посебних стандарда. 

ивање права на ИОП, као и 
доказе о претходно организованом индивидуализованом начину рада са дететом, односно 

Родитељ, односно старатељ својим потписом потврђује да је у потпуности упознат са покретањем 
има за његово покретање и да је сагласан да се 

ИОП је писании документ установе, којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању 
детета, односно ученика ако претходно прилагођавање и отклањање физичких и комуникацијских 

епрека нису довеле до остваривања општих исхода образовања и васпитања, односно до 

податке о детету, ученику односно одраслом и податке о тиму за додатну подршку ; 

у образовање, при преласку 

2) план превенције раног напуштања образовања за децу и ученике у ризику од раног напуштања 
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ИОП може да се донесе за део или област у оквиру наставног 
групу наставних предмета или за све садржаје, односно наставне предмете за разред који ученик 
похађа, као и за ваннаставне активности.

ИОП може да буде: 

- по прилагођеном програму
односи на прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи, прилагођавање 
метода рада, уџбеника и наставних средстава током образовно
активности и њихов распоред као и 

- по измењеном програму у коме се, осим већ наведеног, прецизно планира прилагођавање 
општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа 
ученика у односу на прописане и прилагођавање садржаја за 
предмете - ИОП2 

обогаћен и проширен програм који се примењује за ученике са изузетним способностима

Доношењу ИОП-а са измењеним програмом, односно прилагођеним посебним стандардима 
постигнућа, претходи доношење, примена и вредно
и мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом 
и социјалном подршком детету и ученику.

Након добијања писане сагласности родитеља, а на основу предлога стручног тима за инкл
образовање директор установе формира тим за пружање додатне подршке детету или ученику.

У школи, тим за пружање додатне подршке ученику чине:

 одељенски старешина,
 предметни наставник, 
 стручни сарадник, 
 родитељ, односно старатељ детета,
 у складу са потребама детета и педагошки асистент, односно стручњак ван школе, на 

предлог родитеља, односно старатеља.

Овај тим израђује ИОП. Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење ИОП
Стручни тим за инклузивно образовање установе доста
усвајање. 

Уколико родитељ неоправдано одбиjе учешће у изради или давању сагласности на ИОП, установа 
jе дужна да о томе обавести надлежну установу социjалне заштите у циљу заштите наjбољег 
интереса детета, односно ученика.

ИОП се остварује у оквиру заједничких активности у одељењу школе.
свог рада у одељењу, укључује мере и активности предвиђене ИОП

Изузетно, према потребама детета, односно ученика, а на основу одлуке тима за пружање 
додатне подршке ученику, ИОП може да се остварује и ван одељења у школи.

У току примене ИОП-а у установи активно учествују сви чланови тима за пружање додатне 
подршке детету, односно ученику.

Ако примена ИОП-а захтева финансијска средства, установа упућује писмени захт
интерресорној комисији за процену потреба за додатном образовном, здравственом и 
социјалном подршком детету или ученику.

Оцењивање ученика за које је израђен ИОП, полагање завршног испита

Ученик који стиче образовање у току примене ИОП
прописом о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању. Завршни испит, 
односно матуру полаже у складу са прописом о програму завршног испита, односно матуре, уз 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

ИОП може да се донесе за део или област у оквиру наставног предмета, један наставни предмет, 
групу наставних предмета или за све садржаје, односно наставне предмете за разред који ученик 
похађа, као и за ваннаставне активности. 

по прилагођеном програму у коме се прецизно планира циљ пружања подршке која се 
односи на прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи, прилагођавање 
метода рада, уџбеника и наставних средстава током образовно-васпитног процеса; 
активности и њихов распоред као и лица која пружају подршку- ИОП1 

у коме се, осим већ наведеног, прецизно планира прилагођавање 
општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа 
ученика у односу на прописане и прилагођавање садржаја за један, више или за све 

који се примењује за ученике са изузетним способностима

а са измењеним програмом, односно прилагођеним посебним стандардима 
постигнућа, претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а са прилагођеним програмом, као 
и мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом 
и социјалном подршком детету и ученику. 

Након добијања писане сагласности родитеља, а на основу предлога стручног тима за инкл
образовање директор установе формира тим за пружање додатне подршке детету или ученику.

У школи, тим за пружање додатне подршке ученику чине: 

одељенски старешина, 
 

родитељ, односно старатељ детета, 
у складу са потребама детета и педагошки асистент, односно стручњак ван школе, на 
предлог родитеља, односно старатеља. 

Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење ИОП
Стручни тим за инклузивно образовање установе доставља ИОП педагошком колегијуму на 

Уколико родитељ неоправдано одбиjе учешће у изради или давању сагласности на ИОП, установа 
jе дужна да о томе обавести надлежну установу социjалне заштите у циљу заштите наjбољег 
интереса детета, односно ученика. 

ИОП се остварује у оквиру заједничких активности у одељењу школе. Наставник при планирању 
свог рада у одељењу, укључује мере и активности предвиђене ИОП-ом. 

Изузетно, према потребама детета, односно ученика, а на основу одлуке тима за пружање 
ке ученику, ИОП може да се остварује и ван одељења у школи. 

а у установи активно учествују сви чланови тима за пружање додатне 
подршке детету, односно ученику. 

а захтева финансијска средства, установа упућује писмени захт
интерресорној комисији за процену потреба за додатном образовном, здравственом и 
социјалном подршком детету или ученику. 

Оцењивање ученика за које је израђен ИОП, полагање завршног испита 

Ученик који стиче образовање у току примене ИОП-а оцењује се према ИОП
прописом о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању. Завршни испит, 
односно матуру полаже у складу са прописом о програму завршног испита, односно матуре, уз 
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предмета, један наставни предмет, 
групу наставних предмета или за све садржаје, односно наставне предмете за разред који ученик 

у коме се прецизно планира циљ пружања подршке која се 
односи на прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи, прилагођавање 

васпитног процеса; 

у коме се, осим већ наведеног, прецизно планира прилагођавање 
општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа 

један, више или за све 

који се примењује за ученике са изузетним способностима-ИОП3 

а са измењеним програмом, односно прилагођеним посебним стандардима 
а са прилагођеним програмом, као 

и мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом 

Након добијања писане сагласности родитеља, а на основу предлога стручног тима за инклузивно 
образовање директор установе формира тим за пружање додатне подршке детету или ученику. 

у складу са потребама детета и педагошки асистент, односно стручњак ван школе, на 

Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење ИОП-а. 
вља ИОП педагошком колегијуму на 

Уколико родитељ неоправдано одбиjе учешће у изради или давању сагласности на ИОП, установа 
jе дужна да о томе обавести надлежну установу социjалне заштите у циљу заштите наjбољег 

Наставник при планирању 

Изузетно, према потребама детета, односно ученика, а на основу одлуке тима за пружање 
 

а у установи активно учествују сви чланови тима за пружање додатне 

а захтева финансијска средства, установа упућује писмени захтев 
интерресорној комисији за процену потреба за додатном образовном, здравственом и 

према ИОП-у, а у складу са 
прописом о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању. Завршни испит, 
односно матуру полаже у складу са прописом о програму завршног испита, односно матуре, уз 
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неопходна прилагођавања која предлаже и образлаже 
ученику, а у складу са ИОП-ом. 

Вредновање и измена ИОП-а 

Вредновање ИОП-а врши се ради процене остварености циљева утврђених ИОП
бити: 

- Спољашње, које врши просветни саветник, односно саветник 
стручно-педагошког надзора. У оквиру вршења стручно
испуњеност услова у поступку доношења ИОП

- Вредновање ИОП-а унутар установе
инклузивно образовање и тима за пружање додатне продршке детету, односно ученику, 
према унапред утврђеној динамици у ИОП
уписа тромесечно, а у свим 
радне године. Резултати вредновања обавезно се достављају стручном тиму за инклузивно 
образовање и педагошком колегијуму.

На основу резултата вредновања ИОП
ученику израђује предлог измене и допуне односно прилагођавања ИОП
односно ученика. 

Измена ИОП-а врши се у складу са напретком и развојем детета, односно ученика: ако постигне 
планиране резултате пре очекиваног рока или не постиже очекиване резултате, односно у другим 
случајевима када настану промене у 

Подаци о резултатима вредновања ИОП

На основу вредновања, уз сагласност стручног тима за инклузивно образовање, педагошки 
колегијум доноси одлуку о даљој примени, изменама 
за ИОП-ом, на предлог тима за пружање додатне подршке.

Одлука о наставку спровођења
одговарају потребама детета, односно ученика, или да се резултати могу очекиват
одређеног периода рада. Време спровођења ИОП
односно старатеља детета, или ученика.

Одлука о престанку потребе за ИОП
односно ученика може остварива

Покретање васпитно-дисциплинског поступка

Када се васпитно-дисциплински поступак покреће за ученика који се образује по ИОП
инклузивно образовање и тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 
занемаривања заједно анализирају да ли је школа спровела мере које су предвиђене ИОП
Овом анализом се утврђује ефекат планираних и предузетих мера и, по потреби, уводе нове мере 
подршке и мењају стратегије рада са учеником.

За ученика који се образује по ИОП
занемаривања у сарадњи са тимом за инклузивно образовање сачињава план појачаног 
васпитног рада, односно план заштите уколико ученик трпи насиље. Том приликом води се 
рачуна о областима из педагошког профила ученика у којима је ученику потребна подршка.

12.9. План реализације Програма безбедности и здравља на раду
У  области безбедности и здравља на раду биће реализоване активности усмерене на развој 
свести за спровођење и унапређивање безб

Време 
реализа-

ције 
Активности/теме, садржаји

Током Активности везане за праћење примене 
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неопходна прилагођавања која предлаже и образлаже тим за пружање додатне подршке 

а врши се ради процене остварености циљева утврђених ИОП

врши просветни саветник, односно саветник – спољни сарадник у 
педагошког надзора. У оквиру вршења стручно-педагошког надзора утврђује се 

испуњеност услова у поступку доношења ИОП-а, вреднује се садржај и примена ИОП
а унутар установе врши се кроз самовредновање стручног тима за 

но образовање и тима за пружање додатне продршке детету, односно ученику, 
према унапред утврђеној динамици у ИОП-у и према указаној потреби, 

, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта, односно 
зултати вредновања обавезно се достављају стручном тиму за инклузивно 

образовање и педагошком колегијуму. 

На основу резултата вредновања ИОП-а тим за пружање додатне подршке детету односно 
ученику израђује предлог измене и допуне односно прилагођавања ИОП-а потребама детета 

а врши се у складу са напретком и развојем детета, односно ученика: ако постигне 
планиране резултате пре очекиваног рока или не постиже очекиване резултате, односно у другим 
случајевима када настану промене у понашању детета и његовом окружењу. 

Подаци о резултатима вредновања ИОП-а саставни су део документације која прати ИОП.

На основу вредновања, уз сагласност стручног тима за инклузивно образовање, педагошки 
колегијум доноси одлуку о даљој примени, изменама и допунама ИОП-а или престанку потребе 

ом, на предлог тима за пружање додатне подршке. 

Одлука о наставку спровођења ИОП-а доноси се ако се утврди да планиране активности 
одговарају потребама детета, односно ученика, или да се резултати могу очекиват
одређеног периода рада. Време спровођења ИОП-а може се продужити, уз сагласност родитеља, 
односно старатеља детета, или ученика. 

Одлука о престанку потребе за ИОП-ом доноси се ако се утврди да се даљи напредак детета, 
односно ученика може остваривати применом индивидуализованог начина рада.

дисциплинског поступка 

дисциплински поступак покреће за ученика који се образује по ИОП
инклузивно образовање и тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 
занемаривања заједно анализирају да ли је школа спровела мере које су предвиђене ИОП
Овом анализом се утврђује ефекат планираних и предузетих мера и, по потреби, уводе нове мере 
подршке и мењају стратегије рада са учеником. 

е по ИОП-у, тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања у сарадњи са тимом за инклузивно образовање сачињава план појачаног 
васпитног рада, односно план заштите уколико ученик трпи насиље. Том приликом води се 

педагошког профила ученика у којима је ученику потребна подршка.

12.9. План реализације Програма безбедности и здравља на раду
области безбедности и здравља на раду биће реализоване активности усмерене на развој 

свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.  

Активности/теме, садржаји Начин 
реализације 

Носиоци реализације

Активности везане за праћење примене Праћење, Одговорно лице за 
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тим за пружање додатне подршке 

а врши се ради процене остварености циљева утврђених ИОП-ом. Оно може 

спољни сарадник у току 
педагошког надзора утврђује се 

а, вреднује се садржај и примена ИОП-а. 
врши се кроз самовредновање стручног тима за 

но образовање и тима за пружање додатне продршке детету, односно ученику, 
у и према указаној потреби, у првој години 

наредним годинама на почетку сваког полугодишта, односно 
зултати вредновања обавезно се достављају стручном тиму за инклузивно 

а тим за пружање додатне подршке детету односно 
а потребама детета 

а врши се у складу са напретком и развојем детета, односно ученика: ако постигне 
планиране резултате пре очекиваног рока или не постиже очекиване резултате, односно у другим 

а саставни су део документације која прати ИОП. 

На основу вредновања, уз сагласност стручног тима за инклузивно образовање, педагошки 
а или престанку потребе 

а доноси се ако се утврди да планиране активности 
одговарају потребама детета, односно ученика, или да се резултати могу очекивати након 

а може се продужити, уз сагласност родитеља, 

ом доноси се ако се утврди да се даљи напредак детета, 
ти применом индивидуализованог начина рада. 

дисциплински поступак покреће за ученика који се образује по ИОП-у, тим за 
инклузивно образовање и тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања заједно анализирају да ли је школа спровела мере које су предвиђене ИОП-ом. 
Овом анализом се утврђује ефекат планираних и предузетих мера и, по потреби, уводе нове мере 

у, тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања у сарадњи са тимом за инклузивно образовање сачињава план појачаног 
васпитног рада, односно план заштите уколико ученик трпи насиље. Том приликом води се 

педагошког профила ученика у којима је ученику потребна подршка. 

12.9. План реализације Програма безбедности и здравља на раду 
области безбедности и здравља на раду биће реализоване активности усмерене на развој 

Носиоци реализације 

Одговорно лице за 
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Време 
реализа-

ције 
Активности/теме, садржаји

школске 
године 

Правилника о безбедности као и Акта о 
процени ризика за сва радна места у 
складу са систематизацијом радних 
места 

Током 
школске 
године 

По потреби ће се вршити периодична 
контрола електричних инсталација 
ниског напона, ПП апарата, машина и 
опреме 

Током 
школске 
године 

Вођење евиденције о извршеним 
периодичним контролама

Током 
школске 
године 

Обележавање значајних датума 
везаних за безбедност и здравље на 
раду 

Током 
школске 
године 

Обука запослених за безбедан и здрав 
рад 

Начини праћења реализације програма 

Реализација програма безбедности и здравља на раду
ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су психолог и педагог у 
сарадњи са одговорним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду.

12.10. Пројекти који се реализују у школи

Назив пројекта Квалитетно образовање за све

Носилац пројекта Одељење за образовање Савета Европе у сарадњи са Kанцеларијом 
Савета Европе у Београду и Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја РС

Реализатори пројекта Министарство просвете, 
унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања, Универзитет у Београду, 
истраживачки институти, изабране школе, локалне заједнице, медији, 
невладине организације, стручњаке, а
организације/донатори у Србији.

Временска динамика-
трајање 

36 месеци у складу са динамиком реализације активности у оквиру 
пројекта

Планиране активности 
у оквиру пројекта 

Пројекат има за циљ да промовише квалитетно образовање 
подршке школама, њиховој локалној заједници у њиховим напорима у 
погледу борбе за, уклањања предрасуда и дискриминаторних приступа 
осетљивим групама, као и превенцији насиља у школама. Пројекат ће 
користити Оквир компетенција за демократску култур
систематску подршку на два нивоа 
заједнице као и на нивоу образовних политика. Пројекат траје 36 
месеци, а реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке и 
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Активности/теме, садржаји Начин 
реализације 

Носиоци реализације

Правилника о безбедности као и Акта о 
процени ризика за сва радна места у 

систематизацијом радних 

разговор обављање послова 
безбедности и здравља 

По потреби ће се вршити периодична 
контрола електричних инсталација 
ниског напона, ПП апарата, машина и 

Договор, 
заказивање, 

праћење 

Организације надлежне 

Вођење евиденције о извршеним 
периодичним контролама Праћење 

Одговорно лице за 
обављање послова 

безбедности и здравља 

Обележавање значајних датума 
везаних за безбедност и здравље на Акције 

Одговорно лице за 
обављање послова 

безбедности и здравља 
на раду

информатизацију

Обука запослених за безбедан и здрав 

Обука по 
стручним 

активима и 
појединачно, 
попуњавање 

теста 

Одговорно лице за 
обављање послова 

безбедности и здравља 
на раду, школски 

Начини праћења реализације програма безбедности и здравља на раду и носиоци праћења: 

безбедности и здравља на раду пратиће се у оквиру анализе реализације 
ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су психолог и педагог у 
сарадњи са одговорним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду.

12.10. Пројекти који се реализују у школи 

Квалитетно образовање за све  

Одељење за образовање Савета Европе у сарадњи са Kанцеларијом 
Савета Европе у Београду и Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја РС 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за 
унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања, Универзитет у Београду, 
истраживачки институти, изабране школе, локалне заједнице, медији, 
невладине организације, стручњаке, академске, као и међународне 
организације/донатори у Србији. 
36 месеци у складу са динамиком реализације активности у оквиру 
пројекта 
Пројекат има за циљ да промовише квалитетно образовање 
подршке школама, њиховој локалној заједници у њиховим напорима у 
погледу борбе за, уклањања предрасуда и дискриминаторних приступа 
осетљивим групама, као и превенцији насиља у школама. Пројекат ће 
користити Оквир компетенција за демократску култур
систематску подршку на два нивоа – школском, укључујући локалне 
заједнице као и на нивоу образовних политика. Пројекат траје 36 
месеци, а реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке и 
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Носиоци реализације 

обављање послова 
безбедности и здравља 

на раду 

Организације надлежне 
за контролу 

Одговорно лице за 
обављање послова 

безбедности и здравља 
на раду 

Одговорно лице за 
обављање послова 

безбедности и здравља 
на раду , Тим за 

информатизацију 

Одговорно лице за 
обављање послова 

безбедности и здравља 
на раду, школски 

секретар 

и носиоци праћења:  

пратиће се у оквиру анализе реализације 
ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су психолог и педагог у 
сарадњи са одговорним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

Одељење за образовање Савета Европе у сарадњи са Kанцеларијом 
Савета Европе у Београду и Министарством просвете, науке и 

науке и технолошког развоја, Завод за 
унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања, Универзитет у Београду, 
истраживачки институти, изабране школе, локалне заједнице, медији, 

кадемске, као и међународне 

36 месеци у складу са динамиком реализације активности у оквиру 

Пројекат има за циљ да промовише квалитетно образовање пружањем 
подршке школама, њиховој локалној заједници у њиховим напорима у 
погледу борбе за, уклањања предрасуда и дискриминаторних приступа 
осетљивим групама, као и превенцији насиља у школама. Пројекат ће 
користити Оквир компетенција за демократску културу Савета Европе за 

школском, укључујући локалне 
заједнице као и на нивоу образовних политика. Пројекат траје 36 
месеци, а реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке и 



  

 

© Техничка школа Ужице 
 
 

Назив пројекта Квалитетно образовање за све

технолошког развоја кроз активности које 
релевантних учесника, укључујући и Завод за унапређивање 
образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и 
васпитања, Универзитет у Београду, истраживачке институте, изабране 
школе, локалне заједнице, медије, невладин
академске, као и међународне организације/донаторе у Србији. 
Приступ пројекта је систематска подршка на два нивоа 
укључујући локалне заједнице као и на нивоу образовних политика.

 

Назив пројекта Дигитална школа 
Селфи академија дигиталних школа

Носилац пројекта Министарство просвете, науке и технолошког развоја,  Завод за 
вредновање квалитета образовања и васпитања и 

Реализатори пројекта МПНТР, ЗВКОВ
Временска динамика-
трајање 

У складу 

Планиране активности 
у оквиру пројекта 

Циљ пројекта је промовисање, препознавање и подстицање коришћења 
дигиталних технологија за наставу и учење. Техничка школа као 
менторска школа ће показати изврсност у једној 
СЕЛФИЕ или у СТЕАМ
пружати подршку и смернице за развој других школа у складу са 
планираним активностима у пројекту.

 

Назив пројекта Школе за бољи квалитет ваздуха: заједничко праћење квалитета 
ваздуха, СТЕМ образовање и омладински активизам у Србији

Носилац пројекта Министарство просвете, науке и технолошког развоја,  УНИЦЕФ и 
амбасада Краљевине Норвешке

Реализатори пројекта УНИЦЕФ
Временска динамика-
трајање 

Новембар 2021. године 

Планиране активности 
у оквиру пројекта 

Циљ пројекта је да деца, родитељи и наставници постану свеснији 
загађења ваздуха у својој локалној заједници као његовог штетног 
утицаја по здравље.
Планиране активности које предстоје биће посвећене :
- Прикупљању и праћењу података о загађењу ваздуха ;
- Јачању капацитета и оснаживање наставника за 

интердисциплинарни приступ о овој теми у настави ;
- Ангажовању младих на тему загађења ваздуха и њиховом учешћу у 

креирању локане политике о управљању квалитетом
- Онлајн интердисциплинарни курсеви;

 

Назив пројекта Пројекат државне матуре 

Носилац пројекта Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Реализатори пројекта МПНТР, ЗУОВ, школске управе, средње школе
Временска динамика-
трајање 

Током школске 2022/2023. у складу са динамиком реализације 
активности у оквиру пројекта

Планиране активности 
у оквиру пројекта 

Учешће у спровођењу пилотирања државне матуре 
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Квалитетно образовање за све  

технолошког развоја кроз активности које обухватају ширу групу 
релевантних учесника, укључујући и Завод за унапређивање 
образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и 
васпитања, Универзитет у Београду, истраживачке институте, изабране 
школе, локалне заједнице, медије, невладине организације, стручњаке, 
академске, као и међународне организације/донаторе у Србији. 
Приступ пројекта је систематска подршка на два нивоа 
укључујући локалне заједнице као и на нивоу образовних политика.

Дигитална школа – европски пилот програм 
Селфи академија дигиталних школа 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја,  Завод за 
вредновање квалитета образовања и васпитања и  
МПНТР, ЗВКОВ 
У складу са динамиком активности у оквиру пројекта 

Циљ пројекта је промовисање, препознавање и подстицање коришћења 
дигиталних технологија за наставу и учење. Техничка школа као 
менторска школа ће показати изврсност у једној или више области 
СЕЛФИЕ или у СТЕАМ-у или учењу на даљину и делити иновације и 
пружати подршку и смернице за развој других школа у складу са 
планираним активностима у пројекту. 

Школе за бољи квалитет ваздуха: заједничко праћење квалитета 
ваздуха, СТЕМ образовање и омладински активизам у Србији
Министарство просвете, науке и технолошког развоја,  УНИЦЕФ и 
амбасада Краљевине Норвешке 
УНИЦЕФ 
Новембар 2021. године - Новембра 2023. године 

Циљ пројекта је да деца, родитељи и наставници постану свеснији 
загађења ваздуха у својој локалној заједници као његовог штетног 
утицаја по здравље. 
Планиране активности које предстоје биће посвећене :

Прикупљању и праћењу података о загађењу ваздуха ;
Јачању капацитета и оснаживање наставника за 
интердисциплинарни приступ о овој теми у настави ;
Ангажовању младих на тему загађења ваздуха и њиховом учешћу у 
креирању локане политике о управљању квалитетом
Онлајн интердисциплинарни курсеви; 

Пројекат државне матуре  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
МПНТР, ЗУОВ, школске управе, средње школе 

школске 2022/2023. у складу са динамиком реализације 
активности у оквиру пројекта 
Учешће у спровођењу пилотирања државне матуре  
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обухватају ширу групу 
релевантних учесника, укључујући и Завод за унапређивање 
образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и 
васпитања, Универзитет у Београду, истраживачке институте, изабране 

е организације, стручњаке, 
академске, као и међународне организације/донаторе у Србији. 
Приступ пројекта је систематска подршка на два нивоа – школском, 
укључујући локалне заједнице као и на нивоу образовних политика. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја,  Завод за 

 

Циљ пројекта је промовисање, препознавање и подстицање коришћења 
дигиталних технологија за наставу и учење. Техничка школа као 

или више области 
у или учењу на даљину и делити иновације и 

пружати подршку и смернице за развој других школа у складу са 

Школе за бољи квалитет ваздуха: заједничко праћење квалитета 
ваздуха, СТЕМ образовање и омладински активизам у Србији 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја,  УНИЦЕФ и 

Циљ пројекта је да деца, родитељи и наставници постану свеснији 
загађења ваздуха у својој локалној заједници као његовог штетног 

Планиране активности које предстоје биће посвећене : 
Прикупљању и праћењу података о загађењу ваздуха ; 

интердисциплинарни приступ о овој теми у настави ; 
Ангажовању младих на тему загађења ваздуха и њиховом учешћу у 
креирању локане политике о управљању квалитетом ваздуха; 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

школске 2022/2023. у складу са динамиком реализације 
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Назив пројекта Унапређење квалитета практичне наставе набавком савремене ЦНЦ 
опреме

Носилац пројекта Техничка школа, Ужице, уз подршку Регионалног челенџ фонда, 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и Града Ужица

Реализатори пројекта Техничка школа, Ужице у сарадњи са компанијама Инмолд пласт 
Пожега, Ларго Ужице, 
МТК Метал

Временска динамика-
трајање 

 3 године

Планиране активности 
у оквиру пројекта 

Циљ пројекта је да ученици стичу стручне компетенције дефинисане 
стандардом
условима уз примену свих предвиђених мера за безбедност и здравље 
на раду, које би им омогућило већу конкурентност приликом 
запошљавања по завршетку школовања. Адаптирање постојећег 
радионичког простора,
наставници и инструктори омогућили би да ученици стекну 
функционална знања и вештине ради бржег прилагођавања раду на 
производним машинама у компанијама током учења кроз рад.

13. ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО
Програм унапређења образовно васпитног рада као један од најзначајнијих процеса, обједињује
акционе планове, друге програме и активности који се планирају ове школске године.

Програм унапређења образовно васпитног рада као један од најзначајнијих проц
акционе планове, друге програме и активности који се планирају ове школске године.

13.1. Aкциони план за реализацију Развојног плана школе 
2022/2023. години 

13.1.1. Акциони план за реализацију активности у оквиру области квалитет

Планирано време 
реализације Активности/теме

Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ,ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊА
Праћење реализације: Чланови Стручног актива  
1.1. Израдити  и усклађивати Школски програм у складу са прописаним 

начелима за израду овог документа
Током школске године Израда 

измена 
Школског програма

Током школске године 
уколико је дошло до 
измена прописа и 
правилника за текући и 
наредни разред 

Усклађивање ШП са 
изменама правилника 
за заједничке и 
стручне предмете

Током школске године 
уколико је дошло до 
измена прописа и 
правилника за текући и 
наредни разред 

Израда ШП за нове 
образовне профиле

1.2. Годишњи план рада школе је у функцији ефективног и ефикасног 
рада у школи и усмерен је на задовољавање различитих потреба

До 15.септембра Стратешки циљеви из 
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Унапређење квалитета практичне наставе набавком савремене ЦНЦ 
опреме 
Техничка школа, Ужице, уз подршку Регионалног челенџ фонда, 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и Града Ужица
Техничка школа, Ужице у сарадњи са компанијама Инмолд пласт 
Пожега, Ларго Ужице, Електротермија Бела Земља, Турбо сервис Ужице, 
МТК Метал- комерц Ужице, Феропласт Ужице, Алминг Ужице.
3 године 

Циљ пројекта је да ученици стичу стручне компетенције дефинисане 
стандардом квалификације за образовни профил ОМО у унапређеним 
условима уз примену свих предвиђених мера за безбедност и здравље 
на раду, које би им омогућило већу конкурентност приликом 
запошљавања по завршетку школовања. Адаптирање постојећег 
радионичког простора, набавка савремене опреме и обучени 
наставници и инструктори омогућили би да ученици стекну 
функционална знања и вештине ради бржег прилагођавања раду на 
производним машинама у компанијама током учења кроз рад.

13. ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
Програм унапређења образовно васпитног рада као један од најзначајнијих процеса, обједињује
акционе планове, друге програме и активности који се планирају ове школске године.

Програм унапређења образовно васпитног рада као један од најзначајнијих проц
акционе планове, друге програме и активности који се планирају ове школске године.

13.1. Aкциони план за реализацију Развојног плана школе у школској 

13.1.1. Акциони план за реализацију активности у оквиру области квалитет

Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани носиоци 

ПРОГРАМИРАЊЕ,ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊА 
Чланови Стручног актива  Јелена Павловић  и Марина Јелисијевић
Израдити  и усклађивати Школски програм у складу са прописаним 
начелима за израду овог документа 
Израда допуна и 
измена новог 
Школског програма 

Израда ШП кроз 
тимски рад  

Стручни актив за 
развој ШП у сарадњи 
са стручним већима  и 
тимовима образовних 
профила

Усклађивање ШП са 
изменама правилника 
за заједничке и 
стручне предмете 

Израда допуна и 
измена ШП кроз 
тимски рад 

Стручни актив за 
развој ШП у сарадњи 
са стручним већима  и 
тимовима образовних 
профила

Израда ШП за нове 
образовне профиле 

Израда допуна ШП 
кроз тимски рад 

Стручни актив за 
разв
са тимовима 
образовних профила

Годишњи план рада школе је у функцији ефективног и ефикасног 
рада у школи и усмерен је на задовољавање различитих потреба
Стратешки циљеви из Израда ГПР кроз Стручни органи,
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Унапређење квалитета практичне наставе набавком савремене ЦНЦ 

Техничка школа, Ужице, уз подршку Регионалног челенџ фонда, 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и Града Ужица 
Техничка школа, Ужице у сарадњи са компанијама Инмолд пласт 

Електротермија Бела Земља, Турбо сервис Ужице, 
комерц Ужице, Феропласт Ужице, Алминг Ужице. 

Циљ пројекта је да ученици стичу стручне компетенције дефинисане 
квалификације за образовни профил ОМО у унапређеним 

условима уз примену свих предвиђених мера за безбедност и здравље 
на раду, које би им омогућило већу конкурентност приликом 
запошљавања по завршетку школовања. Адаптирање постојећег 

набавка савремене опреме и обучени 
наставници и инструктори омогућили би да ученици стекну 
функционална знања и вештине ради бржег прилагођавања раду на 
производним машинама у компанијама током учења кроз рад. 

Програм унапређења образовно васпитног рада као један од најзначајнијих процеса, обједињује 
акционе планове, друге програме и активности који се планирају ове школске године. 

Програм унапређења образовно васпитног рада као један од најзначајнијих процеса, обједињује 
акционе планове, друге програме и активности који се планирају ове школске године. 

у школској 

13.1.1. Акциони план за реализацију активности у оквиру области квалитета 

Планирани носиоци 
реализације 

Јелена Павловић  и Марина Јелисијевић 
Израдити  и усклађивати Школски програм у складу са прописаним 

Стручни актив за 
развој ШП у сарадњи 
са стручним већима  и 
тимовима образовних 
профила 
Стручни актив за 

азвој ШП у сарадњи 
са стручним већима  и 
тимовима образовних 
профила 
Стручни актив за 
развој ШП у сарадњи 
са тимовима 
образовних профила 

Годишњи план рада школе је у функцији ефективног и ефикасног 
рада у школи и усмерен је на задовољавање различитих потреба 

Стручни органи, 
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Планирано време 
реализације Активности/теме

Развојног плана и 
Школског програма 
операционализовани 
су кроз садржаје и 
активности које се 
планирају у ГПР

Континуирано, у складу 
са планом за сваку 
школску годину 
 
 

Реализација садржаја 
и активности 
планираних ГПР се 
континуирано прати и 
анализира

Септембар  Планирање 
ваннаставних 
активности је у складу 
са интересовањима 
ученика

 
Планирано време 

реализације Активности/теме

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Праћење реализације: Чланови Стручног актива 
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу и 

прилагођава рад на часу образовно
Континуирано Наставник успешно 

структурира и повезује 
делове часа користећи 
различите методе и 
поступно 
питања/задатке/
захтеве 
нивоа сложености

Континуирано Наставник 
функционално користи 
постојећа наставна 
средства и 
доступне
изворе знања

континуирано Наставник прилагођава 
начин рада и наставни 
материјал 
индивидуалним 
карактеристикама 
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Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани носиоци 

Развојног плана и 
Школског програма 
операционализовани 
су кроз садржаје и 
активности које се 
планирају у ГПР 

тимски рад  Тимови,стручни 
сарадници,стручне 
службе,директор

Реализација садржаја 
активности 

планираних ГПР се 
континуирано прати и 
анализира 

Анализа реализације 
ГПР  

Подела активности 
праћења реализације 
се врши сваке 
школске године и 
саставни је део ГПР 

Планирање 
ваннаставних 
активности је у складу 
са интересовањима 
ученика 

Одлука о секцијама 
се доноси на основу 
испитивања 
интересовања 
ученика; план и 
програм рада у 
оквиру ваннаставних 
активности утврђује 
се у сарадњи са 
укљученим 
ученицима у складу 
са њиховим 
потребама и 
интересовањима 

Руководиоци 
секција,Тим за 
подр
одељењске 
старешине

Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани носиоци 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Чланови Стручног актива Марина Јелисијевић и Иван Савић
Наставник ефикасно управља процесом учења на часу и 
прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика
Наставник успешно 
структурира и повезује 
делове часа користећи 
различите методе и 
поступно поставља 
питања/задатке/ 

 различитог 
нивоа сложености 

Посета часова и 
инструктивно-
педагошки рад 

Предметни 
наставници, 
директор,
ПП

Наставник 
функционално користи 
постојећа наставна 
средства и ученицима 
доступне 
изворе знања 

Посета часова и 
инструктивно-
педагошки рад 

Предметни 
наставници, 
директор,
ПП

Наставник прилагођава 
начин рада и наставни 
материјал 
индивидуалним 
карактеристикама 

Посета часова и 
инструктивно-
педагошки рад 

Предметни 
наставници, 
директор,
ПП
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Планирани носиоци 
реализације 

Тимови,стручни 
сарадници,стручне 
службе,директор 

Подела активности 
праћења реализације 
се врши сваке 
школске године и 
саставни је део ГПР  
Руководиоци 
секција,Тим за 
подршку ученицима, 
одељењске 
старешине 

Планирани носиоци 
реализације 

Марина Јелисијевић и Иван Савић 
Наставник ефикасно управља процесом учења на часу и 

васпитним потребама ученика 
Предметни 
наставници, 
директор, 
ПП служба 

Предметни 
наставници, 
директор, 
ПП служба 

Предметни 
наставници, 
директор, 
ПП служба 
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Планирано време 
реализације Активности/теме

сваког ученика и 
посвећује 
пажњу сваком ученику 
у складу са 
образовним и
васпитним

2.2. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају 
компетенције на часу

континуирано Активности/радови 
ученика показују да су 
разумели предмет 
учења на часу,умеју да 
примене научено и 
образложе како су 
дошли до решења 

континуирано Ученици примењују 
повратну информацију 
да реше 
задатак/унапреди 
учење 

континуирано Ученици повезује 
предмет учења са 
претходно 
различитим 
областима, 
професионалном 
праксом и 
свакодневним 
животом

2.3. Поступци вредновања 
континуирано Наставник формативно 

и сумативно оцењује у 
складу са прописима и 
даје потпуну и 
разумљиву 
информацију 
ученицима о 
раду,укључујући и 
јасне препоруке о 
наредним 

Континуирано Ученик поставља себи 
циљеве у учењу

Континуирано 
 
 

Ученику су јасни 
критеријуми 
вредновања и уме 
критички да процени 
свој напредак и 
напредак осталих 
ученика

2.4. Реализација пројектне 
Током школске године, Стручно усавршавање 
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Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани носиоци 

сваког ученика и 
посвећује време и 
пажњу сваком ученику 
у складу са његовим 
образовним и 
васпитним потребама 
Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају 
компетенције на часу 
Активности/радови 
ученика показују да су 
разумели предмет 
учења на часу,умеју да 
примене научено и 
образложе како су 
дошли до решења  

Посета часова и 
инструктивно-
педагошки рад 

Предметни 
наставници, 
директор,
ПП

Ученици примењују 
повратну информацију 
да реше 
задатак/унапреди 

Посета часова и 
инструктивно-
педагошки рад 

Предметни 
наставници, 
директор,
ПП

Ученици повезује 
предмет учења са 
претходно наученим у 
различитим 
областима, 
професионалном 
праксом и 
свакодневним 
животом 

Посета часова и 
инструктивно-
педагошки рад 

Предметни 
наставници, 
директор,
ПП

Поступци вредновања су у функцији даљег учења 
Наставник формативно 
и сумативно оцењује у 
складу са прописима и 
даје потпуну и 
разумљиву повратну 
информацију 
ученицима о њиховом 

укључујући и 
препоруке о 

наредним корацима 

Посета часова и 
инструктивно-
педагошки рад, 
увид у педагошку 
евиденцију 
наставника 

Предметни 
наставници, 
директор,
ПП

поставља себи 
циљеве у учењу 

 Предметни 
наставници

Ученику су јасни 
критеријуми 
вредновања и уме 
критички да процени 
свој напредак и 
напредак осталих 
ученика 

Посета часова и 
инструктивно-
педагошки рад 

Стручна већа 
Предметни 
наставници

Реализација пројектне наставе 
Стручно усавршавање Похађање Тим за 
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Планирани носиоци 
реализације 

Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

Предметни 
наставници, 
директор, 
ПП служба 

Предметни 
наставници, 
директор, 
ПП служба 

Предметни 
наставници, 
директор, 
ПП служба 

 
Предметни 
наставници, 
директор, 
ПП служба 

Предметни 
наставници 
Стручна већа  
Предметни 
наставници 

Тим за 
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Планирано време 
реализације Активности/теме

у складу са 
могућностима и 
околностима 

наставника је у 
функцији оснаживања 
за примену пројектне 
наставе 

Током школске године, 
у складу са 
могућностима и 
околностима  

Планирање и 
реализација пројектне 
наставе 

Једном годишње  Афирмисање примера 
добре праксе

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан
Континуирано  Наставник користи 

разноврсне поступке за 
мотивисање ученика 
уважавајући њихове 
различитости и 
претходна постигнућа и 
подстиче интелектуалну 
радозналост и слободно 
изношење мишљења

континуирано Наставник и ученици се 
међусобно уважавају и 
на конструктиван начин 
се успоставља и 
одржава дисциплина у 
складу са договореним 
правилима

 
Планирано време 

реализације Активности/теме

Област квалитета 
3: 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Праћење 
реализације: Чланови Стручног актива 

3.1. Континуирано праћење постигнућа и 
На почетку школске 
године 

Иницијално тестирање 
ученика из сваког 
предмета 

Континуирано током 
школске године 

Праћење напредовања 
ученика 
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Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани носиоци 

наставника је у 
функцији оснаживања 
за примену пројектне 

 

акредитоване обуке 
или организација 
усавршавања у 
оквиру школе 

професионални развој 
запослених

Планирање и 
реализација пројектне 

 

Сарадња између 
наставника и/или 
руководилаца 
секција 

Предметни 
наставници,
руководиоци секција

Афирмисање примера 
добре праксе 

Учинити јавно 
доступним примере 
добре праксе на сајту 
или друштвеним 
мрежама; промоција 
примера добре 
праксе у школи или 
ван школе у складу 
са могућностима и 
околностима 

Стручна већа,тимови 
образовних профила,
одељењска већа
ПП

Сваки ученик има прилику да буде успешан 
Наставник користи 
разноврсне поступке за 
мотивисање ученика 
уважавајући њихове 
различитости и 

ходна постигнућа и 
подстиче интелектуалну 
радозналост и слободно 
изношење мишљења 

Посета часова и 
инструктивно-
педагошки рад 

Предметни 
наставници,
директор,
ПП
 
 
 
 

Наставник и ученици се 
међусобно уважавају и 
на конструктиван начин 
се успоставља и 
одржава дисциплина у 
складу са договореним 
правилима 

Посета часова и 
инструктивно-
педагошки рад 

Предметни 
наставници,
директор,
ПП

Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани носиоци 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Чланови Стручног актива Ружица Страњаковић и Јелена Јокић

Континуирано праћење постигнућа и напредовања ученика
Иницијално тестирање 
ученика из сваког 

 

Тестирање ученика 
онлајн или 
штампаним 
тестовима  

Предметни 

Праћење напредовања Увид у педагошку 
евиденцију 
наставника, 
електронски 

Предметни наставници у  
сарадњи са одељењским 
већем и 
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Планирани носиоци 
реализације 

професионални развој 
запослених 

Предметни 
наставници, 
руководиоци секција 

Стручна већа,тимови 
образовних профила, 
одељењска већа, 
ПП служба 

Предметни 
наставници, 
директор, 
ПП служба 

Предметни 
наставници, 
директор, 
ПП служба 

Планирани носиоци 
реализације 

Ружица Страњаковић и Јелена Јокић 

напредовања ученика 
Предметни наставници 

Предметни наставници у  
сарадњи са одељењским 
већем и ППС по потреби 
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Планирано време 
реализације Активности/теме

Континуирано током 
школске године 

Резултати праћења 
напредовања и 
образовних постигнућа 
користе се за даљи 
развој ученика

3.2. Припремање ученика за 
врста образовања (матурски, завршни испит и др.)

Септембар Упознавање ученика 
завршних разреда са 
организацијом завршног 
и матурског испита

Септембар 
(први родитељски) 

Упознавање родитеља 
завршних разреда са 
начином полагања 
матурског и завршног 
испита  

Друго полугодиште Одређивање ментора 
ученицима завршних 
разреда 

Друго полугодиште Организовање припреме 
полагања 
завршних испита

континуирано Периодичне тестове 
знања прилагодити 
завршним тестовима

3.3.  Континуирана анализа резултата
испитима

Континуирано Анализа остварених 
резултата ученика на 
матурским и завршним 
испитима 

Континуирано Појачан рад
ученицима из којих је 
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Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани носиоци 

дневник 
Резултати праћења и 
напредовања и 
образовних постигнућа 
користе се за даљи 
развој ученика 

Увид у педагошку 
евиденцију 
наставника; 
Посета часова и 
инструктивно-
педагошки рад 

Предметни наставници у  
сарадњи са одељењским 
већем и 

Припремање ученика за испите којима се завршава одређени ниво и 
врста образовања (матурски, завршни испит и др.) 
Упознавање ученика 
завршних разреда са 
организацијом завршног 
и матурског испита 

Информисање на 
часовима 
одељењског 
старешине и 
часовима 
предметних 
наставника 

Одељењске старешине 
завршних разреда, 
предметни наставници

Упознавање родитеља 
завршних разреда са 
начином полагања 
матурског и завршног 

Информисање на 
родитељском 
састанку 

Одељењске старешине 
завршних 

Одређивање ментора 
ученицима завршних 

Подела задужења 
у оквиру стручних 
већа 

Одељењске старешине 
завршних разреда, 
предметни наставници и 
Тимови образовних 
профила

Организовање припреме 
полагања матурских и 
завршних испита 

Организовање 
припремне наставе 
за ученике у 
оквиру стручних 
већа и 
усаглашавање 
реализације у 
оквиру 
одељењских већа 

Тимови образовних 
профила,предметни 
наставници за предмете 
из којих се полаже 
матурски односно 
завршни испит

Периодичне тестове 
знања прилагодити 
завршним тестовима 

Припремање 
тестова у оквиру 
стручних већа 

Тимови образовних 
профила,предметни 
наставници за предмете 
из којих се полаже 
матурски односно 
завршни испит

Континуирана анализа резултата ученика на матурским и завршним 
испитима 
Анализа остварених 
резултата ученика на 
матурским и завршним 

 

Презентација 
показатеља 
успешности 
ученика 
релевантним 
органима 

Стручна већа и тимови 
образовних профила

Појачан рад са 
ученицима из којих је 

Организација рада 
у оквиру стручних 

Стручна већа и тимови 
образовних 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Планирани носиоци 
реализације 

Предметни наставници у  
сарадњи са одељењским 
већем и ППС по потреби 

испите којима се завршава одређени ниво и 

Одељењске старешине 
завршних разреда,  
предметни наставници 

Одељењске старешине 
завршних разреда 

Одељењске старешине 
завршних разреда, 
предметни наставници и 
Тимови образовних 
профила 
Тимови образовних 
профила,предметни 
наставници за предмете 
из којих се полаже 
матурски односно 
завршни испит 

Тимови образовних 
профила,предметни 
наставници за предмете 
из којих се полаже 
матурски односно 
завршни испит 

ученика на матурским и завршним 

Стручна већа и тимови 
образовних профила 

Стручна већа и тимови 
образовних профила 
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Планирано време 
реализације Активности/теме

успех на матурском 
испиту лошији у односу 
на успех на настави и 
додатно унапређивање 
критеријума оцењивања 
и усаглашавање са 
захтевима на матурском 
испиту 

 
Планирано време 

реализације Активности/теме

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Праћење реализације: Чланови Стручног актива 

Новаковић
 4.1. Пружање
На почетку школске 
године и даље 
континуирано 

Обавештавање 
ученика и 
родитеља(законских 
заступника) о врстама 
подршке које школа 
пружа 

Током школске године Предузимање мера 
подршке ученицима на 
основу анализе успеха

Током школске године Школа укључује 
породицу односно 
законске заступнике
планирање и 
реализацију пружања 
подршке ученицима

По потреби Сарадња са 
релевантним 
институцијама и 
појединцима

По потреби Школа пружа подршку 
ученицима при 
преласку из основне у 
средњу школу

4.2. Подстицање личног и социјалног развоја ученика
Септембар  Израда понуде 

ваннаставних 
активности у складу 
потребама и 
интересовањима 
ученика

Током школске године Организовање  
активности за 
развијање социјалних 
вештина 
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Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани носиоци 

успех на матурском 
испиту лошији у односу 
на успех на настави и 
додатно унапређивање 
критеријума оцењивања 
и усаглашавање са 
захтевима на матурском 

већа 

Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани носиоци 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Чланови Стручног актива Маријана Симовић Алексић, 
Новаковић 
Пружање подршке ученицима 
Обавештавање 
ученика и 
родитеља(законских 
заступника) о врстама 
подршке које школа 

 

На првом часу 
ОС/ОЗ, током 
индивидуалних 
разговора 

Одељењски 
старешина у сарадњи 
са ППС

Предузимање мера 
подршке ученицима на 
основу анализе успеха 

У складу са 
предложеним 
мерама 

Одељењске 
старешине у сарадњи 
са ППС
наставницима и 
родитељима

Школа укључује 
породицу односно 
законске заступнике у 
планирање и 
реализацију пружања 
подршке ученицима 

Разговори и 
саветодавни рад са 
родитељима, 
односно, законским 
заступницима 
ученика 

Одељењске 
старешине, ППС, 
родитељи

Сарадња са 
релевантним 
институцијама и 
појединцима 

Размена 
информација и 
усаглашавање рада 

Одељењске 
старешине, ППС, 
родитељи

Школа пружа подршку 
ученицима при 
преласку из основне у 
средњу школу 

Саветодавни рад и 
сарадња  

Одељењске 
старешине, ППС, 
родитељи

Подстицање личног и социјалног развоја ученика 
Израда понуде 
ваннаставних 
активности у складу 
потребама и 
интересовањима 
ученика 

Анкетирање ученика Тим за подршку 
ученицима, 
одељењске 
старешине

Организовање  
активности за 
развијање социјалних 
вештина 

Радионице, 
презентација, 
предавање,акције  

ППС у сарадњи са 
Тимом за подршку 
ученицима и ОС           
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Планирани носиоци 
реализације 

Планирани носиоци 
реализације 

Маријана Симовић Алексић, Катарина 

Одељењски 
старешина у сарадњи 
са ППС 

Одељењске 
старешине у сарадњи 
са ППС и  предметним 
наставницима и 
родитељима 
Одељењске 
старешине, ППС, 
родитељи 

Одељењске 
старешине, ППС, 
родитељи 

Одељењске 
старешине, ППС, 
родитељи 

Тим за подршку 
ученицима, 
одељењске 
старешине 

ППС у сарадњи са 
Тимом за подршку 
ученицима и ОС            
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Планирано време 
реализације Активности/теме

(конструктивно 
решавање 
проблема,ненасилна 
комуникација...)

Током школске године  Промовисање здравих 
стилова живота, 
заштите животне 
средине и одрживог 
развоја

4.3. Подстицање професионалног развоја ученика
Током школске године Наставници

планирају корелацију 
одговарајућих 
садржаја предмета са 
светом рада и 
занимања и/или 
наставком школовања

Током школске године Подстицање 
професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 
предмета

Током школовања 
ученика 

Реализација програма 
каријерног вођење и 
саветовање ученика

4.4. Подстицање талентованих и надарених ученика 
испоље своје способности

На почетку школске 
године и даље 
континуирано 

Упознавање ученика са 
врстама додатног рада 
у школи, секцијама и 
другим активностима

Током школске године Укључивање ученика у 
ваннаставне 
активности

Током школске године Ангажовање 
надарених и 
талентованих ученика 
у складу са њиховим 
интересовањима у 
раду  других 
институција и 
организација  које се 
баве младима

Током школске године Подстицање ученика
за учешће на 
такмичењима, 
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Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани носиоци 

(конструктивно 
решавање 
проблема,ненасилна 
комуникација...) 
Промовисање здравих 

стилова живота, 
заштите животне 
средине и одрживог 
развоја 

Радионице, 
презентација, 
предавање, акције 

Одговарајуће секције, 
одељенске 
старешине, ученички 
парламент

Подстицање професионалног развоја ученика 
Наставници 
планирају корелацију 
одговарајућих 
садржаја предмета са 
светом рада и 
занимања и/или 
наставком школовања 

Корелација наведена 
у припреми 
наставника 

Наставници, тимови 
образовних профила

Подстицање 
професионалног 
развоја ученика кроз 
одговарајуће садржаје 
предмета 

Кроз наставу Наставници

Реализација програма 
каријерног вођење и 
саветовање ученика 

Информисање, 
саветовање и 
прикупљање 
информација 

Тим за каријерно 
вођење и саветовање 
у сарадњи са 
одељенским 
старешинама и 
наставницима

Подстицање талентованих и надарених ученика да на најбољи начин 
испоље своје способности 
Упознавање ученика са 
врстама додатног рада 
у школи, секцијама и 
другим активностима 

Кроз наставу и 
часове одељењског 
старешине 

Одељењске 
старешине у сарадњи 
са руководиоцима 
секција и предметним 
наставницима

Укључивање ученика у 
ваннаставне 
активности 

Кроз наставу и 
часове одељењског 
старешине 

ОС
руководиоцима 
секција и предметним 
наставницима

Ангажовање 
надарених и 
талентованих ученика 
у складу са њиховим 
интересовањима у 
раду  других 
институција и 
организација  које се 
баве младима 

Промоције, 
презентације 

Одељењске 
старешине у сарадњи 
са тимом за подршку 
ученицима

Подстицање ученика 
за учешће на 
такмичењима, 

Кроз наставу и 
ваннаставне 
активности 

Предметни 
наставници у сарадњи 
са одељењским 
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Планирани носиоци 
реализације 

Одговарајуће секције, 
одељенске 
старешине, ученички 
парламент 

Наставници, тимови 
образовних профила 

Наставници 

Тим за каријерно 
вођење и саветовање 
у сарадњи са 
одељенским 
старешинама и 
наставницима 
да на најбољи начин 

Одељењске 
старешине у сарадњи 

руководиоцима 
секција и предметним 
наставницима 
ОС у сарадњи са 
руководиоцима 
секција и предметним 
наставницима 
Одељењске 
старешине у сарадњи 
са тимом за подршку 
ученицима 

Предметни 
наставници у сарадњи 
са одељењским 
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Планирано време 
реализације Активности/теме

конкурсима
4.5 Пружање подршке ученицима из осетљивих 
До краја школске 
године 

Оснаживање ученика 
за разумевање и 
прихватање 
инклузивних принципа 
и вредности

До почетка другог 
полугодишта 

Пружање подршке 
наставницима у 
коришћењу и примени 
мера инклузивне 
образовне праксе 

Континуирано Предузимање мера за 
редовно похађање 
наставе ученицима из 
осетљивих група

 
Планирано време 

реализације Активности/теме

Област квалитета 5: ЕТОС 
Праћење реализације: Чланови Стручног актива 
5.1. Јачање осећаја припадности  школи кроз 

ученика, запослених и родитеља
Континуирано Упознавање свих 

учесника образовно
васпитног процеса са 
програмом заштите од 
дискриминације

Континуирано Планирање 
реализација 
заједничких 
активности 
ученика,запослених и 
родитеља

Континуирано Информисање ученика 
и родитеља  о 
активностима у школи
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Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани носиоци 

конкурсима старешинама
Пружање подршке ученицима из осетљивих група
Оснаживање ученика 
за разумевање и 
прихватање 
инклузивних принципа 
и вредности 

Реализовање 
радионица за 
ученике, материјал 
за одељењске 
заједнице 

ПП служба, тим за 
инклузивно 
образовање, 
вршњачки едукатори 

Пружање подршке 
наставницима у 
коришћењу и примени 
мера инклузивне 
образовне праксе  

Разговори, 
инструктивно-
педагошки 
рад,израда и 
примена 
индивидуалних 
образовних планова 

ПП служба, тим за 
инклузивно 
образовање и 
наставници израђују 
планове

Предузимање мера за 
редовно похађање 
наставе ученицима из 
осетљивих група 

Праћење редовности 
похађања наставе и 
доношење мера које 
подстичу редовност 
похађања наставе у 
складу са 
специфичностима 
ученика 

ППС, Тим за 
инклузивно 
образовање, 
одељењске 
стареши

Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани носиоци 

Чланови Стручног актива Зорица Ђурић и Јелена Јокић
Јачање осећаја припадности  школи кроз заједничке активности 
ученика, запослених и родитеља 
Упознавање свих 
учесника образовно-
васпитног процеса са 
програмом заштите од 
дискриминације 

Информисање на 
часовима ОС, на 
родитељским 
састанцима, СР, НВ 

Тим за заштиту
Директор

ирање и 
реализација 
заједничких 
активности 
ученика,запослених и 
родитеља 

Осмишљени 
програми који 
промовишу здраве 
стилове живота, 
очување културе и 
традиције, 
интеркултуралне 
вредности, 
толеранцију, заштиту 
животне средине, 
садржајно 
коришћење 
слободног временаи 
саставни су део ГПР 

Тимови: за подршку 
ученицима, за 
културну и јавну 
делатност, за заштиту
ОС
Тимом за 
обезбеђивање 
квалитета и  РШ

Информисање ученика 
и родитеља  о 
активностима у школи 

Размена  
информација, 
презентовање 

Тимови за промоцију 
школе  и за 
информатизацију 
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Планирани носиоци 
реализације 

старешинама 
група 

ПП служба, тим за 
инклузивно 
образовање, 
вршњачки едукатори  

ПП служба, тим за 
инклузивно 
образовање и 
наставници израђују 
планове 

ППС, Тим за 
инклузивно 
образовање, 
одељењске 
старешине 

Планирани носиоци 
реализације 

Зорица Ђурић и Јелена Јокић 
заједничке активности 

Тим за заштиту, ОС,  
Директор, НВ 

Тимови: за подршку 
ученицима, за 
културну и јавну 
делатност, за заштиту, 
ОС, УП у сарадњи са 

имом за 
обезбеђивање 
квалитета и  РШ 

Тимови за промоцију 
школе  и за 
информатизацију 
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Планирано време 
реализације Активности/теме

Током школске године Оснаживање 
Ученичког парламента 
за покретање и 
реализацију 
различитих акција у 
школи 

континуирано Континуирана сарадња 
ученичког парламента, 
Наставничког већа и 
руководства школе 

5.2. Промовисање резултата рада запослених и у
Школска слава Јавно похваљивање 

запослених  који су се 
током године истакли у 
свом раду

Континуирано Јавно промовисање 
резултата ученика који 
су постигли резултате 
на такмичењима,
конкурсима...

Током школске године Учешће ученика са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у 
различитим 
активностима

5.3.   Школа је место где се сви осећају безбедно и пријатно
Током школске године  Обука запослених  и 

ученика ради јачања 
компетенција у 
области заштите од 
насиља, злостављања 
и занемаривања

континуирано Оснаживање и 
подршка  тиму 
вршњачких едукатора  

континуирано Обука ученика ради 
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Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани носиоци 

најзначајнијих 
активности на сајту 
школе и друштвеним 
мрежама 

школе, у сарадњи са 
носиоцима програма 
и УП

Оснаживање 
Ученичког парламента 
за покретање и 
реализацију 
различитих акција у 

 

Покретање 
иницијатива на 
Ученичком 
парламенту, 
одлучивање и 
договарање о 
реализацији 
активности 

Тим за подршку 
ученицима у сарадњи 
са Ученичким 
парламентом

Континуирана сарадња 
ученичког парламента, 

вничког већа и 
руководства школе  

Наставничко веће и 
руководство школе 
редовно 
информисано са 
активностима 
ученичког 
парламента 

Руководство школе у 
сарадњи са Тимом за 
подршку ученицима и 
Ученичког парламента

Промовисање резултата рада запослених и ученика
Јавно похваљивање 
запослених  који су се 
током године истакли у 
свом раду 

Уручивање  
Светосавских 
захвалница 
наставницима 

Стручна већа, 
руководство школе

Јавно промовисање 
резултата ученика који 
су постигли резултате 

такмичењима, 
конкурсима... 

Истицање 
фотографија и 
трофеја на видном 
месту у холу школе, 
на сајту школе и 
другим интернет 
страницама школе 

Тим за подршку 
ученицима

Учешће ученика са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом у 
различитим 
активностима 

Радови ученика, 
ангажовање у 
активностима у 
складу са 
интересовањима 
ученика  

Предметни 
наставници
Одељењско веће
Одељењске 
старешине

Школа је место где се сви осећају безбедно и пријатно
Обука запослених  и 
ученика ради јачања 
компетенција у 
области заштите од 
насиља, злостављања  
и занемаривања 

Радионице, 
презентације, 
предавања  

Тим за заштиту 

Оснаживање и 
подршка  тиму 
вршњачких едукатора   

Пружање подршке 
вршњачким 
едукаторима који 
реализују предавања 
на тему заштите од 
насиља 

Тим за заштиту

Обука ученика ради Обуке из области Вршњачки едукатори 
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Планирани носиоци 
реализације 

школе, у сарадњи са 
носиоцима програма 

УП 

Тим за подршку 
ученицима у сарадњи 
са Ученичким 
парламентом 

Руководство школе у 
сарадњи са Тимом за 
подршку ученицима и 
Ученичког парламента 

ченика 
Стручна већа, 
руководство школе 

Тим за подршку 
ученицима 

Предметни 
наставници 
Одељењско веће 
Одељењске 
старешине 

Школа је место где се сви осећају безбедно и пријатно 
Тим за заштиту  

Тим за заштиту 

Вршњачки едукатори 
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Планирано време 
реализације Активности/теме

јачања компетенција у 
области заштите од 
дискриминације, 
насиља,злостављања и 
занемаривања

континуирано Организовање 
активности подршке и 
васпитног рада са 
ученицима који 
испољавају 
насилничко понашање, 
трпе га или су сведоци 
насиља

5.4. Начин рада у школи представља пример добре праксе у 
образовном 

Континуирано Развијање иновативне 
праксе у образовно
васпитном раду

Континуирано Унапређивање тимског 
рада и партнерских 
односа на свим 
нивоима школе

 
Планирано време 

реализације Активности/теме

Област квалитета 6: ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ,УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

Праћење реализације: Чланови Стручног актива 
Алексић,Наташа Гавриловић и Драгана Бијељић

6.1. Континуирано 
школских процеса и резултата школе

Континуирано у складу 
са ГПР 

Обезбеђивање  
праћења и 
вредновања квалитета 
рада 

Континуирано у складу 
са ГПР 

Предузимање мера за 
унапређење рада 
школе 

Континуирано у складу 
са ГПР 

Праћење и   
евалуација предузетих 
мера за  побољшање 
рада 

6.2. Стално 
Током школске године Одређивање 

приоритета и потреба 
и реализација стручног 
усавршавања у 
установи и ван 
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Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани носиоци 

јачања компетенција у 
области заштите од 
дискриминације, 
насиља,злостављања и 
занемаривања 

заштите од 
дискриминације, 
насиља,злостављања 
и занемаривања 

у сарадњи са Тимом 
за заштиту

Организовање 
активности подршке и 
васпитног рада са 
ученицима који 
испољавају 
насилничко понашање, 
трпе га или су сведоци 
насиља 

Саветодавни рад Тим за заштиту
Одељењске 
старешине
ПП служба

Начин рада у школи представља пример добре праксе у 
образовном систему 
Развијање иновативне 
праксе у образовно-
васпитном раду 

Планирање 
иновативних облика 
рада у оквиру 
стручних већа 

Стручна већа
ПП служба
директор

Унапређивање тимског 
рада и партнерских 
односа на свим 
нивоима школе 

Сарадња међу 
запосленима 

Директор и 
руководство школе, 
сви учесници о
процеса

Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани

ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ,УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
Чланови Стручног актива Јелена Павловић,Маријана Симовић 
Алексић,Наташа Гавриловић и Драгана Бијељић 
Континуирано проверавање и побољшавање система управљања, 
школских процеса и резултата школе 
Обезбеђивање  
праћења и 
вредновања квалитета 

Израда плана,  
образаца, табела  

Директор руководство 
школе

Предузимање мера за 
унапређење рада 

 

Реализација 
активности у складу 
са ГПР и мерама 
стручних органа и 
органа управљања 

Директор
Руководство школе

Праћење и   
евалуација предузетих 
мера за  побољшање 

Анализа на стручним 
органима 

Директор и стручни 
органи

Стално стручно усавршавања запослених у школи 
Одређивање 
приоритета и потреба 
и реализација стручног 
усавршавања у 
установи и ван 

Планирање облика 
стручног 
усавршавања оквиру 
стручних већа и 
тимова 

Директор
Руководство школе
Педагошки колегијум 
у сарадњи са Тимом 
за професионални 
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Планирани носиоци 
реализације 

у сарадњи са Тимом 
за заштиту 

Тим за заштиту 
Одељењске 
старешине 
ПП служба 

Начин рада у школи представља пример добре праксе у 

Стручна већа 
ПП служба 
директор 

Директор и 
руководство школе, 
сви учесници о-в 
процеса 

Планирани носиоци 
реализације 

ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ,УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

Јелена Павловић,Маријана Симовић 

проверавање и побољшавање система управљања, 

Директор руководство 
школе 

Директор 
Руководство школе 

Директор и стручни 
органи 

Директор 
Руководство школе 
Педагошки колегијум 
у сарадњи са Тимом 
за професионални 
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Планирано време 
реализације Активности/теме

установе у складу са 
расположивим 
средствима

септембар Израда личног плана 
професионалног 
развоја на основу 
резултата спољашњег 
вредновања и 
самовредновања

Током школске године Праћење реализације 
и ефеката стручног 
усавршавања

6.3. Функционално коришћење материјално
Континуирано  
 

Материјално
ресурси којима школа 
располаже се редовно 
одржавају и 
оптимално користе у 
циљу побољшања 
квалитета наставе

Континуирано  Материјално
ресурси ван школе 
користе се у функцији 
наставе и 

6.4. У школи се подржава иницијатива и развија предузетнички дух
Континуирано  Развијање 

предузимљивости, 
орјентације ка 
предузетништву и 
предузетничких 
компетенција ученика 
и наставника кроз 
различите пројекте, 
ваннаставне 
активности и 
такмичења

Континуирано  Развијање 
међународне сарадње 
и пројеката 
на развој кључних 
компетенција за 
целоживотно учење 
ученика и наставника
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Активности/теме Планирани начин 
реализације 

Планирани

установе у складу са 
расположивим 
средствима 

развој

Израда личног плана 
професионалног 
развоја на основу 
резултата спољашњег 
вредновања и 
самовредновања 

Лични план 
професионалног 
развоја 
 

Предметни 
наставници
у сарадњи са 
руководством 
школе,ППС, Тим за 
професионални развој

Праћење реализације 
и ефеката стручног 
усавршавања 

Број сати стручног 
усавршавања  

Тим за 
професионални развој

Функционално коришћење материјално-техничких ресурса
Материјално-технички 
ресурси којима школа 
располаже се редовно 
одржавају и 
оптимално користе у 
циљу побољшања 
квалитета наставе 

Редовно праћење у 
оквиру стручних већа 
и размена 
информација са 
Тимом за наставна 
средства и опрему 
 

Директор
Стручна веће
Тим за наставна 
средства и опрему
наставници

Материјално-технички 
ресурси ван школе 
користе се у функцији 
наставе и учења 

Планирање 
реализације 
одговарајућих 
облика о-б рада у 
складу са 
могућностима и 
околностима 

Директор
организатор 
практичне наставе
руководиоци 
секторских тимова
стручна већа
наставници

У школи се подржава иницијатива и развија предузетнички дух
Развијање 
предузимљивости, 
орјентације ка 
предузетништву и 
предузетничких 
компетенција ученика 
и наставника кроз 
различите пројекте, 
ваннаставне 
активности и 
такмичења 

Представљање 
примера добре 
праксе, 
информисање и 
подстицање ученика; 
Пружање подршке 
ученицима и 
припрема за 
такмичења (у складу 
са могућностима и 
околностима рада) 

Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва
наставници
стручна већа
руководиоци секција

Развијање 
међународне сарадње 
и пројеката усмерених 
на развој кључних 
компетенција за 
целоживотно учење 
ученика и наставника 

Информисање о 
могућностима 
укључивања у 
различите пројекте, 
формирање тимова 
по потреби; 
Информисање и 
укључивање 
запослених у складу 
са могућностима и 
околностима рада 

Дире
руководство школе
Тим за екстерна 
партнерства
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Планирани носиоци 
реализације 

развој 

Предметни 
наставници 
у сарадњи са 
руководством 
школе,ППС, Тим за 
професионални развој 
Тим за 
професионални развој 

техничких ресурса 
Директор 
Стручна веће 
Тим за наставна 
средства и опрему 
наставници 

Директор 
организатор 
практичне наставе 
руководиоци 
секторских тимова 
стручна већа 
наставници 

У школи се подржава иницијатива и развија предузетнички дух 
Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва 
наставници 
стручна већа 
руководиоци секција 

Директор 
руководство школе 
Тим за екстерна 
партнерства 
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13.1.2. Акциони план за реализацију активности у осталим областима

Поред приоритета развоја у складу са Стандардима квалитета, Развојни план Техничке школе у 
Ужицу обухвата и друге области од значаја за

1) Мере унапређења образовно
матурском и завршном испиту и план припреме

У Техничкој школи матурски и завршни испити су специфични у зависности од образовних 
профила који постоје у нашој школи у оквиру пет подручја рада. Мере унапређења рада у овој 
области су следеће: 

 1. Ученици и родитељи завршних
испита на и родитељским састанцима, часовима одељењског старешине и наставним 
предметима који се полажу на матурским/завршним испитима

2. Школа прати евентуалне промене везане за начин полагања матурских и завршних испита, 
као и промене у наставним садржајима предмета и правовремено информише предметне 
наставнике и ученике 

3. Ученици са менторима и предметним наставницима обрађују наставне садржаје предвиђене 
матурским/завршним испитима кроз часове редовне, припремне и консултативне наставе

4. Појачан рад са ученицима из предмета где је успех на матурском испиту лошији у односу на 
успех на настави и додатноунапређивање критеријума за оцењивање и усаглашавање са 
захтевима на матурском испиту

5. Појачан рад са ученицима који спорије напредују 

6. Пружање повратне информације ученицима и упутства за даљи рад

7. Праћење резултата које уче
поређење са успехом који су остварили из предмета у току школовања

8. На стручним већима се анализирају 
испитима и врши се поређење са предходним школско
Предлагање мера за побољшање успеха ученика на матурским/завршним испитима

2) Мере унапређивања сарадње са послодавцима у сектору коме припадају образовни 
профили средње стручне школе

Техничка школа већ дуги низ година има успешну сарадњу са послодавцима у свим секторима 
(електротехника, машинство и обрада метала, графичарство, металургија и обрада дрвета) којима 
припадају образовни профили школе. 

У циљу побољшања ове сарадње уочена је
којима ученици реализују практичну наставу и учење кроз рад, као и међусобна сарадња 
компанија потпуно уреди кроз ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ПРОЦЕСА САРАДЊЕ СА ПОСЛОДАВЦИМА на 
свим нивоима коришћењем одговарајуће докум
одговарајућим апликацијама на платформи школе. 

Дигитализација  се односе на следеће процесе:

 Креирање школског предлога плана уписа (у складу са потребама привреде)
 Сарадња између одговорних лица из школе и одговорн

послодавца 
 Сарадња између инструктора у компанији и координатора учења кроз рад (наставника)

помоћ  
 Сарадња између инструктора из различитих компанија
 Сарадња између инструктора и ППС
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. Акциони план за реализацију активности у осталим областима

Поред приоритета развоја у складу са Стандардима квалитета, Развојни план Техничке школе у 
Ужицу обухвата и друге области од значаја за развој установе: 

1) Мере унапређења образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 
матурском и завршном испиту и план припреме 

У Техничкој школи матурски и завршни испити су специфични у зависности од образовних 
нашој школи у оквиру пет подручја рада. Мере унапређења рада у овој 

Ученици и родитељи завршних разреда се упознају са организацијом завршног и матурског 
састанцима, часовима одељењског старешине и наставним 

предметима који се полажу на матурским/завршним испитима 

2. Школа прати евентуалне промене везане за начин полагања матурских и завршних испита, 
као и промене у наставним садржајима предмета и правовремено информише предметне 

и са менторима и предметним наставницима обрађују наставне садржаје предвиђене 
матурским/завршним испитима кроз часове редовне, припремне и консултативне наставе

4. Појачан рад са ученицима из предмета где је успех на матурском испиту лошији у односу на 
унапређивање критеријума за оцењивање и усаглашавање са 

захтевима на матурском испиту 

5. Појачан рад са ученицима који спорије напредују  

6. Пружање повратне информације ученицима и упутства за даљи рад 

Праћење резултата које ученици постижу на матурском/завршном испиту и њихово 
поређење са успехом који су остварили из предмета у току школовања 

8. На стручним већима се анализирају остварени резултати ученика на матурским и завршним 
испитима и врши се поређење са предходним школском годином у свим подручјима рада. 
Предлагање мера за побољшање успеха ученика на матурским/завршним испитима

2) Мере унапређивања сарадње са послодавцима у сектору коме припадају образовни 
профили средње стручне школе 

Техничка школа већ дуги низ година има успешну сарадњу са послодавцима у свим секторима 
(електротехника, машинство и обрада метала, графичарство, металургија и обрада дрвета) којима 
припадају образовни профили школе.  

У циљу побољшања ове сарадње уочена је потреба да се  се сарадња школе са компанијама у 
којима ученици реализују практичну наставу и учење кроз рад, као и међусобна сарадња 

кроз ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ПРОЦЕСА САРАДЊЕ СА ПОСЛОДАВЦИМА на 
свим нивоима коришћењем одговарајуће докуметације у електронском облику и радом у 
одговарајућим апликацијама на платформи школе.  

Дигитализација  се односе на следеће процесе: 

Креирање школског предлога плана уписа (у складу са потребама привреде)
Сарадња између одговорних лица из школе и одговорних лица именованих од стране 

између инструктора у компанији и координатора учења кроз рад (наставника)

Сарадња између инструктора из различитих компанија 
Сарадња између инструктора и ППС 
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. Акциони план за реализацију активности у осталим областима 

Поред приоритета развоја у складу са Стандардима квалитета, Развојни план Техничке школе у 

васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 

У Техничкој школи матурски и завршни испити су специфични у зависности од образовних 
нашој школи у оквиру пет подручја рада. Мере унапређења рада у овој 

завршног и матурског 
састанцима, часовима одељењског старешине и наставним 

2. Школа прати евентуалне промене везане за начин полагања матурских и завршних испита, 
као и промене у наставним садржајима предмета и правовремено информише предметне 

и са менторима и предметним наставницима обрађују наставне садржаје предвиђене 
матурским/завршним испитима кроз часове редовне, припремне и консултативне наставе 

4. Појачан рад са ученицима из предмета где је успех на матурском испиту лошији у односу на 
унапређивање критеријума за оцењивање и усаглашавање са 

ници постижу на матурском/завршном испиту и њихово 

остварени резултати ученика на матурским и завршним 
м годином у свим подручјима рада. 

Предлагање мера за побољшање успеха ученика на матурским/завршним испитима 

2) Мере унапређивања сарадње са послодавцима у сектору коме припадају образовни 

Техничка школа већ дуги низ година има успешну сарадњу са послодавцима у свим секторима 
(електротехника, машинство и обрада метала, графичарство, металургија и обрада дрвета) којима 

се сарадња школе са компанијама у 
којима ученици реализују практичну наставу и учење кроз рад, као и међусобна сарадња 

кроз ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ПРОЦЕСА САРАДЊЕ СА ПОСЛОДАВЦИМА на 
етације у електронском облику и радом у 

Креирање школског предлога плана уписа (у складу са потребама привреде) 
их лица именованих од стране 

између инструктора у компанији и координатора учења кроз рад (наставника) уз 
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Комплетна документација ће се налазити н
готове измене и допуне Закона о дуалном образовању, јер документација мора бити томе 
прилагођена. Одговорна лица из компанија ће приступати документацији на школској платформи, 
а све у циљу потпуног дефинисања 

3) Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна 
додатна подршка 

Дoдатна подршка и пралагођавање садржаја, метода, те
васпитању за циљ има постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно
васпитни рад. Напредовање у образовању и утицање на формирање корисног члана друштва који 
ће у складу са својим посебностима бити припремљен
вршњачком колективу, постављају се пред школу као важан задатак у оквиру квалитетне  
подршке ученицима и њиховим родитељима.Због тешкоћа у учењу, сметњи у развоју или 
инвалидитету, или ако ученик потиче, односно живи у 
других разлога остварује право на подршку у образовању, или  се пак ради о ученику са изузетним 
способностима,школа остварује сарадњу са органима локалне самоуправе, као и другим 
организацијама, установама и инстит

Школа ће за ученике којима је потребна додатна подршка предузети мере за унапређивање 
доступности одговарајућих облика образовања и васпитања и то:

‒ Школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и зависно од 
потреба доноси индивидуални образовни план, у складу са Законом; 

‒ Школа оснажује и укључује родитеље, односно старатеље у унапређивање развоја и 
давање подршке својој деци; 

‒ У циљу напредовања ученика у образовању и припреми за свет рада, школа се 
оријентише ка уписној политици која одговара реалним потребама привреде у округу и 
тиме ученицима омогућава спицање знања, вештина и навика које их могу водити 
брзом запошљавању у струци о

Како је правовремено информисање о законским изменама важан фактор осигурања квалитета 
развоја инклузивне културе, политике и праксе школе, Тим за инклузивно образоврање ће 
континуирнао информисати колектив о новинама у зако
разумевање посебности и специфичности рада са ученицима који имају сметње у развоју, 
тешкоће у учењу или из других разлога требају прилагођавања, измене садржаја или другу 
додатну подршку.  

Активности реализациј
Праћење примене 
Правилника о ближим 
упутствима за утврђивање 
права на индивидуални 
образовни план, законских 
измена и допуна 

Оснаживање ученика за 
разумевање и прихватање 
инклузивних принципа, 
начела 

Прикупљање података о 
ученику, идентификовање 
ученика којима је потребна 
подршка у учењу  

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Комплетна документација ће се налазити на електронској платформи наше школе када буду 
готове измене и допуне Закона о дуалном образовању, јер документација мора бити томе 
прилагођена. Одговорна лица из компанија ће приступати документацији на школској платформи, 
а све у циљу потпуног дефинисања процеса комуникације и контроле. 

3) Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна 

Дoдатна подршка и пралагођавање садржаја, метода, техника и начина рада у образовању и 
васпитању за циљ има постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно
васпитни рад. Напредовање у образовању и утицање на формирање корисног члана друштва који 
ће у складу са својим посебностима бити припремљен за свет рада као и осамостаљивање у 
вршњачком колективу, постављају се пред школу као важан задатак у оквиру квалитетне  
подршке ученицима и њиховим родитељима.Због тешкоћа у учењу, сметњи у развоју или 
инвалидитету, или ако ученик потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини  или из 
других разлога остварује право на подршку у образовању, или  се пак ради о ученику са изузетним 
способностима,школа остварује сарадњу са органима локалне самоуправе, као и другим 
организацијама, установама и институцијама на локалном и ширем нивоу.  

Школа ће за ученике којима је потребна додатна подршка предузети мере за унапређивање 
доступности одговарајућих облика образовања и васпитања и то: 

Школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и зависно од 
потреба доноси индивидуални образовни план, у складу са Законом; 
Школа оснажује и укључује родитеље, односно старатеље у унапређивање развоја и 
давање подршке својој деци;  

напредовања ученика у образовању и припреми за свет рада, школа се 
оријентише ка уписној политици која одговара реалним потребама привреде у округу и 
тиме ученицима омогућава спицање знања, вештина и навика које их могу водити 
брзом запошљавању у струци одмах након завршетка школовања. 

Како је правовремено информисање о законским изменама важан фактор осигурања квалитета 
развоја инклузивне културе, политике и праксе школе, Тим за инклузивно образоврање ће 
континуирнао информисати колектив о новинама у закону. Вршиће се оснаживање наставника за 
разумевање посебности и специфичности рада са ученицима који имају сметње у развоју, 
тешкоће у учењу или из других разлога требају прилагођавања, измене садржаја или другу 

Време 
реализације Начин реализације Носиоци реализације

Током 
школске 
године 

Разговор, дискусија, 
анализа, излагање 

Директор школе, 
помоћник 
секретар,
инклузивно 
образовање

Током 
школске 
године 

Материјал за часове 
одељењског 
старешине, 
радионице за 
ученике, разговори 

ПП служба, одељенске 
старешине, Тим 
инклузивно 
образовање

Током 
школске 
године 

Разговор, дискусија, 
анализа 

Тим за инклузивно 
образовање, 
сарадници основних 
школа, родитељи
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а електронској платформи наше школе када буду 
готове измене и допуне Закона о дуалном образовању, јер документација мора бити томе 
прилагођена. Одговорна лица из компанија ће приступати документацији на школској платформи, 

3) Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна 

хника и начина рада у образовању и 
васпитању за циљ има постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно-
васпитни рад. Напредовање у образовању и утицање на формирање корисног члана друштва који 

за свет рада као и осамостаљивање у 
вршњачком колективу, постављају се пред школу као важан задатак у оквиру квалитетне  
подршке ученицима и њиховим родитељима.Због тешкоћа у учењу, сметњи у развоју или 

социјално нестимулативној средини  или из 
других разлога остварује право на подршку у образовању, или  се пак ради о ученику са изузетним 
способностима,школа остварује сарадњу са органима локалне самоуправе, као и другим 

Школа ће за ученике којима је потребна додатна подршка предузети мере за унапређивање 

Школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и зависно од 
потреба доноси индивидуални образовни план, у складу са Законом;  
Школа оснажује и укључује родитеље, односно старатеље у унапређивање развоја и 

напредовања ученика у образовању и припреми за свет рада, школа се 
оријентише ка уписној политици која одговара реалним потребама привреде у округу и 
тиме ученицима омогућава спицање знања, вештина и навика које их могу водити 

Како је правовремено информисање о законским изменама важан фактор осигурања квалитета 
развоја инклузивне културе, политике и праксе школе, Тим за инклузивно образоврање ће 

ну. Вршиће се оснаживање наставника за 
разумевање посебности и специфичности рада са ученицима који имају сметње у развоју, 
тешкоће у учењу или из других разлога требају прилагођавања, измене садржаја или другу 

Носиоци реализације 

Директор школе, 
помоћник директора, 
секретар,Тим за 
инклузивно 
образовање 

ПП служба, одељенске 
старешине, Тим за 
инклузивно 
образовање 

Тим за инклузивно 
образовање, ОС, 
сарадници основних 
школа, родитељи 
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Активности реализациј
Оснаживање родитеља за 
разумевање и прихватање 
инклузивних принципа, 
начела 
Праћење и израда 
педагошких профила за 
поједине ученике и 
идентификовање ученика 
којима је потебан рад по  
ИОП-у 
Пружање подршке 
наставницима у коришћењу и 
примени мера 
(индивидуализације, ИОП-а), 
инклузивне образовне праксе 
Излагања  на теме из области:  
Инклузивна култура, 
политика и пракса 
Пружање подршке 
ученицима из осетљивих 
група (идентификовање 
ученика, потреба за 
подршком, вођење 
евиденције), сарадња са 
релевантним институцијама 

4) План рада са надареним и талентованим ученицима

Талентованим и надареним ученицима сматрају се ученици који постижу изузетне резултате или 
показују интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета.Такви ученици учествују 
на такмичењима из различитих области представљајући школу у најбољем светлу и за њих је 
потребно проширити и продубити садржаје учења. Да би се пружила подршка напредовању
даровитих ученика, потребан је већи ангажманнаставника у раду са њима. Са друге стране, 
потребно је код таквих ученика развијати доживљај да се његове способности виде, цене и 
подржавају. 

Први корак у раду са надареним ученицима је 
познају различите карактеристике и типове даровите деце, о чему ће их кроз презентације и 
едукативна предавања упознати представници психолошко
образовне потребе и могуће проблеме у редовном школова
ученика, наставник у сарадњи са одељењским старешином, родитељима, ПП службом, Тимом за 
пружање додатне подршке, Тимом за инклузивно образовање проналази образовна решења, 
односно осмишљава адекватне видове подршке за надар

Тим за пружање додатне подршке у сарадњи са Тимом за инклузивно образовање прави 
педагошки профил на основу кога школа доноси проширен и обогаћен Индивидуални образовни 
план (ИОП3) за надарене ученике како би се омогућио њихов развој и напред
њиховим способностима и интересовањима. У то спада обогаћивање програма у редовној 
настави путем коришћења напреднијих уџбеника, самосталног истраживачког рада, сложенијих 
задатака, задатака који омогућавају различите приступе и различита
временско-просторних услова за рад, развоја способности логичког и стваралачког мишљења, 
коришћења аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави, едукативних излета и 
посета разним институцијама.  
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Време 
реализације Начин реализације Носиоци реализације

Током 
школске 
године 

Материјал за 
родитељске састанке, 
информисање 
родитеља  

ППС, Тим за инклузивно 
образовање, 

Током 
школске 
године 

Разговор, дискусија, 
израда докумената, 
праћење 

Тим за инклузивно 
образовање 
ОВ, родитељи

Током 
школске 
годинe 

Помоћ при изради 
планова и њихове 
евалуације, едукација 
наставника 
 

Тим за инклузивно 
образовање
Наставници, ПП

Током 
школске 
годинe 

Презентација Тим за инклузивно 
образовање

Током 
школске 
године 

Разговор, евиденције, 
праћење, пружање 
идентификоване 
подршке  

Чланови  тима, 
наставници, родитељи
ППС 

4) План рада са надареним и талентованим ученицима 

Талентованим и надареним ученицима сматрају се ученици који постижу изузетне резултате или 
ују интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета.Такви ученици учествују 

на такмичењима из различитих области представљајући школу у најбољем светлу и за њих је 
потребно проширити и продубити садржаје учења. Да би се пружила подршка напредовању
даровитих ученика, потребан је већи ангажманнаставника у раду са њима. Са друге стране, 
потребно је код таквих ученика развијати доживљај да се његове способности виде, цене и 

Први корак у раду са надареним ученицима је идентификација.Потребноје да наставници добро 
познају различите карактеристике и типове даровите деце, о чему ће их кроз презентације и 
едукативна предавања упознати представници психолошко-педагошке службе, као и специфичне 
образовне потребе и могуће проблеме у редовном школовању. Након препознавања надарених 
ученика, наставник у сарадњи са одељењским старешином, родитељима, ПП службом, Тимом за 
пружање додатне подршке, Тимом за инклузивно образовање проналази образовна решења, 
односно осмишљава адекватне видове подршке за надарене ученике.  

Тим за пружање додатне подршке у сарадњи са Тимом за инклузивно образовање прави 
педагошки профил на основу кога школа доноси проширен и обогаћен Индивидуални образовни 
план (ИОП3) за надарене ученике како би се омогућио њихов развој и напред
њиховим способностима и интересовањима. У то спада обогаћивање програма у редовној 
настави путем коришћења напреднијих уџбеника, самосталног истраживачког рада, сложенијих 
задатака, задатака који омогућавају различите приступе и различита решења, флексибилних 

просторних услова за рад, развоја способности логичког и стваралачког мишљења, 
визуелних и других стимулативних материјала у настави, едукативних излета и 
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Носиоци реализације 

, Тим за инклузивно 
образовање, ОС 

Тим за инклузивно 
образовање , ППС, ОС, 

, родитељи 

Тим за инклузивно 
образовање, 
Наставници, ППС 

Тим за инклузивно  
образовање 

Чланови  тима, ОС, 
наставници, родитељи, 

Талентованим и надареним ученицима сматрају се ученици који постижу изузетне резултате или 
ују интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета.Такви ученици учествују 

на такмичењима из различитих области представљајући школу у најбољем светлу и за њих је 
потребно проширити и продубити садржаје учења. Да би се пружила подршка напредовању 
даровитих ученика, потребан је већи ангажманнаставника у раду са њима. Са друге стране, 
потребно је код таквих ученика развијати доживљај да се његове способности виде, цене и 

је да наставници добро 
познају различите карактеристике и типове даровите деце, о чему ће их кроз презентације и 

педагошке службе, као и специфичне 
њу. Након препознавања надарених 

ученика, наставник у сарадњи са одељењским старешином, родитељима, ПП службом, Тимом за 
пружање додатне подршке, Тимом за инклузивно образовање проналази образовна решења, 

Тим за пружање додатне подршке у сарадњи са Тимом за инклузивно образовање прави 
педагошки профил на основу кога школа доноси проширен и обогаћен Индивидуални образовни 
план (ИОП3) за надарене ученике како би се омогућио њихов развој и напредовање у складу са 
њиховим способностима и интересовањима. У то спада обогаћивање програма у редовној 
настави путем коришћења напреднијих уџбеника, самосталног истраживачког рада, сложенијих 

решења, флексибилних 
просторних услова за рад, развоја способности логичког и стваралачког мишљења, 

визуелних и других стимулативних материјала у настави, едукативних излета и 
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Од ваннаставних активности за ученике са изузетним способностима школа има богат програм 
слободних активности (секција) за које се ученици опредељују према својим склоностима и 
жељама. Такође, редовно се организују и додатна настава из предмета за које ученици показују 
интересовање и из којих постижу значајне резултате, припреме за такмичења, учешће у 
пројектима, одласци на семинаре, фестивале, упознавање са примерима добре праксе и размене 
искустава у локалној заједници и шире.

Активност 
Идентификација надарених и 
талентованих ученика 
Израда педагошког профила 

Израда проширеног и обогаћеног 
Индивидуалног образовног плана у 
складу са способностима и 
интересовањима ученика 
Евалуација ИОП-а 

Припреме за такмичења, додатна 
настава, рад у секцијама 
Избор уџбеника, наставних средстава, 
материјала за рад са ученицима 

Активности усмерене на подизање 
мотивације надарених и талентованих 
ученика- награђивање ученика за 
постигнуте резултате, јавно 
похваљивање, објављивање резултата
путем сајта школе и путем профила 
школе на друштвеним мрежама, 
презентовање ученичких радова  

5) Програм заштите од насиља, злостављ
других облика ризичног понашања и програм превенције дискриминаторног понашања 
и вређања угледа, части или достојанства личности

5.1) Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања
активности које су наведене у делу ГПР 12. Планови реализације посебних програма образовно
васпитног рада под тачком 12.4. План реализације Програма за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања.

5.2) Програм превенције других облика ризично
наведене у делу ГПР 12. Планови реализације посебних програма образовно
тачком 12.7. План реализације здравствене заштите ученика и превенције ризичног понашања 
(превенција болести зависности и малолетничке делинквенције).

5.3) Програм превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 
личности се реализује кроз активности које су наведене у делу ГПР 12. Планови реализације 
посебних програма образовно-васпитног рада
превенције дискрминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности.

6) Мере превенције осипања ученика

Техничку школу из Ужица пре завршетка школовања напушта мали број ученика. Неки ученици се
испишу из школе због преласка у друге школе.Радисе углавном о ученицима првих разреда који 
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сти за ученике са изузетним способностима школа има богат програм 
слободних активности (секција) за које се ученици опредељују према својим склоностима и 
жељама. Такође, редовно се организују и додатна настава из предмета за које ученици показују 

ање и из којих постижу значајне резултате, припреме за такмичења, учешће у 
пројектима, одласци на семинаре, фестивале, упознавање са примерима добре праксе и размене 
искустава у локалној заједници и шире. 

Носиоци активности Време реализације
Предметни наставници, 
одељењске старешине, ППС 

Септембар, октобар

Тим за пружање додатне 
подршке 

Септембар, октобар

Израда проширеног и обогаћеног 
Индивидуалног образовног плана у 

Предметни наставници, Тим за 
инклузивно образовање, Тим 
за пружање додатне подршке  

Октобар

Тим за инклузивно 
образовање, Предметни 
наставници, Тим за пружање 
додатне подршке 

На крају 
класи
периода

Припреме за такмичења, додатна Предметни наставници Током школске године

Избор уџбеника, наставних средстава, Предметни наставници у 
сарадњи са Тимом за 
инклузивно образовање и ППС  

Током школске године

Активности усмерене на подизање 
мотивације надарених и талентованих 

награђивање ученика за 

похваљивање, објављивање резултата 
путем сајта школе и путем профила 

 

Одељењске старешине, 
директор школе, предметни 
наставници, стручни 
сарадници, Тим за промоцију 
школе 

Током школске године

5) Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм превенције 
других облика ризичног понашања и програм превенције дискриминаторног понашања 
и вређања угледа, части или достојанства личности 

5.1) Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања
вности које су наведене у делу ГПР 12. Планови реализације посебних програма образовно

под тачком 12.4. План реализације Програма за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања. 

5.2) Програм превенције других облика ризичног понашањасе реализује кроз активности које су 
наведене у делу ГПР 12. Планови реализације посебних програма образовно-васпитног рада
тачком 12.7. План реализације здравствене заштите ученика и превенције ризичног понашања 

и и малолетничке делинквенције). 

5.3) Програм превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 
се реализује кроз активности које су наведене у делу ГПР 12. Планови реализације 

васпитног рада под тачком 12.5. План реализације Програма 
превенције дискрминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности.

Мере превенције осипања ученика 

Техничку школу из Ужица пре завршетка школовања напушта мали број ученика. Неки ученици се
испишу из школе због преласка у друге школе.Радисе углавном о ученицима првих разреда који 
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сти за ученике са изузетним способностима школа има богат програм 
слободних активности (секција) за које се ученици опредељују према својим склоностима и 
жељама. Такође, редовно се организују и додатна настава из предмета за које ученици показују 

ање и из којих постижу значајне резултате, припреме за такмичења, учешће у 
пројектима, одласци на семинаре, фестивале, упознавање са примерима добре праксе и размене 

Време реализације 
Септембар, октобар 

Септембар, октобар 

Октобар 

На крају 
класификационих 
периода 

Током школске године 

Током школске године 

Током школске године 

ања и занемаривања, програм превенције 
других облика ризичног понашања и програм превенције дискриминаторног понашања 

5.1) Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривањасе реализује кроз 
вности које су наведене у делу ГПР 12. Планови реализације посебних програма образовно-

под тачком 12.4. План реализације Програма за заштиту од дискриминације, 

се реализује кроз активности које су 
васпитног рада под 

тачком 12.7. План реализације здравствене заштите ученика и превенције ризичног понашања 

5.3) Програм превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 
се реализује кроз активности које су наведене у делу ГПР 12. Планови реализације 

под тачком 12.5. План реализације Програма 
превенције дискрминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности. 

Техничку школу из Ужица пре завршетка школовања напушта мали број ученика. Неки ученици се 
испишу из школе због преласка у друге школе.Радисе углавном о ученицима првих разреда који 



  

 

© Техничка школа Ужице 
 
 

нису задовољнираспоређивањем наком завршног испита.Током школске године ученици из 
других школа подносе молбе и уписују се у нашу школу. За поједина занимања интере
толико да се за једно слободно место пријави и преко 10 ученика. Овде се углавном ради о 
атрактивним четворогодишњим образовним профилима али и трогодишњим занимањима која 
ученицима омогућавају запошљавање одмах након завршетка школовања.

 На превенцији осипања ученика интезивно се ради кроз саветодавни рад одељењских 
старешина, психолога, педагога, директора школе, рада стручних тимова. По потреби се у 
укључивање и решавање проблема ученика и породице сарађује са установама здравствене и 
социјалне заштите.  Континуирано се води евиденција о ученицима из осетљивих друштвених 
група и у складу са природом тешкоћа које се пред учеником и породицом налазе, ради на 
пружању адекватне додатне подршке.

Како би се радило на превенцији осипања ученика важно 
ученика шта је довело до жеље за исписивањем из школе и када су у питању разлози на које 
школа може да утиче, пружити подршку и утицати на развијање мотивације за неодустајање од 
школовања. 

Овим пословима баве се психоло
директор, помоћник директора, а по потреби и секретар школе. 

7) Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које 
превазилазе садржај појединих наставних предмета

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и 
интересовања, правилног коришћења слободног времена, развијања и неговања другарства и 
пријатељства, школа реализује слободне активности и као мере усмерене на достизање циљева 
образовања и васпитања кроз: 

 Сарадњу са установама социјалне и здравствене заштите у локалној средини
 Учествовање у секцијама чије се активности реализују у школи
 Посете Сајмовима у складу са потребама, могућностима и интересовањима
 Учествовање у предавањима, радиони
 Оснаживање рада Парламента ученика у реализацији идеја и предлога
 Организовање школских приредби
 Учествовање у активностима везаним за промоцију школе
 Учествовање у хуманитарним акцијама као и радним акцијама к

самоуправа 

8) План стручног усавршавања директора, стручних сарадника и других запослених у 
школи 
План је наведен у ГПР у делу 14. План стручног усавршавања

Активност 

Израда личног плана 
професионалног развоја  

Наставник, стручни 
сарадник, директор

Израда плана стручног 
усавршавања који је 
саставни део ГПР 

Тим за професионали 
развој запослених

Стручно усавршавање у 
установи  

Наставник, стручни 
сарадник, директор, 
други запослени

Стручно усавршавање 
ван установе  

Наставник, стручни 
сарадник, директор, 
други запослени

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

нису задовољнираспоређивањем наком завршног испита.Током школске године ученици из 
других школа подносе молбе и уписују се у нашу школу. За поједина занимања интере
толико да се за једно слободно место пријави и преко 10 ученика. Овде се углавном ради о 
атрактивним четворогодишњим образовним профилима али и трогодишњим занимањима која 
ученицима омогућавају запошљавање одмах након завршетка школовања. 

венцији осипања ученика интезивно се ради кроз саветодавни рад одељењских 
старешина, психолога, педагога, директора школе, рада стручних тимова. По потреби се у 
укључивање и решавање проблема ученика и породице сарађује са установама здравствене и 

е заштите.  Континуирано се води евиденција о ученицима из осетљивих друштвених 
група и у складу са природом тешкоћа које се пред учеником и породицом налазе, ради на 
пружању адекватне додатне подршке. 

Како би се радило на превенцији осипања ученика важно је утврдити код сваког појединачног 
ученика шта је довело до жеље за исписивањем из школе и када су у питању разлози на које 
школа може да утиче, пружити подршку и утицати на развијање мотивације за неодустајање од 

Овим пословима баве се психолошко- педагошка служба, одељењске старешине, наставници, 
директор, помоћник директора, а по потреби и секретар школе.  

7) Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које 
превазилазе садржај појединих наставних предмета 

васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и 
интересовања, правилног коришћења слободног времена, развијања и неговања другарства и 
пријатељства, школа реализује слободне активности и као мере усмерене на достизање циљева 

Сарадњу са установама социјалне и здравствене заштите у локалној средини
Учествовање у секцијама чије се активности реализују у школи 
Посете Сајмовима у складу са потребама, могућностима и интересовањима
Учествовање у предавањима, радионицама и трибинама како у школи, тако и у граду
Оснаживање рада Парламента ученика у реализацији идеја и предлога 
Организовање школских приредби 
Учествовање у активностима везаним за промоцију школе 
Учествовање у хуманитарним акцијама као и радним акцијама које спроводи локална 

8) План стручног усавршавања директора, стручних сарадника и других запослених у 

План је наведен у ГПР у делу 14. План стручног усавршавања 

Носилац Временска 
динамика 

Наставник, стручни 
сарадник, директор 

До 14. септембра 
сваке школске 
године 

Лични план 
професионалног 
развоја

Тим за професионали 
развој запослених 

До 14. септембра 
сваке школске 
године 

План стручног 
усавршавања

Наставник, стручни 
сарадник, директор, 
други запослени 

Континуирано 
током сваке 
школске године 

Записници са 
састанака СВ, седница 
НВ и извештаји о СУ

Наставник, стручни 
сарадник, директор, 
други запослени 

Континуирано 
током сваке 
школске године 

Уверења са семинара, 
стручних скупова и 
обука
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нису задовољнираспоређивањем наком завршног испита.Током школске године ученици из 
других школа подносе молбе и уписују се у нашу школу. За поједина занимања интересовање је 
толико да се за једно слободно место пријави и преко 10 ученика. Овде се углавном ради о 
атрактивним четворогодишњим образовним профилима али и трогодишњим занимањима која 

венцији осипања ученика интезивно се ради кроз саветодавни рад одељењских 
старешина, психолога, педагога, директора школе, рада стручних тимова. По потреби се у 
укључивање и решавање проблема ученика и породице сарађује са установама здравствене и 

е заштите.  Континуирано се води евиденција о ученицима из осетљивих друштвених 
група и у складу са природом тешкоћа које се пред учеником и породицом налазе, ради на 

је утврдити код сваког појединачног 
ученика шта је довело до жеље за исписивањем из школе и када су у питању разлози на које 
школа може да утиче, пружити подршку и утицати на развијање мотивације за неодустајање од 

педагошка служба, одељењске старешине, наставници, 

7) Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које 

васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и 
интересовања, правилног коришћења слободног времена, развијања и неговања другарства и 
пријатељства, школа реализује слободне активности и као мере усмерене на достизање циљева 

Сарадњу са установама социјалне и здравствене заштите у локалној средини 

Посете Сајмовима у складу са потребама, могућностима и интересовањима 
цама и трибинама како у школи, тако и у граду 

 

оје спроводи локална 

8) План стручног усавршавања директора, стручних сарадника и других запослених у 

Извори доказа 

Лични план 
професионалног 
развоја 
План стручног 
усавршавања 

Записници са 
састанака СВ, седница 
НВ и извештаји о СУ 

Уверења са семинара, 
стручних скупова и 
обука 
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Активност 

Обезбеђивање 
равномерне укључености 
запослених у стручно 
усавршавање 

Директор, 
колегијум, Тим за 
професионални развој 
запослених

9) План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника
Активност  Носилац
Информисање наставника о 
поступку стицања звања и 
подстицање на укључивање у 
ову процедуру 

Тим 
запрофесионални
развој запослених

Пријављивање 
заинтересованих наставника 
подношењем захтева 

Наставник или 
стручни сарадник

Подношење доказа о 
испуњености услова за 
стицање звања 

Наставник
стручни сарадник

Спровођење поступка 

 

Наставник или 
стручни сарадник, 
директор и други
органи унутар
школе и ван
према

10) План укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, 
заступницима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и 
поверења. Укључивање родитеља на различите начине у живот школе помаже родитељима да 
разумеју како најбоље да подрже своје дете у учењу, али и начин на који школа функционише као 
и улогу наставника као партнера у образовно васпитном утицању на развој личности детета
Програм сарадње са породицом реализује се кроз следеће области и садржаје:

 Информисање родитеља: 
основаца образовним профилима које школа нуди, касније на родитељским састанцима и кроз  
упознавање родитеља са правима и обавезама, са правилницима, П
наставе и учења, специфичностима образовног профила за који се ученици школују, 
инклузиввним принципима и праксом која у школи постоји, затим са успехом ученика и мерама за 
побољшање успеха које се у школи примењују, различитим извештајима и анализама у складу са 
законским обавезама, важним информацијама о дешавањима и раду школе

 Саветовање родитеља кроз саветодавни рад одељењског старешине, предметних 
наставника, ПП службе, директора,
Пружање помоћи родитељима у остваривању васпитне функције породице реализује се и кроз 
конкретне контакте где се прикупљају подаци о карактеристикама ученика, сазнања о 
интересовањима и потребама ученика и
воде се разговори о актуелним темама везаним за развојни период и специфичности 
средњешколског узраста. 

 Укључивање родитеља у активности школе у складу са могућностима и интерсовањима и 
обавезно укључивање рада Савета родитеља
родитеља у рад Школе, као на пример, кроз учешће у остваривању програма ваннаставних 
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Носилац Временска 
динамика 

Директор, Педагошки 
колегијум, Тим за 
професионални развој 
запослених 

Континуирано 
током сваке 
школске године 

Записници са 
састанака органа 
школе

9) План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника
Носилац Временска динамика 
Тим 
запрофесионални 
развој запослених 

Септембар-октобар 
2021. и по потреби 
у наредним 
школским годинама 

Наставник или 
стручни сарадник 

Током школске 
године, а најкасније 
четири месеца пре 
краја другог 
полугодишта 

Наставник или 
стручни сарадник 

Након подношења 
захтева 

Наставник или 
стручни сарадник, 
директор и други 
органи унутар 
школе и ван школе, 
према потреби 

Након подношења 
доказа 

родитеља, односно другог законског заступника у рад школе

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим законским 
ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и 

Укључивање родитеља на различите начине у живот школе помаже родитељима да 
разумеју како најбоље да подрже своје дете у учењу, али и начин на који школа функционише као 
и улогу наставника као партнера у образовно васпитном утицању на развој личности детета
Програм сарадње са породицом реализује се кроз следеће области и садржаје:

 на самом почетку школовања кроз информисање родитеља 
основаца образовним профилима које школа нуди, касније на родитељским састанцима и кроз  

итеља са правима и обавезама, са правилницима, Плановима 
наставе и учења, специфичностима образовног профила за који се ученици школују, 
инклузиввним принципима и праксом која у школи постоји, затим са успехом ученика и мерама за 

пеха које се у школи примењују, различитим извештајима и анализама у складу са 
, важним информацијама о дешавањима и раду школе.  

кроз саветодавни рад одељењског старешине, предметних 
наставника, ПП службе, директора, помоћника директора и по потреби секретара школе. 
Пружање помоћи родитељима у остваривању васпитне функције породице реализује се и кроз 
конкретне контакте где се прикупљају подаци о карактеристикама ученика, сазнања о 
интересовањима и потребама ученика и породичним приликама и условима за рад код куће, 

актуелним темама везаним за развојни период и специфичности 

у активности школе у складу са могућностима и интерсовањима и 
рада Савета родитеља. Пожељни су различити начини укључивања 

родитеља у рад Школе, као на пример, кроз учешће у остваривању програма ваннаставних 
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Извори доказа 

Записници са 
састанака органа 
школе 

9) План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 
Извори доказа 
Записник са 
седница 
Наставничког већа 

Поднет захтев 
установи 

Поднети докази 

Документација и 
евиденција 

родитеља, односно другог законског заступника у рад школе 

односно другим законским 
ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и 

Укључивање родитеља на различите начине у живот школе помаже родитељима да 
разумеју како најбоље да подрже своје дете у учењу, али и начин на који школа функционише као 
и улогу наставника као партнера у образовно васпитном утицању на развој личности детета.  
Програм сарадње са породицом реализује се кроз следеће области и садржаје: 

на самом почетку школовања кроз информисање родитеља 
основаца образовним профилима које школа нуди, касније на родитељским састанцима и кроз  

лановима  и програмима 
наставе и учења, специфичностима образовног профила за који се ученици школују, 
инклузиввним принципима и праксом која у школи постоји, затим са успехом ученика и мерама за 

пеха које се у школи примењују, различитим извештајима и анализама у складу са 
 

кроз саветодавни рад одељењског старешине, предметних 
помоћника директора и по потреби секретара школе. 

Пружање помоћи родитељима у остваривању васпитне функције породице реализује се и кроз 
конкретне контакте где се прикупљају подаци о карактеристикама ученика, сазнања о 

породичним приликама и условима за рад код куће, 
актуелним темама везаним за развојни период и специфичности 

у активности школе у складу са могућностима и интерсовањима и 
Пожељни су различити начини укључивања 

родитеља у рад Школе, као на пример, кроз учешће у остваривању програма ваннаставних 
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активности, учешће у остваривању друштвено
јавне делатности Школе. 

 Консултовање у доношењу одлука
у раду Савета родитеља. Савет родитеља предлаже представнике родитеља, односно других 
законских заступника  ученика у орган управљања,  предлаже свог представника у све 
тимове установе, учествује у поступку избора уџбеника,  разматра предлог школског програма, 
развојног плана, годишњег плана рада,  разматра извештаје о остваривању програма образовања 
и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем 
самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и 
спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно
разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности уст
предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и 
прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника,  разматра и прати услове за рад 
установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и
програм и организовање екскурзије, и разматра извештај о остваривању, предлаже представника 
и његовог заменика за локални савет родитеља.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, 
стручним органима установе и ученичком парламенту.

11) План сарадње са другим школама, привредним друштвима и другим органима и
организацијама 

План је наведен у ГПР у делу 15. Сарадња са родитељима и друштвеном средином, под тачком 
15.2. План реализације програма сарадње са локалном самоуправом и друштвеном средином.

12) Друга питања од значаја за развој школе: План дигиталне трансформације школе
Област 1 - РУКОВОЂЕЊЕ 
Активност / кораци за 
унапређење 

Индикатори 
успешности

Задатак: Дигитализација школских процеса и активности
Развијање и 
унапређивање 
школске електронске 
платформе у складу 
са потребама школе и 
техничким 
могућностима саме 
платформе 

Школска платформа 
за учење, сарадњу и 
комуникацију 
унапређена у 
са школским 
процесима и 
активностима

 
Област 2 – САРАДЊА И УМРЕЖАВАЊЕ
Активност / кораци за 
унапређење 

Индикатори 
успешности

Задатак 1: Оснаживање ученика и наставника за примену дигиталних технологија за наставу и 
учење 
Активност / кораци за 
унапређење 

Индикатори 
успешности

Планирање и 
реализација тема на 
часу одељењског 
старешине везане за 
примену дигиталних 
технологија за учење  

Реализована дискусија 
са ученицима о 
примени технологија

Подршка ученицима у 
примени дигиталних 
технологија и школске 

Ученицима се пружа 
континуирана 
подршка током 
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активности, учешће у остваривању друштвено-корисног рада, организацију програма културне и 

Консултовање у доношењу одлука око питања из њихове надлежности и учешће родитеља 
. Савет родитеља предлаже представнике родитеља, односно других 

законских заступника  ученика у орган управљања,  предлаже свог представника у све 
тимове установе, учествује у поступку избора уџбеника,  разматра предлог школског програма, 
развојног плана, годишњег плана рада,  разматра извештаје о остваривању програма образовања 
и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем 
самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и 
спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно
разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности уст
предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и 
прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника,  разматра и прати услове за рад 
установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика,  даје сагласност на 
програм и организовање екскурзије, и разматра извештај о остваривању, предлаже представника 
и његовог заменика за локални савет родитеља. 
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, 
стручним органима установе и ученичком парламенту. 

11) План сарадње са другим школама, привредним друштвима и другим органима и

План је наведен у ГПР у делу 15. Сарадња са родитељима и друштвеном средином, под тачком 
рограма сарадње са локалном самоуправом и друштвеном средином.

12) Друга питања од значаја за развој школе: План дигиталне трансформације школе

Индикатори 
успешности 

Носиоци активности Време 

Задатак: Дигитализација школских процеса и активности 
Школска платформа 
за учење, сарадњу и 
комуникацију 
унапређена у складу 
са школским 
процесима и 
активностима 

Тим за 
информатизацију, 
администратори 
платформе 

Током школске 
године

САРАДЊА И УМРЕЖАВАЊЕ 
Индикатори 
успешности 

Носиоци активности Време реализације

Оснаживање ученика и наставника за примену дигиталних технологија за наставу и 

Индикатори 
успешности 

Носиоци активности Време реализације

Реализована дискусија 
са ученицима о 
примени технологија 

Одељењске 
старешине, тим за 
подршку ученицима 

Током школске године

Ученицима се пружа 
континуирана 
подршка током 

Одељењске 
старешине, тим за 
информатизацију, ПП 

Континуирано
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корисног рада, организацију програма културне и 

око питања из њихове надлежности и учешће родитеља 
. Савет родитеља предлаже представнике родитеља, односно других 

законских заступника  ученика у орган управљања,  предлаже свог представника у све обавезне 
тимове установе, учествује у поступку избора уџбеника,  разматра предлог школског програма, 
развојног плана, годишњег плана рада,  разматра извештаје о остваривању програма образовања 
и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, 
самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и 
спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада, 
разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе, 
предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и 
прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника,  разматра и прати услове за рад 

ученика,  даје сагласност на 
програм и организовање екскурзије, и разматра извештај о остваривању, предлаже представника 

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

11) План сарадње са другим школама, привредним друштвима и другим органима и 

План је наведен у ГПР у делу 15. Сарадња са родитељима и друштвеном средином, под тачком 
рограма сарадње са локалном самоуправом и друштвеном средином. 

12) Друга питања од значаја за развој школе: План дигиталне трансформације школе 

Време реализације 

Током школске 
године 

Време реализације 

Оснаживање ученика и наставника за примену дигиталних технологија за наставу и 

Време реализације 

Током школске године 

Континуирано 
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платформе за учење и 
сарадњу 

реализације онлајн 
или комбиноване 
наставе 

Отварање налога 
ученицима првог 
разреда и обука за 
примену школске 
платформе за 
реализацију наставе 

Отворени налози 
ученицима првог 
разреда и 
реализоване обуке за 
ученике 

Пружање подршке 
наставницима у 
примени дигиталних 
технологија и школске 
платформе за наставу 
и сарадњу 

Наставницима се 
пружа континуирања 
подршка током 
реализације онлајн и 
комбиноване наставе

Сарадња са другим 
школама и размена 
искустава у погледу 
коришћења 
платформе за 
реализацију наставе и 
сарадњу 

Размена искустава и 
примера добре праксе 

Задатак 2: Дигитализација процеса сарадње са компанијама
Активност / кораци за 
унапређење 

Индикатори 
успешности

Израда процеса за 
дигитализацију 
сарадње са 
компанијама 

Израђени процеси 
важни за развој 
сарадње између 
школе и компанија

 
Област 3 – ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА
Задатак: Унапређење инфраструктуре и опреме за реализацију наставе и учења

Активност / кораци за 
унапређење 

Редовно одржавање рачунарске 
опреме и интернет мреже у 
школи 

Набавка нове опреме у складу 
са потребама и материјалним 
могућностима школе 
Унапређење школских 
процедура за праћење 
коришћења и одржавања 
инфраструктуре и опреме 

 
Област 4 – КОНТИНУИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Задатак: Подршка професионалном развоју наставницима и сарадницима из компанија

Активност / кораци за 
унапређење 
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реализације онлајн 
или комбиноване 

 

служба 

Отворени налози 
ученицима првог 
разреда и 
реализоване обуке за 

 

Тим за 
информатизацију 

Почетком школске 
године

Наставницима се 
пружа континуирања 
подршка током 
реализације онлајн и 
комбиноване наставе 

Руководиоци 
секторских тимова, 
тим за 
информатизацију, ПП 
служба 

Континуирано

Размена искустава и 
примера добре праксе  

Руководство, 
наставници 

Током школске године

Дигитализација процеса сарадње са компанијама 
Индикатори 

ности 
Носиоци активности Време реализације

Израђени процеси 
важни за развој 
сарадње између 
школе и компанија 

Организатор 
практичне наставе 

Током школске године

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА 
Задатак: Унапређење инфраструктуре и опреме за реализацију наставе и учења

Индикатори 
успешности 

Носиоци 
активности 

Рачунарска опрема и 
интернет мрежа се 
редовно одржавају 

Техничар 
одржавања 
информационих 
система и 
технологија 

Нова опрема се 
набавља у складу са 
планом набавке 

Директор у 
сарадњи са 
колегијумом 

Школске процедуре се 
унапређују у складу са 
потребама 

Менџери квалитета 
у сарадњи са 
директором и 
руководиоцима 
секторских тимова

КОНТИНУИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
Задатак: Подршка професионалном развоју наставницима и сарадницима из компанија

Индикатори 
успешности 

Носиоци 
активности 
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Почетком школске 
године 

Континуирано 

Током школске године 

Време реализације 

Током школске године 

Задатак: Унапређење инфраструктуре и опреме за реализацију наставе и учења 
Време 

реализације 
Континуирано 

По потреби и у 
складу са 
могућностима 

Менџери квалитета 

 

Континуирано 

Задатак: Подршка професионалном развоју наставницима и сарадницима из компанија 
Време 

реализације 
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Подстицање наставника да се 
континуирано усавршавају и 
размењују искуства о примени 
дигиталних технологија 

Испитивање потреба компанија 
са којима школа сарађује у вези 
обуке за примену дигиталних 
технологија у раду са 
ученицима 

 
Област 5 – НАСТАВА И УЧЕЊЕ (ПЕДАГОГИЈА: ПОДРШКА И РЕСУРСИ, ПЕДАГОГИЈА: ПРИМЕНА У 
УЧИОНИЦИ) 
Задатак: Унапређење наставе и учења у дигиталном окружењу 

Активност / кораци за 
унапређење 

Израда оперативног плана 
реализације наставе на даљину 
и наставе по комбинованом 
моделу 
Примена наученог на обуци 
„Дигитализација школских 
процеса и активности“  током 
реализације наставе на даљину 
и комбинованог модела наставе 
Праћење реализације онлајн 
наставе и наставе по 
комбинованом моделу 

Пружање помоћи и подршке 
наставницима током наставе на 
даљину и комбинованог модела 
наставе 

 
Област 6 – ВРЕДНОВАЊЕ 
Задатак: Унапређење дигиталних компетенција ученика и наставника за коришћење алата за 
вредновање и оцењивање 

Активност / кораци за унапређење

Подстицање наставника да 
користе дигиталне технологије за 
формативно и сумативно 
оцењивање, за прикупљање и 
обраду података о активностима и 
постигнућу ученика и за пружање 
повратних информација 
ученицима 
(Тимс, Формс, Задаци и 
електронски дневник) 
Наставници подстичу ученике да 
примењују дигиталне технологије 
у вредновању свог рада и рада 
других ученика 
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Наставници у школи се 
континуирано 
усавршавају у примени 
дигиталних 
технологија 

Тим за 
професионални 
развој у сарадњи са 
руководством 
школе 

Добијене повратне 
информације од 
компанија у вези 
потребе за обукама 

Организатор 
практичне наставе у 
сарадњи са 
наставницима ПН 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ (ПЕДАГОГИЈА: ПОДРШКА И РЕСУРСИ, ПЕДАГОГИЈА: ПРИМЕНА У 

Задатак: Унапређење наставе и учења у дигиталном окружењу  
Индикатори 
успешности 

Носиоци 
активности 

Оперативни планови 
послати Школској 
управи 

Руководство школе

 

Наставнци примењују 
научено на обуци у 
свом раду  

Наставнци 

Наставнци реализују 
наставу у складу са 
оперативним планом и 
распоредом часова 

Руководство школе 
у сарадњи са ПП 
службом 

Наставници добијају 
потребну подршку у 
раду 

ПП служба у 
сарадњи са 
руководиоцима 
секторских тимова

Унапређење дигиталних компетенција ученика и наставника за коришћење алата за 

Активност / кораци за унапређење Индикатори 
успешности 

Носиоци 
активности 

користе дигиталне технологије за 

обраду података о активностима и 
постигнућу ученика и за пружање 

Наставници користе 
дигиталне технологије 
у вредновању 
постигнућа ученика 

Руководство 
школе 

примењују дигиталне технологије 
Ученици користе 
дигиталне технологије 
за вредновање свог 
рада и рада других 

Наставници 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 268 од 315 

развој у сарадњи са 

Током школске 
године 

практичне наставе у 

 

Током школске 
године 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ (ПЕДАГОГИЈА: ПОДРШКА И РЕСУРСИ, ПЕДАГОГИЈА: ПРИМЕНА У 

Време 
реализације 

Руководство школе У складу са 
захтевима 
МПНТР 

Током школске 
године 

Руководство школе Током школске 
године 

 

Током школске 
године 

Унапређење дигиталних компетенција ученика и наставника за коришћење алата за 

Време 
реализације 

Током школске 
године 

Током школске 
године 
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Област 6 – ВРЕДНОВАЊЕ 
Задатак: Унапређење дигиталних компетенција ученика и наставника за коришћење алата за 
вредновање и оцењивање 

Активност / кораци за унапређење

Подстицање ученика да користе 
дигиталне технологије за 
постављање циљева у учењу 

 
Област 7 – ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА
Задатак: Унапређење дигиталних компетенција ученика посебно у областима: 
понашање ради очувања безбедности,
Навођење извора за дела других људи,

Активност / кораци за 
унапређење 

Планирање и реализација 
тема наведених тема на 
часовима одељењског 
старешине 

Реализоване са 
ученицима на 
часовима одељењског 
старешине

Реализација наведених тема 
у оквиру часова рачунарства 
и информатике и стручних 
предмета везаних за 
употребу ИКТ технологија 

Теме реализоване у 
оквиру садржаја 
наставе

Обука и пружање подршке 
ученицима током 
реализације наставе у онлајн 
окружењу 

Ученици успешно 
користе школску 
платформу за наставу 
и учење

Испитивање дигиталних 
компетенција ученика 

На основу утврђених 
дигиталних 
компетенција ученика 
предузете мере за 
унапређење

13.2. Мере за унапређење квалитета рада на основу спољашњег 
вредновања и самовредновања
У складу са  Извештајем о спољашњем вредновању рада школе које је извршено током школске 
2012/2013.године континуирано се реализују активности.

На основу самовредновања свих шест  области квалитета: 1. Програмирање, планирање и 
извештавање, 2. Настава и учење, 3. Образовна постигнућа ученика, 4. Подршка ученицима, 5. 
Етос  и 6.  Организација рада школе, управљање људским и
школској години, предузеће се следеће мере за побољшање:
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Унапређење дигиталних компетенција ученика и наставника за коришћење алата за 

Активност / кораци за унапређење Индикатори 
успешности 

Носиоци 
активности 

ученика 

Ученици користе 
дигиталне технологије 
за постављање 
циљева у учењу 

Наставници 

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА 
Задатак: Унапређење дигиталних компетенција ученика посебно у областима: Предострожно

безбедности, Одговорно понашање, Провера квалитета
људи, Израда дигиталних садржаја, Учење о комуницирању

Индикатори 
успешности 

Носиоци активности

Реализоване са 
ученицима на 
часовима одељењског 
старешине 

Одељењске 
старешине, тим за 
подршку ученицима 

Теме реализоване у 
оквиру садржаја 
наставе 

Наставници 

Ученици успешно 
користе школску 
платформу за наставу 
и учење 

Одељењске 
старешине у сарадњи 
са тимом за 
информатизацију и ПП 
службом 

На основу утврђених 
дигиталних 
компетенција ученика 
предузете мере за 
унапређење 

ПП служба у сарадњи 
са тимом за подршку 
ученицима и тимом за 
дигитализацију 

13.2. Мере за унапређење квалитета рада на основу спољашњег 
вредновања и самовредновања 
У складу са  Извештајем о спољашњем вредновању рада школе које је извршено током школске 

се реализују активности. 

На основу самовредновања свих шест  области квалитета: 1. Програмирање, планирање и 
извештавање, 2. Настава и учење, 3. Образовна постигнућа ученика, 4. Подршка ученицима, 5. 
Етос  и 6.  Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима у претходној 
школској години, предузеће се следеће мере за побољшање: 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 269 од 315 

Унапређење дигиталних компетенција ученика и наставника за коришћење алата за 

Време 
реализације 

Током школске 
године 

Предострожно 
квалитета информација, 

комуницирању 
Носиоци активности Време 

реализације 
Током школске 
године 

Током школске 
године 

старешине у сарадњи 

информатизацију и ПП 

Током школске 
године 

ПП служба у сарадњи 
са тимом за подршку 

и тимом за 

Током школске 
године 

13.2. Мере за унапређење квалитета рада на основу спољашњег 

У складу са  Извештајем о спољашњем вредновању рада школе које је извршено током школске 

На основу самовредновања свих шест  области квалитета: 1. Програмирање, планирање и 
извештавање, 2. Настава и учење, 3. Образовна постигнућа ученика, 4. Подршка ученицима, 5. 

материјалним ресурсима у претходној 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: Образовна постигнућа ученика  
Односи се на исту слабост: Страна 1 oд 1 

КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ на које се треба фокусирати: 
(из извештаја о самовредновању) 

Општи и 
специфични 

циљеви 

Захтеване методе и 
активности 

Трошкови и 
неопходни 

ресурси

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

Писмено 
обавештавање 
родитеља о 
присуству ученика 
на часовима 
допунске наставе 
приликом разговора 
са родитељем 
ученика у пп 
служби. 

Материјално
технички 

 

Коментар 
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Трошкови и 
неопходни 

ресурси 

Одговорно 
лице за 

спровођење 
активности 

Прекретнице 
за интерно 
праћење 

Датум до кога 
ће циљеви 

бити 
испуњени 

Мерљиви 
индикатори 

за постизање 
циљева

Материјално- 
 

ПП служба, 
предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине, 

Час 
одељењског 
старешине -
анализа 
присуства 
ученика на 
часовима 
допунске 
наставе на  

Континуирано 
у току 
школске 
године 

Број ученика 
присутан на 
часовима 
допунске 
наставе, 
према 
евиденцији у 
е-дневнику

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

Мерљиви 
индикатори 

за постизање 
циљева 

Одговорно лице* за 
евалуацију 

постигнућа циљева 

рој ученика 
присутан на 
часовима 
допунске 
наставе, 

евиденцији у 
дневнику 

ПП служба 



13.2.1. Остале мере за унапређење рада школе 

Активности Време 
реализације 

Начин 
реализације Носиоци 

Унапређење квалитета наставе и 
успеха ученика кроз праћење 
планирања и припремања наставе, 
реализације наставе, примене 
савремених наставних метода и облика 
рада, примене савремених технологија 
у настави и испитивање задовољства 
ученика, наставника  

Током 
школске 
године 

Разговор, 
анализа, 
праћење, 

евалуација, 
анкетирање, 

извештаји 

Помоћници директора 
у сарадњи са 

руководиоцима 
сектора, тимовима 

образовних профила, 
ПП службом 

Примена електронског дневника за 
евиденцију и праћење реализације 
наставе 

Током 
школске 
године 

Обуке, 
договор, 
праћење, 
анализа 

Наставници и 
одељењске старешине 
уз подршку школских 

координатора 

Унапређење школске Мајкрософт Офис 
365 платформе за сарадњу и 
комуникацију у реализацију наставе  

Током 
школске 
године 

Обуке, 
договор, 
праћење, 
анализа 

Руководство школе у 
сарадњи  са тимом за 

информатизацију 

Анализа успеха и напредовања 
ученика у образовним профилима који 
се школују по дуалном моделу 
образовања  

Током 
школске 
године 

Праћење, 
анализа, 

извештаји 

Руководилац тима 
образовног профила 

Континуирано усавршавање 
запослених у складу са планом 
стручног усавршавања 

Током 
школске 
године 

Договор, 
организација 
семинара и 

обука, 
предавања 

Тим за стручно 
усавршавање у 

сарадњи са 
руководством школе 

Континуиран рад на осавремењавању 
наставних средстава и опреме, 
модернизацији учионица, кабинета, 
лабораторија и радионица, као и 
унапређење постојећих наставних 
средстава 

Током 
школске 
године 

Договор, 
набавка 

Тим за наставна 
средства и опрему у 

сарадњи са 
руководством школе 

Наставак сарадње са партнерским 
школама  

Током 
школске 
године 

Договор, 
узајамне 
посете, 

заједничке 
активности, 

размене 
ученика 

Тим за екстерна 
партнерства 

Верификација образовних профила   По потреби 

Договор, 
анализа, 
израда 

елабората 

Стручна већа и тим 
образовног профила 

Праћење реализације програма унапређивања образовно- васпитног рада вршиће се кроз 
извештаје о раду стручних актива, већа, служби и тимова, а носиоци активности су председници 
стручних већа и актива, руководиоци сектора и тимова у сарадњи са директором. 

 

 

 

 



  

 

© Техничка школа Ужице 
 
 

Резултати анализе упитника за испитивање задовољства наставног кадра и мере за 
унапређење на основу упитника за испитивање задовољства наставног кадра

Резултати упитника о задовољству наставног кадра
случају сви 29 тврдњи из упитника, које се исказује са 50% и више слагања са тврдњом на 
највишем нивоу (+++ потпуно се слажем).

Уколико се упитник сведе на четворостепену
и може се закључити да су на нивоу 4.
тврдњe, док су две тврдње процењене на истом нивоу.

Две тврдње имају средњу вредност 3
расподели и трошењу финансијских средстава“, код које је средња вредност 3,44, је највећа у 
последњих дванаест година од када се упитник примењује. Тврдња „Обавезе и задужења се 
распоређују запосленима на основу стручности
у односу на последње две године, али већу у односу на све претходне године. 

Средња вредност 6 тврдњи је нешто
области се могу предложити мере за побољшање

 

Циљеви - 
Унапредити следеће области:

7. Стратегија школе се доследно спроводи кроз 
споразуме о циљевима. 

9. Број и структура наставног кадра омогућава 
квалитетну реализацију наставног процеса.

11. Обавезе и задужења се распоређују 
запосленима на основу стручности, знања и 
способности. 
14. Наставници приправници се поступно уводе 
у рад уз одговарајућу подршку. 

19. У школи се редовно врши контрола 
резултата рада. 

24. Сва школска правила се доследно 
примењују  

Након сагледавања области у којима се може унапредити процењивани сегмен рада школе, 
директор ће предузети мере за побољшање у оним областима за које процени да 
за могућност побољшања. 
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Резултати анализе упитника за испитивање задовољства наставног кадра и мере за 
унапређење на основу упитника за испитивање задовољства наставног кадра

упитника о задовољству наставног кадра показују веома високо задовољства 
тврдњи из упитника, које се исказује са 50% и више слагања са тврдњом на 

највишем нивоу (+++ потпуно се слажем).   

четворостепену скалу, код 27 тврдњи средња вредност је 3,50 и више 
нивоу 4. У односу на претходну годину уочава се побољшање код

e, док су две тврдње процењене на истом нивоу.   

Две тврдње имају средњу вредност 3,44, односно 3,47. Тврдња „Постоји транспарентност у 
расподели и трошењу финансијских средстава“, код које је средња вредност 3,44, је највећа у 
последњих дванаест година од када се упитник примењује. Тврдња „Обавезе и задужења се 
распоређују запосленима на основу стручности, знања и способности“ има нижу средњу вредност 
у односу на последње две године, али већу у односу на све претходне године.  

тврдњи је нешто мања у односу на претходну школску годину
предложити мере за побољшање за наредну школску годину.  

Унапредити следеће области: 
Meрe, методе 
и активности 

које ће се 
предузети 

Трошкови и 
неопходни 

ресурси 

СТРАТЕГИЈА 

7. Стратегија школе се доследно спроводи кроз Утврђивања 
области за 
унапређење и 
предлагање 
мера 

Интерни 
ресурси 

УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА 

9. Број и структура наставног кадра омогућава 
квалитетну реализацију наставног процеса. 

Утврђивања 
области за 
унапређење и 
предлагање 
мера 

Интерни 
ресурси 

11. Обавезе и задужења се распоређују 
основу стручности, знања и 

14. Наставници приправници се поступно уводе 

19. У школи се редовно врши контрола 

ПРОЦЕСИ 

24. Сва школска правила се доследно Утврђивања 
области за 
унапређење и 
предлагање 
мера 

Интерни 
ресурси 

Након сагледавања области у којима се може унапредити процењивани сегмен рада школе, 
директор ће предузети мере за побољшање у оним областима за које процени да 
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Резултати анализе упитника за испитивање задовољства наставног кадра и мере за 
унапређење на основу упитника за испитивање задовољства наставног кадра 

показују веома високо задовољства у 
тврдњи из упитника, које се исказује са 50% и више слагања са тврдњом на 

тврдњи средња вредност је 3,50 и више 
У односу на претходну годину уочава се побољшање код 21 

Тврдња „Постоји транспарентност у 
расподели и трошењу финансијских средстава“, код које је средња вредност 3,44, је највећа у 
последњих дванаест година од када се упитник примењује. Тврдња „Обавезе и задужења се 

, знања и способности“ има нижу средњу вредност 
 

мања у односу на претходну школску годину  и за ове 
 

Трошкови и 
неопходни 

ресурси  

Одговорно 
лице за 

спровођење 
активности  

Менаџери 
квалитета у 
сарадњи са 
директором 

Менаџери 
квалитета у 
сарадњи са 
директором 

Менаџери 
квалитета у 
сарадњи са 
директором 

Након сагледавања области у којима се може унапредити процењивани сегмен рада школе, 
директор ће предузети мере за побољшање у оним областима за које процени да постоје услови 
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Праћење и процена остваривања предузетих корака:
Интерно праћење  Период до кога ће 

циљеви бити 
испуњени 

Јун 2023. Континуиран процес 
побољшања
 

14. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

14.1. План стручног усавршавања 
У складу са Правилником о сталном стручном 
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС број 109/2021) израђен је план стручног 
усавршавања наставника и стручних сарадника који је усклађен са Школским развојним планом и 
резултатима самовредновања и спољашњег вредновања. Наставници и стручни сарадници су 
сачинили лични план професионалног развоја који је саставни део њиховог портфолија и на 
састанцима стручних већа усагласили индивидуалне предлоге који се односе на области стручног
усавршавања ван установе и планиране активности у склопу усавршавања у установи. 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника ће координирати Тим запрофесионални 
развој запослених. 

14.1.1. Годишњи планови стручног усавршавања у установи
Стручно веће Српског језика 

Стручно веће Српског језика и књижевности има 
часове по следећем распореду: 

1. 

Реализација угледних 
часова 

Име и презиме 
наставника 

1) Сања Селаковић  

2) Сандра Јокић  

3) Марија Вељковић 
4) Данка Гогић 
5) Ивана Јочић 
6) Гордана Недић  

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Српског језика и 
књижевности у оквиру установе су следећи:

У 
УС

ТА
Н

О
ВИ

 

Планирани облик стручног 
усавршавања 

 

2.  Присуство угледним 
часовима 

3.  Излагање на састанцима 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Праћење и процена остваривања предузетих корака: 
Период до кога ће 

циљеви бити 
испуњени  

Мерљиви индикатори 
за постизање циљева  

Одговорно лице за 

постигнућа циљева  
Континуиран процес 
побољшања 

Пораст задовољства 
наставног кадра  

Директор и менаџери 
квалитета
Наставничко веће

14. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

14.1. План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника
У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС број 109/2021) израђен је план стручног 
усавршавања наставника и стручних сарадника који је усклађен са Школским развојним планом и 

и спољашњег вредновања. Наставници и стручни сарадници су 
сачинили лични план професионалног развоја који је саставни део њиховог портфолија и на 
састанцима стручних већа усагласили индивидуалне предлоге који се односе на области стручног

установе и планиране активности у склопу усавршавања у установи. 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника ће координирати Тим запрофесионални 

14.1.1. Годишњи планови стручног усавршавања у установи 
 и књижевности 

Стручно веће Српског језика и књижевности има 6 наставника и они ће реализовати угледне 

Назив наставне јединице Време 
реализације

А. Ками „Странац“ октобар
Значај Вукове књижевне и језичке 
револуције новембар

Фразеологизми децембар
„Чардак ни на небу ни на земљи“ мај 
„Бановић Страхиња“ децембар
Д. Киш „Рани јади“ новембар

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Српског језика и 
књижевности у оквиру установе су следећи: 

Ниво 
реализације – 

лични, на нивоу 
стручног већа, 
наставничког 
већа, тима, 

школе, 
друштвене 
заједнице... 

Време 
реализа-

ције 
Место 

Носиоци 
активности 

и улога 
присуство, 

аутор, 
реализатор, 

учесник...

Лични  Током 
школске 
године 

Школа Присуство

На нивоу СВ Током Школа Излагање 
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Одговорно лице за 
евалуацију 

постигнућа циљева   
Директор и менаџери 
квалитета 
Наставничко веће 

и стручних сарадника 
усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС број 109/2021) израђен је план стручног 
усавршавања наставника и стручних сарадника који је усклађен са Школским развојним планом и 

и спољашњег вредновања. Наставници и стручни сарадници су 
сачинили лични план професионалног развоја који је саставни део њиховог портфолија и на 
састанцима стручних већа усагласили индивидуалне предлоге који се односе на области стручног 

установе и планиране активности у склопу усавршавања у установи.  

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника ће координирати Тим запрофесионални 

наставника и они ће реализовати угледне 

Време 
реализације 

Разред- 
одељење 

октобар 4е1 

новембар 2е1 

децембар 3е1 
1мг 

децембар 1т 
новембар 1е1 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Српског језика и 

Носиоци 
активности 

и улога – 
присуство, 

аутор, 
реализатор, 

учесник... 

Број 
учесни-

ка 

Присуство 6 

Излагање 6 
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стручних органа и тела које 
се односи на савладан 
програм стручног 
усавршавања или други 
облик стручног 
усавршавања ван установе, 
са обавезном анализом и 
дискусијом 

4.  Учешће у: истраживањима, 
пројектима образовно-
васпитног карактера у 
установи, пројектима 
мобилности, програмима 
од националног значаја у 
установи, стручним и 
студијским путовањима и 
посетама, међународним 
програмима, скуповима и 
мрежама, заједницама 
професионалног учења, 
програму огледа, раду 
модел центра 

 

Стручно веће Страних језика

Стручно веће Страних језика има 
распореду: 

1. 

Реализација угледних 
часова 

Име и презиме 
наставника 

1)  Ана Анђић 
2)  Дубравка Ковачевић 
3)  Мирјана Скоковић 
4)  Ивана Матијевић 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Страних језика у 
оквиру установе су следећи: 

У 
УС

ТА
Н

О
ВИ

 

Планирани облик 
стручног усавршавања 

 

2. Присуство угледним 
часовима 

3. Излагање на састанцима 
стручних органа и тела 
које се односи на 
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школске 
године 
 

или 
присуство

На нивоу СВ 
Државна матура 

Током 
школске 
године 

Школа  Присуство,
учесник
 

Страних језика 

има 4 наставника и они ће реализовати угледне часове по следећем 

Назив наставне јединице Време 
реализације

Music децембар
Buying clothes/Ordering a meal март 
Grammar – Present Perfect април
Focus review јун 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Страних језика у 

Ниво 
реализације – 

лични, на нивоу 
стручног већа, 
наставничког 
већа, тима, 

школе, 
друштвене 
заједнице... 

Време 
реализа-

ције 
Место 

Носиоци 
активности 

и улога 
присуство, 

реализатор, 
учесник...

На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа  Присуство

На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа  Присуство
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или 
присуство 

Присуство, 
учесник 

6 

наставника и они ће реализовати угледне часове по следећем 

Време 
реализације 

Разред- 
одељење 

децембар 2м2 
 1г 

април 1е1 
2е3 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Страних језика у 

Носиоци 
активности 

и улога – 
присуство, 

аутор, 
реализатор, 

учесник... 

Број 
учесни-

ка 

Присуство 4 

Присуство 4 
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савладан програм 
стручног усавршавања или 
други облик стручног 
усавршавања ван 
установе, са обавезном 
анализом и дискусијом 

4. Aктивности које се односе 
на развијање партнерства 
са другим установама и 
развој праксе 
хоризонталног учења 

5. Излагање психолошко- 
педагошке службе , тима 
за професионални развој  
у складу са плановима 
њиховог рада, 
презентације активности у 
оквиру пројеката који се 
реализују у школи 

6. Радионице и обуке које су 
припремљене и 
реализоване у школи у 
складу са Школским 
развојним планом и  
исказаним потребама 
наставника  

 

Стручно веће Физичког васпитања

Стручно веће Физичког васпитања има 
следећем распореду: 

1. 

Реализација угледних 
часова 

Име и презиме 
наставника 

1)  Мирко Аћимовић 
2)  Александар Продановић 
3)  Небојша Зарић 

 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Физичког васпитања у 
оквиру установе су следећи: 

У 
УС

ТА
Н

О
ВИ

 

Планирани облик стручног 
усавршавања 

 

2. Присуство угледним 
часовима 
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На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа  Присуство

На нивоу НВ Током 
школске 
године 

Школа  Присуство

На нивоу школе Током 
школске 
године 

Школа Присуство

Физичког васпитања 

изичког васпитања има 4 наставника и они ће реализовати угледне часове по 

Назив наставне јединице Време 
реализације

Атлетика,анаеробно трчање септембар
Атлетика октобар
Атлетика, трчање на 100м септембар

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Физичког васпитања у 

облик стручног 

Ниво реализације 
– лични, на нивоу 

стручног већа, 
наставничког 
већа, тима, 

школе, 
друштвене 
заједнице... 

Време 
реализа-

ције 
Место 

На нивоу СВ Септембар, 
октобар 

Градски 
стадион 
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Присуство 4 

Присуство 4 

Присуство 4 

наставника и они ће реализовати угледне часове по 

Време 
реализације 

Разред- 
одељење 

септембар 4е3 
октобар 1е1 
септембар 1е3 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Физичког васпитања у 

 

Носиоци 
активности 

и улога – 
присуство, 

аутор, 
реализатор, 

учесник... 

Број 
учесни-

ка 

 
Присуство 4 
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3. Излагање на састанцима 
стручних органа и тела које 
се односи на савладан 
програм стручног 
усавршавања или други 
облик стручног усавршавања 
ван установе, са обавезном 
анализом и дискусијом 

4. Активности које предузима 
наставник и стручни 
сарадник у складу са личним 
планом професионалног 
развоја, а нису наведене у 
претходним ставкама 
(праћење стручних часописа, 
Интернет, on-line 
усавршавање...) 

  

Стручно веће Друштвених наука и уметности

Стручно веће Друштвених наука и уметности има 
часове по следећем распореду: 

1. 

Реализација угледних 
часова 

Име и презиме 
наставника 

1)  ДанијелаЖунић 

2)  Душан Милићевић 

3)  Радован Јовичић 

4)  Марија Жунић 
5)  Дејан Петровић 
6)  Ема Андрић 
7)  Мира Драшковић 
8)  Биљана Николић 

9)  Горан Драшковић 

 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Друштвених наука и 
уметности у оквиру установе су следећи:

У 
УС

ТА
Н

О
ВИ

 

Планирани облик 
стручног усавршавања 
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облик стручног усавршавања 

На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа  

сарадник у складу са личним 

(праћење стручних часописа, 

Организовање 
одласка и учешћа 
ученика на 
кросевима и 
школским и 
општинским и 
окружним 
турнирима. 
Организовање 
излета за ученике. 

Континуи
рано 
током 
школске 
године 

Стадион, 
хале, 
сале за 
физичко 
васп. 

руштвених наука и уметности 

Стручно веће Друштвених наука и уметности има 13 наставника и они ће реализовати угледне 

Назив наставне јединице Време 
реализације

Култура и цивилизација Април
Жртвовање Исака као праслика жртве 
Христове Фебруар 

Библијска повест о прародитељском 
греху 

Октобар 

Практичан рад Мај  
Свет после другог СР Мај  
Савремена филозофија Мај  
Заштита ученика од насиља Јун  
Пословна идеја Новембар 
Друштвена структура и друштвене 
промене (УТШ Чајетина) Фебруар 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Друштвених наука и 
уметности у оквиру установе су следећи: 

Ниво 
реализације – 

лични, на нивоу 
стручно гвећа, 
наставничког 
већа, тима, 

школе, 
друштвене 
заједнице... 

Време 
реализа-

ције 
Место 

Носиоци 
активности 

и улога 
присуство, 

реализатор
, учесник...
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Присуство 4 

Стадион, 

физичко 

Учесник  4 

наставника и они ће реализовати угледне 

Време 
реализације 

Разред- 
одељење 

Април 3е1 

Фебруар  2е3 

Октобар  2е1 

 1 
 2 
 4м2 

2 
Новембар  4е1 

Фебруар  2 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Друштвених наука и 

Носиоци 
активности 

и улога – 
присуство, 

аутор, 
реализатор
, учесник... 

Броју 
чесни-

ка 
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2. Присуство 
угледнимчасовима 

3. Излагање на састанцима 
стручних органа и тела 
које се односи на 
савладани програм 
стручног усавршавања 
или други облик стручног 
усавршавања ван 
установе, сао бавезном 
анализом и дискусијом 

4. Приказ стручне књиге, 
приручника, дидактичког 
материјала, стручног 
чланка, истраживања, 
студијског путовања и 
стручне посете са 
обавезном анализом и 
дискусијом 

 

 

 

 

 

 

Стручно веће Математике и информатике

Стручно веће Математике и информатике 
по следећем распореду: 

1. 

Реализација угледних 
часова 

Име и презиме 
наставника 
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Лични  Током 
школске 
године 
 

Школа Присуство

Етногенеза Срба 
у науци и настави 
историје 

Фебруар  Школа Миломир 
Максимови
ћ 

1.Приказ 
стручног чланка 
„Односи са 
јавношћу у 
образовању“ - 
објављен у 
стручном 
часопису, аутор 
Биљана Николић, 
дрВалентина 
Златановић 
Марковић, др 
Мирјана Стакић, 
др Милован 
Митић 
2.Властелинство 
и економија 
манастира 
средњовековне 
Србије, М 
Копривица 

У току 
школске 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
децембар 

Школа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школа 

Биљана 
Николић
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Миломир 
Максимовић

Математике и информатике 

Математике и информатике има 7 наставника и они ће реализовати угледне часове 

Назив наставне јединице Време 
реализације
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Присуство 9 

Миломир 
Максимови

 

9 

Биљана 
Николић 

Миломир 
Максимовић 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

наставника и они ће реализовати угледне часове 

Време 
реализације 

Разред- 
одељење 
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1)  Наташа Гавриловић 

2)  Наташа Јешић 

3)  Марија Милићевић 

4)  Драгана Попадић 
5)  Бранкица Антонијевић 
6)  Ђорђе Марковић 

7)  Марина Јевремовић 
Раковић 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Математике и 
информатике у оквиру установе су следећи:

У 
УС

ТА
Н

О
ВИ

 

Планирани облик стручног 
усавршавања 

 

2. Присуство угледним 
часовима 

3. Излагање на састанцима 
стручних органа и тела које 
се односи на савладан 
програм стручног 
усавршавања или други 
облик стручног 
усавршавања ван установе, 
са обавезном анализом и 
дискусијом 

4. Учешће у: истраживањима, 
пројектима образовно-
васпитног карактера у 
установи, пројектима 
мобилности, програмима 
од националног значаја у 
установи, стручним и 
студијским путовањима и 
посетама, међународним 
програмима, скуповима и 
мрежама, заједницама 
професионалног учења, 
програму огледа, раду 
модел центра 

5. Излагање психолошко- 
педагошке службе , тима 
за професионални развој  у 
складу са плановима 
њиховог рада, 
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Тригонометријска кружница. 
Тригонометријске функције 
произвољног угла 

Март 

Површина и запремина купе Новембар 
Формуле за квадрат бинома, разлику 
квадрата, збир и разлику кубова Новембар 

Логаритамске једначине Мај  
Системи линеарних једначина Мај  
Системи линеарних једначина  Мај  

Посебни елементи у тексту Јануар 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Математике и 
информатике у оквиру установе су следећи: 

Ниво 
реализације – 

лични, на нивоу 
стручног већа, 
наставничког 
већа, тима, 

школе, 
друштвене 
заједнице... 

Време 
реализа-

ције 
Место 

Носиоци 
активности 

и улога 
присуство, 

аутор, 
реализатор, 

учесник...

На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа  Присуство

На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа  Присуство

На нивоу СВ, 
Државна матура 

Током 
школске 
године 

Школа Присуство,
учесник
 

На нивоу НВ Током 
школске 
године 

Школа  Присуство
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Март  2м2 

Новембар  3е3 

Новембар  1м3 

 2е1 
 1е3 
 1т 

Јануар  1е1 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Математике и 

Носиоци 
активности 

и улога – 
присуство, 

аутор, 
реализатор, 

учесник... 

Број 
учесни-

ка 

Присуство 7 

Присуство 7 

Присуство, 
учесник 

6 

Присуство 7 
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презентације активности у 
оквиру пројеката који се 
реализују у школи 

6. Радионице и обуке које су 
припремљене и 
реализоване у школи у 
складу са Школским 
развојним планом и  
исказаним потребама 
наставника  

 

Стручно веће Природних наука

Стручно веће Природних наука 
следећем распореду: 

1. 

Реализација угледних 
часова 

Име и презиме 
наставника 

1)  Гордана Ћитић 
2)  Гордана Остојић 

3)  
Марина Јешић (замена 
Светлана 
Митрашиновић) 

4)  Радомир Тошић 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Природних наука у 
оквиру установе су следећи: 

У 
УС

ТА
Н

О
ВИ

 

Планирани облик стручног 
усавршавања 

 

2. Присуство угледним 
часовима 

3. Излагање на састанцима 
стручних органа и тела које 
се односи на савладан 
програм стручног 
усавршавања или други 
облик стручног 
усавршавања ван установе, 
са обавезном анализом и 
дискусијом 

4. Излагање психолошко- 
педагошке службе , тима 
за професионални развој  у 
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На нивоу школе Током 
школске 
године 

Школа Присуство

Природних наука 

 има 4 наставника и они ће реализовати угледне часове по 

Назив наставне јединице Време 
реализације

Протеини Мај  
Систем органа за варење Мај  

Туризам Март 

Инерцијални и неинерцијални 
референтни системи Децембар 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Природних наука у 

Ниво 
реализације – 

лични, на нивоу 
стручног већа, 
наставничког 
већа, тима, 

школе, 
друштвене 
заједнице... 

Време 
реализа-

ције 
Место 

Носиоци 
активности 

и улога 
присуство, 

реализатор, 
учесник...

На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа  Присуство

На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа  Присуство

На нивоу НВ Током 
школске 
године 

Школа  Присуство

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 279 од 315 

Присуство 7 

наставника и они ће реализовати угледне часове по 

Време 
реализације 

Разред- 
одељење 

 1е1 
 2е1 

Март  1е1 

Децембар  1е3 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Природних наука у 

Носиоци 
активности 

и улога – 
присуство, 

аутор, 
реализатор, 

учесник... 

Број 
учесни-

ка 

Присуство 4 

Присуство 4 

Присуство 4 
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складу са плановима 
њиховог рада, 
презентације активности у 
оквиру пројеката који се 
реализују у школи 

5. Радионице и обуке које су 
припремљене и 
реализоване у школи у 
складу са Школским 
развојним планом и  
исказаним потребама 
наставника  

 

Стручно веће Машинства и обрадe метала
Стручно веће Машинства и обрада метала има 
часове по следећем распореду: 

1. 

Реализација угледних 
часова 

Име и презиме 
наставника 

1)  Драгана Бијељић 

2)  Звонислав Поповоћ 
3)  Перса Андрић 
4)  Соња Шопаловић 

5)  Жељко Антонијевић 

6)  Душан Милић 
7)  Зоран Ковачевић 

8)  Иван Вучићевић 

9)  Оливера Шијакињић 

10)  Данијела Продановић 

11)  Оливера Поњавић 
12)  Чедомир Југовић 
13)  Весна Зечевић 
14)  Милован Вилотијевић 
15)  Ивана Марјановић 
16)  Бранко Димитријевић 
17)  Зорица Ђурић 

18)  Весна Владисављевић 

19)  Дејан Тановић 
Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Машинства и обраде 
метала у оквиру установе су следећи:

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

На нивоу школе Током 
школске 
године 

Школа Присуство

Машинства и обрадe метала 
Стручно веће Машинства и обрада метала има 19 наставника и они ће реализовати угледне 

Назив наставне јединице Време 
реализације

Пројектовање технологије ЦНЦ 
машина  Март  

Спајање делова Март  
Техничко писмо Септембар 
Израда једноставне анимације Фебруар 
Пројектовање технологије  за радни 
комад по цртежу Јун  

  Припрема ваздуха  Април 
Провера коректности скице Октобар 
Дефинисање технологије стругања 
за радни предмет  на цртежу Децембар 

Конструкција елипсе Октобар 
Аналитичко одређивање отпора 
ослонаца просте греде Мај  

Израчунавање мера припремка Фебруар 
Примењени  пнеуматски системи Март  
Елементи режима обраде Децембар 
Уздужни клинови без нагиба Мај  
Заковани спојеви Октобар 
  Појам и врсте корозије  Мај  
Преношење топлоте Новембар 
Повезивање сензора и актуатора на 
развојни систем Фебруар 

Тежиште тела Новембар 
Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Машинства и обраде 
метала у оквиру установе су следећи: 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 280 од 315 

Присуство 4 

наставника и они ће реализовати угледне 

Време 
реализације 

Разред- 
одељење 

 4м1 

Март   2м1 
Септембар  1м2 
Фебруар  1е1 

3м1 

Април   4м2 
Октобар  3е3 

Децембар  4м1 

Октобар  1м1 

1м1 

Фебруар  3м3 
 3e3 

Децембар  1м3 
2м2 

Октобар  2м1 
1м1 

Новембар  2м3 

Фебруар  3е3 

Новембар  1М3 
Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Машинства и обраде 
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У 
УС

ТА
Н

О
ВИ

 

Планирани облик стручног 
усавршавања 

 

2. Присуство угледним 
часовима 

3. Излагање на састанцима 
стручних органа и тела које 
се односи на савладан 
програм стручног 
усавршавања или други 
облик стручног 
усавршавања ван установе, 
са обавезном анализом и 
дискусијом 

4. Приказ стручне књиге, 
приручника, дидактичког 
материјала, стручног 
чланка, истраживања, 
студијског путовања и 
стручне посете са 
обавезном анализом и 
дискусијом 

5. Учешће у: истраживањима, 
пројектима образовно-
васпитног карактера у 
установи, пројектима 
мобилности, програмима 
од националног значаја у 
установи, стручним и 
студијским путовањима и 
посетама, међународним 
програмима, скуповима и 
мрежама, заједницама 
професионалног учења, 
програму огледа, раду 
модел центра 

6. Aктивности које се односе 
на развијање партнерства 
са другим установама и 
развој праксе 
хоризонталногучења 

7. Излагање психолошко- 
педагошке службе, тима за 
професионални развој  у 
складу са плановима 
њиховог рада, 
презентације активности у 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Ниво 
реализације – 

лични, на нивоу 
стручног већа, 
наставничког 
већа, тима, 

школе, 
друштвенезајед

нице... 

Време 
реализа-

ције 
Место 

Носиоциа 
ктивности и 

присуство, 

реализатор
, учесник...

Лични, на нивоу 
СВ 

Током 
школске 
године 

Школа  Учесник

Лични, на нивоу 
СВ, тима, школе 

Током 
школске 
године 

Школа  Присуство, 
реализатор, 
учесник

Лични, на нивоу 
СВ, тима, школе 

Током 
школске 
године 

Школа  Присуство, 
реализатор, 
учесник

Ниво СВ, 
Дражавна 
матура 

Током 
школске 
године 

Школа  Присуство, 
учесник

На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа  присуство

На нивоу НВ Током 
школске 
године 

Школа  присуство

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 281 од 315 

Носиоциа 
ктивности и 

улога – 
присуство, 

аутор, 
реализатор
, учесник... 

Бројуч
есни-

ка 

Учесник 19 

Присуство, 
реализатор, 
учесник 

19 

Присуство, 
реализатор, 
учесник 

19 

Присуство, 
учесник 

19 

присуство 19 

присуство СВ 
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оквиру пројеката који се 
реализују у школи 

8. Радионице и обуке које су 
припремљене и 
реализоване у школи у 
складу са Школским 
развојним планом и  
исказаним потребама 
наставника  

9. Активности које предузима 
наставник и стручни 
сарадник у складу са 
личним планом 
професионалног развоја, а 
нису наведене у 
претходним ставкама 
(праћење стручних 
часописа, Интернет, on-line 
усавршавање...) 

 

Стручно веће Електротехнике
Стручно веће   Електротехнике има 
следећем распореду: 

1. 

Реализација угледних 
часова 

Име и презиме 
наставника 

1) Ивана Аџић 

2) Татјана Старчевић 

3) Милија Вермезовић 

4) Јасна Станишић 

5) Весна Ћубић 
6) Братислав Стаменковић 
7) Ана Јованетић Марковски 

8) Иван Савић 

9) Момир Бабић 

10) Душица Николић 

11) Светлана Петровић 

12) Михаило Аџић 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа    Електротехнике   у 
оквиру установе су следећи: 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

На нивоу НВ, на 
нивоу СВ, тима 

Током 
школске 
године 

Школа  Присуство,
учесник

Лични Током 
школске 
године 

Школа учесник

Електротехнике 
Стручно веће   Електротехнике има 12 наставника и они ће реализовати угледне часове по 

Назив наставне јединице Време 
реализације

Функције за агрегацију (min, max, 
sum...) 

23.9.2022.
2 час 

Везивање отпорника Фебруар
Решавање сложених кола директном 
применом  првог и другог Кирхофовог 
закона 

Април

Типични кварови у систему 10.10.2022.
3 час 

Разгранате  структуре Мај 
Низови  Септембар
Усмерачи Март
Скенирање портова,прислушкивање 
мрежног саобараћаја Децембар

Израда простих програма Децембар

Енкапсулација података Децембар

Принципи и логика демонтаже  и 
монтаже (уређај за лепљење) Новембар

Електроинсталациони прибор 
(прекидачи) Децембар

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа    Електротехнике   у 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 282 од 315 

Присуство, 
учесник 

СВ 
НВ 

учесник СВ 

наставника и они ће реализовати угледне часове по 

Време 
реализације 

Разред- 
одељење 

23.9.2022. 
2 час  3е1-2.гр. 

Фебруар 1е2 

Април 2е1 

10.10.2022. 
 4е3 

1е1-група 
Септембар 2е1 
Март 2е2 

Децембар 4е1-2. 
група 

Децембар 4e3-1. 
група 

Децембар 3е1-2. 
група 

Новембар 4е3-група 

Децембар 1е1 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа    Електротехнике   у 
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У 
УС

ТА
Н

О
ВИ

 

Планирани облик стручног 
усавршавања 

 

2. Присуство угледним 
часовима 

3. Излагање на састанцима 
стручних органа и тела које 
се односи на савладан 
програм стручног 
усавршавања или други 
облик стручног 
усавршавања ван установе, 
са обавезном анализом и 
дискусијом 

4. Приказ стручне књиге, 
приручника, дидактичког 
материјала, стручног 
чланка, истраживања, 
студијског путовања и 
стручне посете са 
обавезном анализом и 
дискусијом 

5. Учешће у: истраживањима, 
пројектима образовно-
васпитног карактера у 
установи, пројектима 
мобилности, програмима 
од националног значаја у 
установи, стручним и 
студијским путовањима и 
посетама, међународним 
програмима, скуповима и 
мрежама, заједницама 
професионалног учења, 
програму огледа, раду 
модел центра 

6. Излагање психолошко- 
педагошке службе, тима за 
професионални развој у 
складу са плановима 
њиховог рада, 
презентације активности у 
оквиру пројеката који се 
реализују у школи 

7. Радионице и обуке које су 
припремљене и 
реализоване у школи у 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Ниво 
реализације – 

лични, на нивоу 
стручног већа, 
наставничког 
већа, тима, 

школе, 
друштвенезајед

нице... 

Време 
реализа-

ције 
Место 

Носиоци 
активности 

и улога 
присуство, 

реализатор
, учесник...

Лични  Током 
школске 
године 

Школа Учесник

Лични 
На нивоу СВ, 
тима, школе 

Током 
школске 
године 

Школа Присуство, 
реализатор 
учесник

Лични 
На нивоу СВ, 
тима, школе 

Током 
школске 
године 

Школа Присуство, 
реализатор, 
учесник

Ниво СВ 
(заједница 
електро. школа) 
Државна матура 

Током 
школске 
године 

Школа Присуство
Учесник
 

На нивоу НВ Током 
школске 
године 

Школа Присуство

На нивоу НВ, на 
нивоу СВ, тима 

Током 
школске 
године 

Школа Присуство
Реализатор
Учесник

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 283 од 315 

Носиоци 
активности 

и улога – 
присуство, 

аутор, 
реализатор
, учесник... 

Број 
учесни

-ка 

Учесник 12 
 

Присуство, 
реализатор 
учесник 

12 
 

Присуство, 
реализатор, 
учесник 

12 
 

Присуство 
Учесник 

12 

Присуство 12 

Присуство 
Реализатор 
Учесник 

12 
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складу са Школским 
развојним планом и  
исказаним потребама 
наставника  

8. Активности које предузима 
наставник и стручни 
сарадник у складу са 
личним планом 
професионалног развоја, а 
нису наведене у 
претходним ставкама 
(праћење стручних 
часописа, Интернет, on-line 
усавршавање...) 

 

Стручно веће Практичне наставе
Стручно веће Практичне наставе
следећем распореду: 

1. 

Реализација угледних 
часова 

Име и презиме 
наставника 

1)  Вељко Раонић 

2)  Стефан Ракић 

3)  Павле Гавриловић 
4)  Момчило Аћимовић 
5)  Марија Петковић 

6)  Драган Мијатовић 

7)  Благоје Симић 

8)  Ана Радановић 

9)  Александра Поповић 

10)  Никола Ћосић 

11)  Катарина Новаковић 
12)  Ивана Бошковић 
13)  Јелена Шљукић 
14)  Драгослав Шуљагић 

15)  Рада Марковић 

16)  Зоран Јоксимовић 
Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Практичне наставе у 
оквиру установе су следећи: 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Лични Током 
школске 
године 

Школа Учесник

Практичне наставе 
Практичне наставе има 16 наставника и они ће реализовати угледне часове по 

Назив наставне јединице Време 
реализације

Турпијање Април
Oбрада равних површина чеоним 
глодањем Новембар

 Брушење равних површина  Јун 
Обрада отвора на глодалици Децембар
Ручна тестера делови Децембар
Сечење и одсецање лимова и 
профила Март

Брушење равних површина Јун 
Ликовно графичко решење израде 
брошуре и проспекта Октобар

Обрада снимака Март 
Компјутерска израда проспекта и 
бошуре Октобар

Унос текста у рачунар Октобар
Припрема алата и прибора за рад Март
Алат прибор и опрема Март
Резање и сакупљање табака Децембар
Макроскопско раздвајање и употреба 
најважнијих врста дрвета багрем Децембар

Конструкција кауча Јануар
Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Практичне наставе у 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 284 од 315 

Учесник 12 

наставника и они ће реализовати угледне часове по 

Време 
реализације 

Разред- 
одељење 

Април 1Е3 

Новембар 2м3 

1м3 
Децембар 2м3 
Децембар 1м1 

Март 1м1 

1м3 

Октобар 3г 

Март  2г 

Октобар 3г 

Октобар 1г 
Март 1мг 
Март 1мг 
Децембар 2мг 

Децембар 1д 

Јануар 3д 
Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Практичне наставе у 
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У 
УС

ТА
Н

О
ВИ

 

Планирани облик стручног 
усавршавања 

 

2. Присуство угледним 
часовима 

3. Излагање на састанцима 
стручних органа и тела које 
се односи на савладан 
програм стручног 
усавршавања или други 
облик стручног 
усавршавања ван 
установе, са обавезном 
анализом и дискусијом 

4. Aктивности које се односе 
на развијање партнерства 
са другим установама и 
развој праксе 
хоризонталног учења 

5. Излагање психолошко- 
педагошке службе , тима 
за професионални развој  у 
складу са плановима 
њиховог рада, 
презентације активности у 
оквиру пројеката који се 
реализују у школи 

6. Радионице и обуке које су 
припремљене и 
реализоване у школи у 
складу са Школским 
развојним планом и  
исказаним потребама 
наставника  

 

Стручно веће Металургије, графичарства и обраде дрвета
Стручно веће Металургије, графичарства и обраде дрвета
угледне часове по следећем распореду:

1. 

Реализација угледних 
часова 

Име и презиме 
наставника 

1)  ЉиљанаЗекић    Ваљање
2)  Ана Петровић Плакат
3)  Јелена Јокић Израда копирних предложака

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Ниво 
реализације – 

лични, на нивоу 
стручног већа, 
наставничког 
већа, тима, 

школе, 
друштвене 
заједнице... 

Време 
реализа-

ције 
Место 

Носиоци 
активности 

и улога 
присуство, 

аутор, 
реализатор, 

учесник...

На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа  присуство

На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа  присуство

На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа  присуство

На нивоу НВ Током 
школске 
године 

Школа  присуство

На нивоу школе Током 
школске 
године 

Школа присуство

Металургије, графичарства и обраде дрвета 
Металургије, графичарства и обраде дрвета има 7 наставника и они ће реализовати 

угледне часове по следећем распореду: 

Назив наставне јединице Време 
реализације

Ваљање Јануар
Плакат Март-април
Израда копирних предложака Март 
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Носиоци 
активности 

и улога – 
присуство, 

аутор, 
ализатор, 

учесник... 

Број 
учесни-

ка 

присуство 16 

присуство 16 

присуство 16 

присуство 16 

присуство 16 

наставника и они ће реализовати 

Време 
реализације 

Разред- 
одељење 

Јануар 3т 
април 3г 

1г 
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4)  Гордана Брадоњић Ковалентна веза

5)  Слађана Човић Економски и еколошки значај 
рециклаже

6)  Марина Јелисијевић Основни 
пресовања

7)  Милена Вукотић Грађа и особине фотографских 
материјала у боји

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа
графичарства и обраде дрвета у оквиру установе су следећи:

У 
УС

ТА
Н

О
ВИ

 

Планирани облик стручног 
усавршавања 

 

2. Присуство угледним 
часовима 

3. Излагање на састанцима 
стручних органа и тела које 
се односи на савладан 
програм стручног 
усавршавања или други 
облик стручног 
усавршавања ван 
установе, са обавезном 
анализом и дискусијом 

4. Aктивности које се односе 
на развијање партнерства 
са другим установама и 
развој праксе 
хоризонталног учења 

5. Излагање психолошко- 
педагошке службе , тима 
за професионални развој  у 
складу са плановима 
њиховог рада, 
презентације активности у 
оквиру пројеката који се 
реализују у школи 

6. Радионице и обуке које су 
припремљене и 
реализоване у школи у 
складу са Школским 
развојним планом и  
исказаним потребама 
наставника  
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Ковалентна веза Октобар
Економски и еколошки значај 
рециклаже Мај 

Основни принципи и поступци 
пресовања Фебруар

Грађа и особине фотографских 
материјала у боји 

Јануар 
фебруар

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа
у оквиру установе су следећи: 

Ниво 
реализације – 

лични, на нивоу 
стручног већа, 
наставничког 
већа, тима, 

школе, 
друштвене 
заједнице... 

Време 
реализа-

ције 
Место 

Носиоци 
активности 

и улога 
присуство, 

реализатор, 
учесник...

На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа Присуство

На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа Присуство

На нивоу СВ Током 
школске 
године 

Школа  Присуство 

На нивоу НВ Током 
школске 
године 

Школа Присуство 

На нивоу школе Током 
школске 
године 

Школа Присуство
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Октобар 1т 

1т 

Фебруар 2т 

Јануар - 
фебруар 3г 

Остали планирани облици стручног усавршавања наставника стручног већа Металургије, 

Носиоци 
активности 

и улога – 
присуство, 

аутор, 
реализатор, 

учесник... 

Број 
учесни-

ка 

Присуство 7 

Присуство 7 

Присуство  7 

Присуство  7 

Присуство 7 
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Стручни сарадници 
У школи раде стручни сарадници: Маријана Симовић 
педагог и Марија Суботић, психолог

У 
УС

ТА
Н

О
ВИ

 

Планирани облик 
стручног 

усавршавања 
 

Ниво реализације 
лични, на нивоу стручног 
већа, наставничког већа, 
тима, школе, друштвене 

заједнице...

1.  Присуство 
угледним 
часовима 

Стручно вече

2.  Обука за 
наставнике 
почетнике 

Наставничко веће

3.  Презентације са 
стручних 
усавршавања 

Наставничко веће

4.  Излагање 
стручних служби 

Наставничко веће

5.  Реализација 
пројекта 

Пројектни тим

6.  Презентација 
пројекта 

Наставничко веће

14.1.2. Годишњи план стручног усавршавања ван установе
На основу личних планова стручног усавршавања, развојног плана установе, резултата 
самовредновања и вредновања квалитета рада установе и других показатеља квалитет
образовно-васпитног рада, одабране су обуке за јачање

ВА
Н

 Ш
КО

Л
Е 

Компетен-
ције и 

приоритети 

Облик стручног 
усавршавања 

(обука, стручни 
скуп) и 

област/тема/назив 
обуке – стручног 

скупа 
1. К23 Обука Етика и 

интегритет 

2. К1 или К4 
П3 или П5 

Обука по избору 
Школе за једну од 
понуђених 
компетенција и 
приоритета 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

У школи раде стручни сарадници: Маријана Симовић Алексић, психолог, Ружица Страњаковић, 
педагог и Марија Суботић, психолог 

Ниво реализације – 
лични, на нивоу стручног 
већа, наставничког већа, 
тима, школе, друштвене 

заједнице... 

Време 
реализа-

ције 
Место 

Носиоци 
активности 

и улога 
присуство, 

аутор, 
реализатор, 

учесник...
Стручно вече Током 

школске 
године 

 Учесник

Наставничко веће Октобар  Аутор, 
реализатор

Наставничко веће Током 
школске 
године 

  

Наставничко веће Током 
школске 
године 

 Реализатор

Пројектни тим Током 
школске 
године 

 Учесник

Наставничко веће Током 
школске 
године 

 Реализатор, 
учесник

14.1.2. Годишњи план стручног усавршавања ван установе 
На основу личних планова стручног усавршавања, развојног плана установе, резултата 
самовредновања и вредновања квалитета рада установе и других показатеља квалитет

васпитног рада, одабране су обуке за јачање следећих компетенција:

Облик стручног 
усавршавања 

(обука, стручни 
 

област/тема/назив 
стручног 

Време 
реализа-

ције 
Место 

Носиоци 
активно-

сти 

Трајање 
и број 

бодова

Обука Етика и IX-XII 
2022. 

Онлајн Агенција за 
борбу 
против 
корупције, 
директор 

8 

Обука по избору 
Школе за једну од 

компетенција и 

Током 
године 

Онлајн,  
РЦУ, 
Школа, 
у зави-
сности 
од 
органи-

Семинар 
одобрен од 
стране 
ЗУОВ-а, 
Тим за 
проф. 
развој 

8 
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Алексић, психолог, Ружица Страњаковић, 

Носиоци 
активности 

и улога – 
присуство, 

аутор, 
реализатор, 

учесник... 

Број 
учесни-

ка 

Учесник  

Аутор, 
реализатор 

 

 

Реализатор  

Учесник  

Реализатор, 
учесник 

 

На основу личних планова стручног усавршавања, развојног плана установе, резултата 
самовредновања и вредновања квалитета рада установе и других показатеља квалитета 

следећих компетенција: 

Трајање 
и број 

бодова 

Број 
учесника 

 Сви 
запослени 

 30 
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ВА
Н

 Ш
КО

Л
Е 

Компетен-
ције и 

приоритети 

Облик стручног 
усавршавања 

(обука, стручни 
скуп) и 

област/тема/назив 
обуке – стручног 

скупа 

3.  Стручни скупови

 

 ПОКАЗАТЕЉИ: 
 

1. Извештаји наставника о реализацији личног плана професионалног развоја
2. Евиденција о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника
3. Извештаји о самовредновању и вредновању квалитета рада школе који се 

односе на стручно усавршавање

Стручно усавршавање у установи и ван ње ће се реализовати у складу са могућностима 
остваривања планираних активности  за време измењеног начина рада и тренутне 
епидемиолошке ситуације. 

14.2. План стручног усавршавања директора

Активности/ сардржаји рада

1.У  циљу унапређења својих компетенција, директор ће се континуирано усавршавати  п
властитом индивидуалном плану и програму 

-Познавање, примена и поштовање 
законских прописа  и докумената у 
образовању 
-Развој и управљање људским 
ресурсима 

-Организациони развој и обезбеђење 
квалитета  

-Мултимедијски извори информација и  
информатизација школе 

-Управљање процесом учења и 
подучавања 

-Промоција ученичких постигнућа и 
добробити деце/ученика 

2.Учешће на стручним скуповима и 
међународним конференцијама 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Облик стручног 
усавршавања 

(обука, стручни 
 

област/тема/назив 
стручног 

Време 
реализа-

ције 
Место 

Носиоци 
активно-

сти 

Трајање 
и број 

бодова

затора 
Стручни скупови Током 

године 
У 
складу 
са 
понуда-
ма 

Директор  1 или 
више 
дана 
бодова
по 
учесни
ку

Извештаји наставника о реализацији личног плана професионалног развоја
Евиденција о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника
Извештаји о самовредновању и вредновању квалитета рада школе који се 
односе на стручно усавршавање 

Стручно усавршавање у установи и ван ње ће се реализовати у складу са могућностима 
остваривања планираних активности  за време измењеног начина рада и тренутне 

14.2. План стручног усавршавања директора 

Активности/ сардржаји рада Време 
реализације Начин реализације

1.У  циљу унапређења својих компетенција, директор ће се континуирано усавршавати  п
властитом индивидуалном плану и програму и према потреби, по следећим подручјима

Познавање, примена и поштовање 
прописа  и докумената у 

Током школске 
године 

У сарадњи са секретаром и праћењем 
службених гласила и одговарајућих 
часописа 

Током школске 
године 

Унапређење знања о  принципипима 
развоја људских ресурса ради 
ефикасног управља њима 

Организациони развој и обезбеђење Током школске 
године 

Консултацијама са колегама и 
праћењем савремених извора у циљу 
унапређења рада у области 
самовредновања у школи

Мултимедијски извори информација и  Током школске 
године 

У оквиру школе у сарадњи са тимом 
за информатизацију

Током школске 
године 

У сарадњи са стручним органима  и 
тимовима у школи ради инклузивног 
школе у складу са активностима у 
оквиру Школског развојног плана 

Промоција ученичких постигнућа и Током школске 
године 

У сарадњи са стручним службама и 
тимовима у школи, посебно са тимом 
за заштиту ученика од насиља ради 
ставрања безбедног окружења 

2.Учешће на стручним скуповима и 
 

Током школске 
године  

Присуство и/ или учешће 
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Трајање 
и број 

бодова 

Број 
учесника 

или 
више 
дана - 
бодова 
по 
учесни-

 

У складу са 
располо-
живим 
средстви-
ма 

Извештаји наставника о реализацији личног плана професионалног развоја 
Евиденција о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника 
Извештаји о самовредновању и вредновању квалитета рада школе који се 

Стручно усавршавање у установи и ван ње ће се реализовати у складу са могућностима 
остваривања планираних активности  за време измењеног начина рада и тренутне 

Начин реализације 

1.У  циљу унапређења својих компетенција, директор ће се континуирано усавршавати  према 
едећим подручјима: 

У сарадњи са секретаром и праћењем 
службених гласила и одговарајућих 

Унапређење знања о  принципипима 
развоја људских ресурса ради 
ефикасног управља њима  
Консултацијама са колегама и 
праћењем савремених извора у циљу 
унапређења рада у области 

а у школи 
У оквиру школе у сарадњи са тимом 
за информатизацију 

У сарадњи са стручним органима  и 
тимовима у школи ради инклузивног 
школе у складу са активностима у 
оквиру Школског развојног плана  
У сарадњи са стручним службама и 

школи, посебно са тимом 
за заштиту ученика од насиља ради 
ставрања безбедног окружења  
Присуство и/ или учешће  
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Активности/ сардржаји рада

3.Учешће у одобреним програмима 
стручног усавршавања  

4.Учешће у облицима стручног 
усавршавања у оквиру школе 

5.У оквиру пројеката који се реализују у 
школи 

6.Учествовање у раду градског и 
окружног актива директора,  стручних 
скупова, заједница школа и др. 
Показатељи:Евиденција, извештавање на састанцима стручних органа

14.3. Ментор и приправник
У школи се организује и реализује менторски рад са приправницима, односно наставницима 
почетницима у складу са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача 
сарадника(„Службени гласник РС“ бр.

Координатор менторског рада у школској 20

 Индивидуални план за увођење у посао наставника приправника

Месец 
приправн. 

стажа 
Настава и ваннаставне активности

Први -Ментор израђује са 
приправником и запосленима 
укљученим у вршење непосредног 
надзора над радом приправника 
током прва три месеца 
индивидуални план за увођење у 
посао; 
-Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 
ваннаставним активностима;
-Приправник присуствује 
планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и
ваннаставним активностима;
- Ментор присуствује планираним 
часовима приправника;
-Сваки посећени час ментор и 
приправник анализирају;
-Приправник ради под 
непосредним надзором
наставника који има лиценцу и 
којег  му одређује  ментор

Други -Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 
ваннаставним активностима;
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Активности/ сардржаји рада Време 
реализације Начин реализације

(по потреби) 

3.Учешће у одобреним програмима Током школске 
године 

У складу са могућностима

Током школске 
године 

Присуство и учешће у оквиру 
Наставничког већа 

реализују у Током школске 
године 

У складу са планом и програмом 
реализатора пројекта

окружног актива директора,  стручних 
Током школске 

године 
У складу са планом и програмом 
организатора 

Показатељи:Евиденција, извештавање на састанцима стручних органа 

14.3. Ментор и приправник 
У школи се организује и реализује менторски рад са приправницима, односно наставницима 

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

Координатор менторског рада у школској 2022/2023. години биће Бранкица Антонијевић.

Индивидуални план за увођење у посао наставника приправника 

Настава и ваннаставне активности 

Стручно усавршавање 
приправника; 

вођење евиденције и 
документације 

Ментор израђује са 
приправником и запосленима 
укљученим у вршење непосредног 
надзора над радом приправника 
током прва три месеца 
индивидуални план за увођење у 

Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 
ваннаставним активностима; 

присуствује 
планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и/или 
ваннаставним активностима; 

Ментор присуствује планираним 
часовима приправника; 
Сваки посећени час ментор и 

приправник анализирају; 
Приправник ради под 

непосредним надзором 
наставника који има лиценцу и 
којег  му одређује  ментор; 

-Ментор упознаје 
приправника са 
структуром наставног 
плана и програма; 
-Ментор уводи 
приправника у процес 
планирања наставе 
(годишњег и 
оперативног) и 
припремања часа; 

-Ментор заједно с
приправником 
формира његов
професионални 
портфолио;
-Приправник прилаже 
евиденцију о 
по
-Приправник
припреме часова које 
је посетио ментор;
-Ментор прилаже 
евиденцију о 
посећеним часовима;

Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 
ваннаставним активностима; 

-Ментор пружа помоћ 
приправнику при 
припреми часова, с 

-Приправник прилаже 
евиденцију о 
посећеним

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 289 од 315 

Начин реализације 

У складу са могућностима 

Присуство и учешће у оквиру 
Наставничког већа  

У складу са планом и програмом 
реализатора пројекта 

У складу са планом и програмом 

У школи се организује и реализује менторски рад са приправницима, односно наставницима 
Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних 

15 и 48/2016). 

. години биће Бранкица Антонијевић. 

Професионални 
портфолио 

приправника 

Ментор заједно с 
приправником 
формира његов 
професионални 
портфолио; 
Приправник прилаже 

евиденцију о 
посећеним часовима ;  
Приправник прилаже 

припреме часова које 
је посетио ментор; 
Ментор прилаже 

евиденцију о 
посећеним часовима; 

Приправник прилаже 
евиденцију о 
посећеним часовима ; 
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Месец 
приправн. 

стажа 
Настава и ваннаставне активности

-Приправник присуствује 
планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и/или 
ваннаставним активностима;
-Сваки посећени час ментор и 
приправник анализирају на основу 
белешки; 
-Приправник ради под 
непосредним надзором
наставника који има лиценцу и 
којег  му одређује  ментор

Трећи -Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 
ваннаставним активностима;
-Приправник присуствује 
планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и/или 
ваннаставним активностима;
-Сваки посећени час ментор и 
приправник анализирају на основу 
белешки; 
-Приправник ради под 
непосредним надзором
наставника који има лиценцу и 
којег  му одређује  ментор

Четврти -Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 
ваннаставним активностима;
-Приправник присуствује 
планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и/или 
ваннаставним активностима;
-Сваки посећени час ментор и 
приправник анализирају на основу 
белешки; 

Пети  
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Настава и ваннаставне активности 

Стручно усавршавање 
приправника; 

вођење евиденције и 
документације 

присуствује 
часовима ментора 

или других колега који организују 
различите типове часова и/или 
ваннаставним активностима; 
Сваки посећени час ментор и 

приправник анализирају на основу 

Приправник ради под 
непосредним надзором 
наставника који има лиценцу и 

му одређује  ментор; 

посебним освртом на 
циљеве и задатке 
часа; 

-Приправник
припреме часова које 
је посетио ментор;
-Ментор прилаже 
евиде
посећеним часовима;

Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 
ваннаставним активностима; 

присуствује 
планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и/или 

активностима; 
Сваки посећени час ментор и 

приправник анализирају на основу 

Приправник ради под 
непосредним надзором 
наставника који има лиценцу и 
којег  му одређује  ментор; 

-Ментор пружа помоћ 
приправнику у 
припреми часова, с 
посебним освртом на 
тип и структуру часа; 
-Ментор упућује 
приправника у вођење 
педагошке 
документације и 
евиденције; 

-Приправник прилаже 
евиденцију о 
посећеним
-Приправник
припреме часова које 
је посетио ментор;
-Ментор прилаже 
евиденцију о 
посећеним 

Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 
ваннаставним активностима; 

присуствује 
планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и/или 
ваннаставним активностима; 

посећени час ментор и 
приправник анализирају на основу 

-Ментор пружа помоћ 
приправнику у 
припреми часова, с 
посебним освртом на 
облике рада, методе, 
активности и наставна 
средства;  
-Ментор помаже 
приправнику у вођењу 
педагошке 
документације и 
евиденције; 

-Приправник прилаже 
евиденцију о 
посећеним
-Приправник
припреме часова које 
је посетио ментор;
-Ментор прилаже 
евиденцију о 
посећеним часовима;

-Ментор организује 
разговор с 
приправником на тему 
праћења напредовања 
и оцењ. ученика; 
-Ментор упућује 
приправника у 
примену прописа из 
области обр. и васп. 
(закони, правилници); 
-Ментор заједно с 
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Професионални 
портфолио 

приправника 

Приправник прилаже 
припреме часова које 
је посетио ментор; 
Ментор прилаже 

евиденцију о 
посећеним часовима; 

Приправник прилаже 
евиденцију о 
посећеним часовима ; 
Приправник прилаже 

припреме часова које 
је посетио ментор; 
Ментор прилаже 

евиденцију о 
посећеним часовима; 

Приправник прилаже 
евиденцију о 
посећеним часовима ; 
Приправник прилаже 

припреме часова које 
је посетио ментор; 
Ментор прилаже 

евиденцију о 
посећеним часовима; 
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Месец 
приправн. 

стажа 
Настава и ваннаставне активности

Шести -Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 
ваннаставним активностима;
-Приправник присуствује 
планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и/или 
ваннаставним активностима;
-Сваки посећени час ментор и 
приправник анализирају на основу 
белешки; 

Седми -Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 
ваннаставним активностима;
-Приправник присуствује 
планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и/или 
ваннаставним активностима;
-Сваки посећени час ме
приправник анализирају на основу 
белешки; 

Осми -Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 
ваннаставним активностима;
-Приправник присуствује 
планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и/или 
ваннаставним активностима;
-Сваки посећени час ментор и 
приправник анализирају на основу 
белешки; 

Девети -Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 
ваннаставним активностима;
-Приправник присуствује 
планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и/или 
ваннаставним активностима;
-Сваки посећени час ментор и 
приправник анализирају на основу 
белешки; 

Десети -Приправник, по сопственој жељи 
или исказаној потреби, присуствује 
часовима ментора и
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Настава и ваннаставне активности 

Стручно усавршавање 
приправника; 

вођење евиденције и 
документације 

приправником 
анализира разне 
педагошке ситуације; 

Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 

тивностима; 
присуствује 

планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и/или 
ваннаставним активностима; 
Сваки посећени час ментор и 

приправник анализирају на основу 

-Ментор пружа помоћ 
приправнику у 
планирању и 
реализацији 
допунског и додатног 
рада и ваннаставних 
активности; 

-Приправник прилаже 
евиденцију о 
посећеним
-Приправник
припреме часова које 
је посетио ментор;
-Ментор прилаже 
евиденцију о 
посећеним часовима;

Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 
ваннаставним активностима; 

присуствује 
планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и/или 
ваннаставним активностима; 
Сваки посећени час ментор и 

приправник анализирају на основу 

-Ментор организује 
разговор с 
приправником на тему 
израде и коришћења 
наставних средстава; 

-Приправник прилаже 
евиденцију о 
посећеним
-Приправник
припреме часова које 
је посетио ментор;
-Ментор прилаже 
евиденцију о 
посећеним часовима;

Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 
ваннаставним активностима; 

присуствује 
планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и/или 

аннаставним активностима; 
Сваки посећени час ментор и 

приправник анализирају на основу 

-Ментор пружа помоћ 
приправнику у 
осмишљавању 
поступака евалуације 
наставног часа; 
-Ментор уводи 
приправника у процес 
личног 
самовредновања и 
сталног стручног 
усавршавања; 

-Приправник прилаже 
евиденцију о 
посећеним
-Приправник
припреме часова које 
је посетио ментор;
-Ментор прилаже 
евиденцију о 
посећеним часовима;

Ментор и приправник праве 
месечни план посете часовима и 

активностима; 
присуствује 

планираним часовима ментора 
или других колега који организују 
различите типове часова и/или 
ваннаставним активностима; 
Сваки посећени час ментор и 

приправник анализирају на основу 

-Ментор упућује 
приправника у посао 
одељењског 
старешине; 
-Ментор упућује 
приправника у 
проблематику 
сарадње с 
родитељима; 

-Приправник прилаже 
евиденцију о 
посећеним
-Приправник
припреме часова које 
је посетио ментор;
-Ментор прилаже 
евиденцију о 
посећеним часовима

Приправник, по сопственој жељи 
или исказаној потреби, присуствује 
часовима ментора и других колега 

-Ментор, заједно с 
приправником, 
анализира разне 
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Професионални 
портфолио 

приправника 

Приправник прилаже 
евиденцију о 
посећеним часовима ; 
Приправник прилаже 

припреме часова које 
је посетио ментор; 
Ментор прилаже 

евиденцију о 
посећеним часовима; 

Приправник прилаже 
евиденцију о 
посећеним часовима ; 
Приправник прилаже 

припреме часова које 
је посетио ментор; 
Ментор прилаже 

евиденцију о 
посећеним часовима; 

Приправник прилаже 
евиденцију о 
посећеним часовима ; 
Приправник прилаже 

припреме часова које 
је посетио ментор; 
Ментор прилаже 

евиденцију о 
посећеним часовима; 

Приправник прилаже 
евиденцију о 
посећеним часовима ; 
Приправник прилаже 

припреме часова које 
је посетио ментор; 
Ментор прилаже 

евиденцију о 
посећеним часовима; 
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Месец 
приправн. 

стажа 
Настава и ваннаставне активности

(примена нових метода рада,
употреба наставних средстава, 
огледни часови); 
-Ментор, по исказаној потреби, 
присуствује часовима 
приправника. 

Једанаести -Приправник, по сопственој жељи 
или исказаној потреби, присуствује 
часовима ментора и
-Ментор, по исказаној потреби,
присуствује часовима 
приправника. 

Дванаести -Приправник, по сопственој жељи 
или исказаној потреби, присуствује 
часовима ментора и
-Ментор, по исказаној потреби,
присуствује часовима 
приправника. 

Тринаести -Ментор помаже приправнику око 
избора и припреме часа за 
полагање у школи. 

 Очекивани исходи по нивоима након реализације програма

Области Активности 

1. Планирање, 
програмирање, 
остваривање и 
вредновање 
образовно-
васпитног рада  

- проучавање 
структуре наставног 
плана и програма 
- израда годишњих и 
месечних планова
- посета приправника 
часовима ментора и 
других колега 

2. Праћење 
развоја и 
постигнућа 
ученика 

- проучавање 
правилника о 
оцењивању ученика 
средње школе
- вођење евиденције 
о постигнућима  
ученика  

3. Сарадња са 
колегама, 
породицом и 
локалном 
заједницом 

- присуство 
приправника на
седницама 
наставничког 
одељењског већа и
родитељским
састанцима  

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Настава и ваннаставне активности 

Стручно усавршавање 
приправника; 

вођење евиденције и 
документације 

(примена нових метода рада, 
употреба наставних средстава, 

Ментор, по исказаној потреби, 
присуствује часовима 

педагошке ситуације; 

Приправник, по сопственој жељи 
или исказаној потреби, присуствује 
часовима ментора и других колега; 
Ментор, по исказаној потреби, 

присуствује часовима 

-Консултативни рад 
ментора с 
приправником; 

 

Приправник, по сопственој жељи 
или исказаној потреби, присуствује 
часовима ментора и других колега; 
Ментор, по исказаној потреби, 

присуствује часовима 

-Консултативни рад 
ментора с 
приправником; 

 

Ментор помаже приправнику око 
припреме часа за 

 

 -Ментор подноси 
Извештај директору 

Очекивани исходи по нивоима након реализације програма 

Ниво знања Ниво 
разумевања 

проучавање 
структуре наставног 
плана и програма  

израда годишњих и 
месечних планова 

посета приправника 
часовима ментора и 
других колега  

- познаје 
структуру 
плана и 
програма 
образовно-
васпитног рада 

- разуме 
повезаност 
између 
циљева,задатака, 
садржаја, метода 
и облика рада 

проучавање 
правилника о 
оцењивању ученика 

школе 
вођење евиденције 

о постигнућима  

- познаје 
различите 
начине 
праћења, 
вредновања и 
оцењивања 
постигнућа 
ученика 

- разуме како се 
ученици развијају 
и како уче 

приправника на 

 већа, 
већа и 

родитељским 

- познаје 
различите 
облике 
сарадње са 
породицом 
ради 
обезбеђивања 
подршке 
развоју 

- разуме важност 
тимског рада у 
установи 
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Професионални 
портфолио 

приправника 

Ментор подноси 
Извештај директору  

Ниво примене 

циљева,задатака, 
садржаја, метода 

- примењује 
индивидуални 
приступ деци у 
процесу 
образовно-
васпитвог рада 

разуме како се 
ученици развијају 

- прати 
индивидуални 
развој и 
напредовање 
ученика и развој 
групе у целини 

разуме важност - поштује 
принцип 
приватности у 
сарадњи са 
породицом и 
колегама 
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Области Активности 

4. Рад са 
ученицима са 
сметњама у 
развоју 

- проучавање
правилника и
везано за инлкузивно
образовање  
- упознавање 
приправника са
процесом израде
индивидуалног
образовног плана
- присуство  
приправника на 
часовима ученика са 
сметњама у развоју

5.Професионални 
развој 

- проучавање
правилника о
стручном 
усавршавању
наставника 

6. Документација - преглед и анализа 
педагошке 
документације 
- вођење педагошке
документације

15. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И 

15.1. План реализације Програма сарадње са 
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно  старатељима ученика, 
заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Програм сарадње са породицом реализује се кроз следеће области и садржаје:

Област сарадње Садржај сарадње

Информисање родитеља 
 

-Упознавање родитељаса 
успехом и постигнућима 
ученика
-Упознавање родитеља са 
правима и обавезама 
-Упознавање родитеља са 
правилницима 

Саветовање родитеља 

- Саветодавни рад ПП 
службе са родитељима
- Саветодавни рад 
секретара

Укључивање родитеља у 
активности школе 

-Укључивање родитеља у 
Савет родитеља
-Укључивање у активности 
које школа организује у 
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Ниво знања Ниво 
разумевања 

ученика 

проучавање 
правилника и закона 

инлкузивно 
 
 

приправника са 
процесом израде 
индивидуалног 
образовног плана 

приправника на 
ученика са 

сметњама у развоју 

- познаје 
начине 
укључивања 
ученика са 
сметњама у 
развоју у 
образовно 
васпитни рад 

- разуме значај 
обезбеђивања 
одговарајуће 
физичке средине 
за адекватно 
укључивање 
ученика са 
сметњама у 
развоју у 
образовно-
васпитни рад 

проучавање 
правилника о сталном 

усавршавању 

- познаје значај 
континуираног 
професионалн
ог развоја 

- разуме начине и 
технике 
планирања 
стручног 
усавршавања 

преглед и анализа 

документације  
педагошке 

документације 

- зна прописе 
из области 
образовања и 
васпитања 

- разуме сврху 
педагошке 
документације 

15. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

15.1. План реализације Програма сарадње са породицом 
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно  старатељима ученика, 
заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.   

породицом реализује се кроз следеће области и садржаје:

Садржај сарадње Начин реализације 

Упознавање родитељаса 
успехом и постигнућима 
ученика 
Упознавање родитеља са 

правима и обавезама  
Упознавање родитеља са 

правилницима  

На родитељским 
састанцима, Савету 
родитеља, 
индивидуалним 
састанцима, огласна 
табла за родитеље, сајт 
школе 

Саветодавни рад ПП 
службе са родитељима 

Саветодавни рад 
секретара 

Саветодавни разговори, 
консултације,  

Укључивање родитеља у 
Савет родитеља 
Укључивање у активности 

које школа организује у 

Договор, организовање
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Ниво примене 

физичке средине 

- организује 
активности за 
укључивање 
ученика са 
сметњама у 
развоју у 
образовно-
васпитни рад 

разуме начине и - учествује у 
разним 
облицима 
стручног 
усавршавања 
- чува 
поверљиве 
податке о 
детету-ученика 
и његовој 
породици 

ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно  старатељима ученика, 
 

породицом реализује се кроз следеће области и садржаје: 

Носиоци 
реализације 

састанцима, огласна 
табла за родитеље, сајт 

ОС, ППС, 
секретар 

Саветодавни разговори, ППС, 
секретар 

Договор, организовање 
ОС, 
одговарајући 
тимови  
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Област сарадње Садржај сарадње

складу са могућностима

Консултовање у 
доношењу одлука око 
питања из њихове 
надлежности 

Учешће родитеља у раду 
Савета родитеља

У школи постоје три облика сарадње са родитељима, односно старатељима ученика:
- Савет родитеља, 
- родитељски састанаци и  
- индивидуални састанци са родитељима.

План реализације програма сарадње са породицом детаљније је наведен у даљем тексту, у 
оквиру сваког од ових облика сарадње.

15.1.1. Савет родитеља 
Чланови Савета родитеља по одељењима:
Бр. Од. Име и презиме и родитеља
1. 1м1 Јелица Стојановић
2. 1м2 Мирјана Цикић  
3. 1м3 Славенка Јокић  
4. 1е1 Весна Павловић  

5. 1е2 Душица Ђорђевић 
6. 1е3 Марина Јевтић 
7. 1т Александра Мићић Смиљанић
8. 1г Марко Гогић 
9. 1д Сандра Стевановић

10. 2м1 Небојша Станојевић
11. 2м2 Невенка Ристановић 

12. 2м3 Ивана Давидовић 
13. 2е1 Славица Градинчевић
14. 2е2 Светлана Зечевић
15. 2е3 Јелена Тешић 
16. 2т Зоран Јанковић 
17. 2г Марина Јанковић
18. 2д Јелена Бајић 

План рада Савета родитеља  
Време 

реализације 
Активности/теме
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Садржај сарадње Начин реализације 

складу са могућностима 

Учешће родитеља у раду 
Савета родитеља 

Разговор, договор, 
разматрање 

У школи постоје три облика сарадње са родитељима, односно старатељима ученика:

 
индивидуални састанци са родитељима. 

План реализације програма сарадње са породицом детаљније је наведен у даљем тексту, у 
оквиру сваког од ових облика сарадње. 

Чланови Савета родитеља по одељењима: 
Име и презиме и родитеља Бр. Од. Име и презиме и родитеља

Јелица Стојановић 19. 3м1 Предраг Барјактаревић
 20. 3м2 Миланка Дабић 
 21. 3м3 Марија Несторовић 
 22. 3е1 Катарина 

Душица Ђорђевић  23. 3е2 Драгутин Тановић
24. 3е3 Мирослав Брковић 

Александра Мићић Смиљанић 25. 3т Бојана Костовић 
26. 3г Наташа Панић

Сандра Стевановић 27. 3д Марија Даничић
Небојша Станојевић 28. 4м1 Зоран Кнежевић
Невенка Ристановић  29. 4м2 Гордана Бољак

Ивана Давидовић  30. 4е1 Драган Ћосић 
Славица Градинчевић 31. 4е2 Љубомир Досковић 
Светлана Зечевић 32. 4е3 Срђан Кујунџић

33. 4г Нада Драгутиновић
34. 1мг Зорица Милосављевић

Марина Јанковић 35. 2мг Јелена Деспић

36. 3мг Марина Илић

Активности/теме Начин 
реализације: 
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Носиоци 
реализације 

Директор, 
секретар 

У школи постоје три облика сарадње са родитељима, односно старатељима ученика: 

План реализације програма сарадње са породицом детаљније је наведен у даљем тексту, у 

ме и презиме и родитеља 
Предраг Барјактаревић 
Миланка Дабић  
Марија Несторовић  
Катарина Петронијевић 

Драгутин Тановић 
Мирослав Брковић  
Бојана Костовић  
Наташа Панић 
Марија Даничић 
Зоран Кнежевић 
Гордана Бољак 

Драган Ћосић  
Љубомир Досковић  
Срђан Кујунџић 
Нада Драгутиновић 
Зорица Милосављевић 
Јелена Деспић 
Марина Илић 

Носиоци 
реализације 
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Време 
реализације 

Активности/теме

Септембар  
 

-Конституисање Савета родитеља.
-Избор председника, заменика и 
записничара Савета родитеља.
-Разматрање предлога Извештаја о 
реализацији Годишњег плана рада, 
извештаја о успеху ученика на крају 
наставне године и успеха на 
матурском и завршном испиту, 
Извештаја стручног актива за 
развојно планирање и Извештаја 
Тимова на нивоу школе за школску 
2021/2022. годину.
-Предлог представника Савета 
родитеља у стручни актив за развојно 
планирање, Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања
за самовредновање
инклузију, Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе, Тим за 
развој међупредметних компетенција 
и предузетништво, Тим за 
професионални развој, општински 
Савет родитеља (предста
заменик) 
-Разматрање предлога Годишњег 
плана рада и предлога акционих 
планова рада стручног актива за 
развојно планирање и тимова на 
нивоу школе за школску 2021/22. 
годину. 
 
-Утврђивање предлога кандидата 
испред родитеља за чланове 
Школског одбора и
Комисије за спровођење тајног 
гласања 
 
-Именовање чланова Комисије за 
избор компаније за осигурање 
ученика за школску 2022/
утврђивање премије по ученику
 
-Сагласност на програм и опште 
услове путовања и организовање 
екскурзије ученика (у складу са 
епидемиолошком ситуацијом и 
препорукама МПНТР) 
-Доношење одлуке о накнади 
трошкова за наставнике за одлазак у 
иностранство (у складу са 
епидемиолошком ситуацијом и 
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Активности/теме Начин 
реализације: 

Конституисање Савета родитеља. 
Избор председника, заменика и 

записничара Савета родитеља. 
Разматрање предлога Извештаја о 

реализацији Годишњег плана рада, 
извештаја о успеху ученика на крају 

и успеха на 
матурском и завршном испиту, 
Извештаја стручног актива за 
развојно планирање и Извештаја 
Тимова на нивоу школе за школску 
2021/2022. годину. 
Предлог представника Савета 

родитеља у стручни актив за развојно 
Тим за заштиту од 

нације, насиља, 
злостављања и занемаривања, Тим 
за самовредновање, Тим за 
инклузију, Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе, Тим за 
развој међупредметних компетенција 
и предузетништво, Тим за 
професионални развој, општински 
Савет родитеља (представник и 

Разматрање предлога Годишњег 
плана рада и предлога акционих 
планова рада стручног актива за 
развојно планирање и тимова на 
нивоу школе за школску 2021/22. 

Утврђивање предлога кандидата 
испред родитеља за чланове 
Школског одбора именовање 
Комисије за спровођење тајног 

Именовање чланова Комисије за 
избор компаније за осигурање 
ученика за школску 2022/23. годину и 
утврђивање премије по ученику 

Сагласност на програм и опште 
услове путовања и организовање 
екскурзије ученика (у складу са 
епидемиолошком ситуацијом и 
препорукама МПНТР) - по потреби   
Доношење одлуке о накнади 

трошкова за наставнике за одлазак у 
(у складу са 

ом ситуацијом и 

Конституисање, 
предлагање, 
гласање 
Предлагање 
 
 
Предлагање 
 
 
 
 

Директор, ППС, 
секретар, 
одељењске 
старешине, стручни 
вођа
Председник СР

 
Предлагање 
 
 
Информисање  

Директор, ППС, 
секретар, 
одељењске 
старешине, стручни 
вођа
Председник СР

Предлагање 
 
 
Информисање 

Директор, ППС, 
секретар, 
одељењске 
старешине, стручни 
вођа
Председник СР

Предлагање 
 
 
Информисање 
 
 
 
Предлагање, тајно 
гласање 
 
 
 
 
 
 
одлучивање 
 
 
 
 
Информисање 
 
Упознавање, 
гласање 
 
 

Директор, ППС, 
секретар, 
одељењске 
старешине, стручни 
вођа
Председник СР
 
 
Председник СР, 
директор, Секретар
 
 
 
Председник СР
Директор ,секретар
 
 
Председник СР
Директор ,секретар
Одељењске 
старешине

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 295 од 315 

Носиоци 
реализације 

Директор, ППС, 
секретар, 
одељењске 
старешине, стручни 
вођа 
Председник СР 

Директор, ППС, 
секретар, 
одељењске 
старешине, стручни 
вођа 
Председник СР 

Директор, ППС, 
секретар, 
одељењске 
старешине, стручни 
вођа 
Председник СР 
Директор, ППС, 
секретар, 
одељењске 
старешине, стручни 
вођа 
Председник СР 

Председник СР, 
директор, Секретар 

Председник СР 
Директор ,секретар 

Председник СР 
Директор ,секретар 
Одељењске 
старешине 
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Време 
реализације 

Активности/теме

препорукама МПНТР), по потреби
-Обавештавање Савета родитеља о 
ђачком динару , доношење одлуке о 
висини ђачког динара и формирање 
надзорне комисије 
-Упознавање Савета родитеља од 
стране директора школе са 
Извештајем Тима за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања

Октобар-
децембар 

-Упознавање са програмом 
ученика од насиља и разматрање 
безбедности ученика у школи
-Анализа успеха ученика н
класификационом периоду и мере за 
побољшање успеха (крај новембра 
или децембар)  
-Разговор о актуелним темама
-Разматрање и праћење услова за рад 
школе, услове за одрастање и учење, 
безбедност и рад ученика
-Разматрање и усвајање Извештаја о 
изведеној екскурзији

Фебруар 
 
 
 
 

-Разматрање извештаја о раду 
директора  
-Анализа реализације ГПР
успеха ученика на полугодишту, 
разматрање спровођења мера за 
обезбеђивање и унапређивање 
квалитета образовно
и предлагање мера за побољшање 
успеха 
-Упознавање са извештајем о раду 
Тима за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и 
занемаривања 
-Представљање активности Ученичког 
парламета  

Април – јун -Извештај Тима за заштиту
-Осврт на досадашњи рад Савета 
родитеља и предлози за унапређење 
рада у наредној школској години
-Упознавање са битним а
у школи 
- Давање сагласности на Одлуку о 
избору уџбеника за школску 202
годину 
-Анализа успеха ученика на трећем 
класификационом периоду и мере за 
побољшање успеха 
Упознавање и давање сагласности на 
план и програмизвођења екскурзија у 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/теме Начин 
реализације: 

препорукама МПНТР), по потреби 
Обавештавање Савета родитеља о 

ђачком динару , доношење одлуке о 
висини ђачког динара и формирање 
надзорне комисије  
Упознавање Савета родитеља од 

стране директора школе са 
Извештајем Тима за заштиту од 

риминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

 
 
 
 
Сагласност 
 

Упознавање са програмом заштите 
ученика од насиља и разматрање 
безбедности ученика у школи 
Анализа успеха ученика нa првом 

класификационом периоду и мере за 
побољшање успеха (крај новембра 

Разговор о актуелним темама 
Разматрање и праћење услова за рад 

услове за одрастање и учење, 
безбедност и рад ученика 

азматрање и усвајање Извештаја о 
изведеној екскурзији 

Информисање 
 
Упознавање, 
гласање 
Избор 
 
Одређивање 
 
Презентација, 
дискусија 
 
Извештај,  
Упознавање 

Директор, ППС, 
секретар, 
одељењске 
старешине, с
вођа
Председник СР
 
 
 
Председник СР, 
директор, ППС, 
секретар

Разматрање извештаја о раду 

Анализа реализације ГПР-а и анализа 
успеха ученика на полугодишту, 
разматрање спровођења мера за 
обезбеђивање и унапређивање 

образовно-васпитног рада 
и предлагање мера за побољшање 

Упознавање са извештајем о раду 
Тима за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и 

Представљање активности Ученичког 

Презентација 
 
Упознавање 
Разговор 
Промоција 
активности 
Упознавање 

Председник СР, 
директор, ППС, 
секретар, 
представници 
Ученичког
парламента

Извештај Тима за заштиту 
Осврт на досадашњи рад Савета 

родитеља и предлози за унапређење 
рада у наредној школској години 
Упознавање са битним активностима 

Давање сагласности на Одлуку о 
избору уџбеника за школску 2023/24. 

Анализа успеха ученика на трећем 
класификационом периоду и мере за 
побољшање успеха  
Упознавање и давање сагласности на 
план и програмизвођења екскурзија у 

Упознавање 
Разговор, 
Дискусија, 
предлагање 
 
Информисање 

Председник СР, 
директор, ППС, 
секретар, стручни 
вођа, одељењске 
старешине

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 296 од 315 

Носиоци 
реализације 

Директор, ППС, 
секретар, 
одељењске 
старешине, стручни 
вођа 
Председник СР 

Председник СР, 
директор, ППС, 
секретар 

Председник СР, 
директор, ППС, 
секретар, 
представници 
Ученичког 
парламента 

Председник СР, 
директор, ППС, 
секретар, стручни 
вођа, одељењске 
старешине 



  

 

© Техничка школа Ужице 
 
 

Време 
реализације 

Активности/теме

школској 2023/2024

Током 
школске 
године 

Разматрање извештаја о  резултатима 
националног и међународног 
тестирања 

Начини праћења реализације програма Савета родитеља и носиоци праћења: секретар и стручни 
сарадници. 

-Анализа остварености плана и програма Савета родитеља вршиће се у оквиру анализе 
реализације Годишњег плана рада школе, на полугодишту и на крају наставне године. Анализа 
рада реализоваће се и кроз дискусију на самој седници Савета родитеља.

-Записник о раду Савета родитеља води родитељ изабран за записничара на првој седници Савета 
родитеља за ову школску годину. 

15.1.2. Родитељски састанци

Време 
реализације Активности/теме

 
Септембар 
 

-Упознавање са организацијом рада школе, 
Упутством о мерама заштите здравља ученика и 
запослених за основне и средње школе, 
препоруке за безбедан повратак у школе током 
трајања пандемије, Правилима о понашању ученика, 
запослених и родитеља ученика школе за време 
пандемије, деловима Годишњег плана рада школе 
који су интересантни за родитеље; календаром 
образовно-васпитног ра
-Избор представника родитеља за Савет родитеља 
Школе; 
-Договор са родитељима о међусобној сарадњи, 
терминима индивидуалних разговора и 
инсистирање на правовременом обавештавању 
школе о разлозима одсуствовања ученика са наставе
-Упознавање родитеља са Правилником о правима, 
обавезама и одговорности ученика и васпитним и  
васпитно-дисциплинским мерама;
-Истицање значаја благовременог праћења рада и 
напредовања ученика у циљу превентивног 
деловања или  предузимања одговарајућих мера
ситуацијама које то изискују;
-Упознавање родитеља са принципима инклузивног 
образовања  
-Упознавање родитеља са организацијом допунског 
и додатног рада са ученицима и сугестије родитеља 
за укључивање ученика;
-Упознавање са  Планом и програмом 
текућу школску годину;
-За завршне разреде: Упознавање родитеља са 
начином полагања матурског и завршног испита;
-Упознавање  и договор о организовању екскурзије 
(у складу са епидемиолошком ситуацијом и 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Активности/теме Начин 
реализације: 

лској 2023/2024. године 

Разматрање извештаја о  резултатима 
националног и међународног 

Упознавање 
Разговор, 
Дискусија 

Председник СР, 
директор, ППС

Начини праћења реализације програма Савета родитеља и носиоци праћења: секретар и стручни 

Анализа остварености плана и програма Савета родитеља вршиће се у оквиру анализе 
Годишњег плана рада школе, на полугодишту и на крају наставне године. Анализа 

рада реализоваће се и кроз дискусију на самој седници Савета родитеља. 

Записник о раду Савета родитеља води родитељ изабран за записничара на првој седници Савета 
 

Родитељски састанци 

Активности/теме Начин 
реализације:

Упознавање са организацијом рада школе, 
Упутством о мерама заштите здравља ученика и 
запослених за основне и средње школе, као 
препоруке за безбедан повратак у школе током 
трајања пандемије, Правилима о понашању ученика, 
запослених и родитеља ученика школе за време 
пандемије, деловима Годишњег плана рада школе 
који су интересантни за родитеље; календаром 

васпитног рада за текућу школску годину 
Избор представника родитеља за Савет родитеља 

Договор са родитељима о међусобној сарадњи, 
терминима индивидуалних разговора и 
инсистирање на правовременом обавештавању 
школе о разлозима одсуствовања ученика са наставе 
Упознавање родитеља са Правилником о правима, 

обавезама и одговорности ученика и васпитним и  
дисциплинским мерама; 

Истицање значаја благовременог праћења рада и 
напредовања ученика у циљу превентивног 
деловања или  предузимања одговарајућих мера у 
ситуацијама које то изискују; 
Упознавање родитеља са принципима инклузивног 

Упознавање родитеља са организацијом допунског 
и додатног рада са ученицима и сугестије родитеља 
за укључивање ученика; 
Упознавање са  Планом и програмом образовања за 

текућу школску годину; 
За завршне разреде: Упознавање родитеља са 

начином полагања матурског и завршног испита; 
Упознавање  и договор о организовању екскурзије 

(у складу са епидемиолошком ситуацијом и 

Упознавање 
разговор, 
договор, 
Избор, 
гласање 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 297 од 315 

Носиоци 
реализације 

Председник СР, 
директор, ППС 

Начини праћења реализације програма Савета родитеља и носиоци праћења: секретар и стручни 

Анализа остварености плана и програма Савета родитеља вршиће се у оквиру анализе 
Годишњег плана рада школе, на полугодишту и на крају наставне године. Анализа 

Записник о раду Савета родитеља води родитељ изабран за записничара на првој седници Савета 

Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације 

Упознавање 
разговор, 
договор, 

 

ОС 
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Време 
реализације Активности/теме

препорукама МПНТР)
-Давање предлога за
динара 
-Упознавање родитеља са објављеним конкурсом за 
доделу ученичких стипендија и кредита

 
Новембар 

-Понашање ученика у школи
-Анализа успеха ученика на првом класификационом 
периоду, уочавање наставних предмета из којих је 
успех најлошији ради предузимања мера за 
побољшање успеха;
-Анализа изостајања ученика, посебно неоправданих 
изостанака и изречене васпитне и васпитно
дисциплинске мере;
- Упознавање родитеља са Посебним 
заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања и Програмом за заштиту
-Предавање за родитеље везано за оснаживање 
родитеља и породице у превенцији употреба дрога 
код ученика 
- Презентација извештаја о самовредновању рада 
школе за школску 2021/20
-Осврт на остварену сарадњу породице и школе и 
учесталост индивидуалних разговора са 
родитељима; 
-Договор са родитељима о пружању помоћи  
ученицима у планирању дневних школских обавеза;
-Указивање на нужност проширивања знања 
родитеља из обла
психологије и друго;
-Организовање екскурзије (у складу са 
епидемиолошком ситуацијом и препорукама 
МПНТР); 

 
Фебруар 

-Понашање ученика
-Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта;
-Упознавање родитеља са мерама за побољшање 
успеха и сугестије родитеља;
-Однос према школским обавезама и изреченим 
васпитним и васпитно
-Однос ученика према школској имовини и 
материјална одговорност ученика;
-Истицање значаја професионалне ори
ученика и благовременог планирања свог 
професиоанлног развоја
-Анализа укључености ученика у допунски и додатни 
рад и ефекти тог рада.

 
Март-април 

-Разговор о захтевима који до краја школске године 
стоје пред ученицима и 
-Анализа успеха ученика на трећем 
класификационом периоду;
-У завршним разредима
организацијом полагања завршног и матурског 
испитa. 
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Активности/теме Начин 
реализације:

препорукама МПНТР). 
Давање предлога за одређивање износа Ђачког 

Упознавање родитеља са објављеним конкурсом за 
доделу ученичких стипендија и кредита 
Понашање ученика у школи 
Анализа успеха ученика на првом класификационом 

иоду, уочавање наставних предмета из којих је 
успех најлошији ради предузимања мера за 
побољшање успеха; 
Анализа изостајања ученика, посебно неоправданих 

изостанака и изречене васпитне и васпитно-
дисциплинске мере; 

Упознавање родитеља са Посебним протоколом за 
заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања и Програмом за заштиту 
Предавање за родитеље везано за оснаживање 

родитеља и породице у превенцији употреба дрога 

Презентација извештаја о самовредновању рада 
ку 2021/2022. 

Осврт на остварену сарадњу породице и школе и 
учесталост индивидуалних разговора са 

Договор са родитељима о пружању помоћи  
ученицима у планирању дневних школских обавеза; 
Указивање на нужност проширивања знања 

родитеља из области педагогије, развојне 
психологије и друго; 
Организовање екскурзије (у складу са 

епидемиолошком ситуацијом и препорукама 

Разговор, 
упознавање. 
 

Понашање ученика 
Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; 

родитеља са мерама за побољшање 
успеха и сугестије родитеља; 
Однос према школским обавезама и изреченим 

васпитним и васпитно-дисциплинским мерама; 
Однос ученика према школској имовини и 

материјална одговорност ученика; 
Истицање значаја професионалне оријентације 

ученика и благовременог планирања свог 
професиоанлног развоја 
Анализа укључености ученика у допунски и додатни 

рад и ефекти тог рада. 

Разговор, 
упознавање

Разговор о захтевима који до краја школске године 
стоје пред ученицима и организовању екскурзије 
Анализа успеха ученика на трећем 

класификационом периоду;  
У завршним разредима- упознавање родитеља са 

организацијом полагања завршног и матурског 

Разговор, 
упознавање

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 298 од 315 

Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације 

Разговор, 
упознавање.  

ОС 

Разговор, 
упознавање 

ОС 

Разговор, 
упознавање 

ОС 
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Време 
реализације Активности/теме

 
Мај-јун 

-За разреде - одељења која су реализовал
екскурзију: упознавање родитеља са извештајем о 
извођењу екскурзије (у складу са епидемиолошком 
ситуацијом и препорукама МПНТР).

Начин реализације родитљски састанака  биће у складу са епидемиолошком ситуацијом и 
препорукама МПНТР. 

Уколико се укаже потреба, организоваће се и ванредни родитељски састанци за поједина 
одељења - разреде у току школске 202

Родитељским састанцима може присуствовати директор, помоћник директора, 
психолошко – педагошке службе, организат
ученици, уколико постоји потреба.

15.1.3. Индивидуални састанци са родитељима

На првим родитељским састанцима,  одељењске старешине су са родитељима  успоставили 
договор о начинима реализације индивидуалних ра
2022/2023. години имати интензивну комуникацију са родитељима ученика.

 Родитељи су упознати са обавезом да одељењског старешину истог дана обавештавају о одсуству 
ученика, као и о разлогу одсуства. Са учеником ко
придржава одлука директора и органа школе, који својим понашањем угрожава друге у 
остваривању њихових права , појачава се васпитни рад 
то стручним радом одељењског старешине
неопходно и са установама социјалне и здравствене заштите, а све у циљу позитивне промене 
понашања ученика. Пружање додатне образовне подршке биће организовано за све  ученике 
којима буде потребна. Родитељи ученика који имајувише од три недовољне оцене биће позивани 
на разговоре са одељенским старешинама и представницима ППслужбе. Ради организовања 
тимског рада и пружања адекватне подршке конкретном детету, укључиће се 
родитељи/старатељи и на формалнијем ни
образовне или неке дгуге подршке.

У оквиру школе постоји и Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања. Број телефона и имена чланова тима се налазе на огласној табли, тако да ће 
родитељи и ученици увек знати како и коме могу да пријаве проблем везан за безбедност 
ученика у школи и да добију помоћ.

15.2. План реализације програма сарадње са локалном самоуправом и 
друштвеном средином 
Институција  
 са којом се 
сарађује 

Садржај сарадње

Народно 
позориште 

Праћење позоришног 
репертоара  

Градски културни 
центар 

Праћење  дешавања, 
поставки изложби, 
хуманитарних 
активности 

Канцеларија за 
младе 

Учествовање у 
активностима 
Канцеларије за 
младе 
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Активности/теме Начин 
реализације:

одељења која су реализовала 
екскурзију: упознавање родитеља са извештајем о 
извођењу екскурзије (у складу са епидемиолошком 
ситуацијом и препорукама МПНТР). 

Упознавање

Начин реализације родитљски састанака  биће у складу са епидемиолошком ситуацијом и 

се укаже потреба, организоваће се и ванредни родитељски састанци за поједина 
разреде у току школске 2022/2023. године.  

Родитељским састанцима може присуствовати директор, помоћник директора, 
педагошке службе, организатор практичне наставе, предметни наставници или 

ученици, уколико постоји потреба. 

15.1.3. Индивидуални састанци са родитељима 

На првим родитељским састанцима,  одељењске старешине су са родитељима  успоставили 
договор о начинима реализације индивидуалних разговора. Одељењске старешине ће у школској 

. години имати интензивну комуникацију са родитељима ученика. 

Родитељи су упознати са обавезом да одељењског старешину истог дана обавештавају о одсуству 
ученика, као и о разлогу одсуства. Са учеником који врши повреду правила понашања или се не 
придржава одлука директора и органа школе, који својим понашањем угрожава друге у 
остваривању њихових права , појачава се васпитни рад уз учешће родитеља, односно старатеља и 
то стручним радом одељењског старешине, педагога и психолога, посебних тимова, а када је 
неопходно и са установама социјалне и здравствене заштите, а све у циљу позитивне промене 

Пружање додатне образовне подршке биће организовано за све  ученике 
и ученика који имајувише од три недовољне оцене биће позивани 

на разговоре са одељенским старешинама и представницима ППслужбе. Ради организовања 
тимског рада и пружања адекватне подршке конкретном детету, укључиће се 
родитељи/старатељи и на формалнијем нивоу, као чланови тимова за пружање додатне 
образовне или неке дгуге подршке. 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
Број телефона и имена чланова тима се налазе на огласној табли, тако да ће 

и ученици увек знати како и коме могу да пријаве проблем везан за безбедност 
ученика у школи и да добију помоћ. 

15.2. План реализације програма сарадње са локалном самоуправом и 

Садржај сарадње Начин сарадње Време 
реализације 

Праћење позоришног 
 

Посете, праћење, 
договор 

Током 
школске 
године 

Праћење  дешавања, 
поставки изложби, 
хуманитарних 

Посете 
предавањима, 
манифестацијама 

Током 
школске 
године 

Учествовање у 
активностима 
Канцеларије за 

Обуке, предавања, 
информисање 
ученика о 
активностима 

Током 
школске 
године 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 299 од 315 

Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације 

Упознавање ОС 

Начин реализације родитљски састанака  биће у складу са епидемиолошком ситуацијом и 

се укаже потреба, организоваће се и ванредни родитељски састанци за поједина 

Родитељским састанцима може присуствовати директор, помоћник директора, представници 
ор практичне наставе, предметни наставници или 

На првим родитељским састанцима,  одељењске старешине су са родитељима  успоставили 
зговора. Одељењске старешине ће у школској 

Родитељи су упознати са обавезом да одељењског старешину истог дана обавештавају о одсуству 
ји врши повреду правила понашања или се не 

придржава одлука директора и органа школе, који својим понашањем угрожава друге у 
, односно старатеља и 

, педагога и психолога, посебних тимова, а када је 
неопходно и са установама социјалне и здравствене заштите, а све у циљу позитивне промене 

Пружање додатне образовне подршке биће организовано за све  ученике 
и ученика који имајувише од три недовољне оцене биће позивани 

на разговоре са одељенским старешинама и представницима ППслужбе. Ради организовања 
тимског рада и пружања адекватне подршке конкретном детету, укључиће се 

воу, као чланови тимова за пружање додатне 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
Број телефона и имена чланова тима се налазе на огласној табли, тако да ће 

и ученици увек знати како и коме могу да пријаве проблем везан за безбедност 

15.2. План реализације програма сарадње са локалном самоуправом и 

реализације Реализатори 

Стручна већа, 
стручни 
сарадници 
Предметни 
наставници, ОС,  
стручни 
сарадници 
Стручни 
сарадници, тим 
за подршку 
ученицима 
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Институција  
 са којом се 
сарађује 

Садржај сарадње

Удружење 
инвалида 
церебралне и 
дечије парализе 

Учествовање у 
активностима 
удружења, 
предавања 

Народна 
библиотека 

Промоције 
књига,учешће у 
акцији учлањења у 
градску библиотеку

Народни музеј Праћење поставки

Градска галерија Праћење изложби

Историјски архив Заједничке 
активности, праћење 
промоција и издања

Дом здравља Индивидуални 
прегледи, хитни 
случајеви, 
предавања, 
консултације

Служба за 
трансфузију крви 

Акције добровољног 
давања крви

Црвени крст Хуманитарне акције

Центар за 
социјални рад 

Размена 
информација о 
социјалној ситуацији 
појединих ученика и 
заједничке 
активности 

Пензијско – 
инвалидска 
служба 

Евиденција о 
запосленима

Национална 
служба за 
запошљавање 

Професионална 
орјентација ученика 
завршних разреда, 
расписивање 
конкурса за 
запослене, потребе 
за кадровима током 
школске године

Регионална 
Привредна 
Комора 

Заједничке 
активности, 
иновације и 
предузетништво

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Садржај сарадње Начин сарадње Време 
реализације 

Учествовање у 
активностима 

 

Заједничке 
активности 

Током 
школске 
године 

књига,учешће у 
акцији учлањења у 

библиотеку 

Посете, промоције Током 
школске 
године 

Праћење поставки Посете Током 
школске 
године 

Праћење изложби Посете  Током 
школске 
године 

активности, праћење 
промоција и издања 

Посете, договор, 
анализа 

Током 
школске 
године 

Индивидуални 
прегледи, хитни 

консултације 

Прегледи, 
интервенције, 
договор, сарања са 
представницима 
Саветовалишта за 
младе 

Током 
школске 
године 

Акције добровољног 
давања крви 

Учествовањ, 
информисање 
ученика о 
активностима 

Јесен, 
пролеће 

Хуманитарне акције Заједничке акције Током 
школске 
године 

информација о 
социјалној ситуацији 
појединих ученика и 

Договор, размена 
информација, 
учествовање 
представника ЦСР у 
раду Тима за 
заштиту 

Током 
школске 
године 

Евиденција о 
запосленима 

Размена 
информација 

Током 
школске 
године 

Професионална 
орјентација ученика 
завршних разреда, 
расписивање 

запослене, потребе 
кадровима током 

школске године 

Договор, заједничке 
активности 

Током 
школске 
године 

иновације и 
предузетништво 

Заједничке 
активности, посета 

Током 
школске 
године 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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реализације Реализатори 

ПП служба 

Стручна већа, 
библиотекари 

Стручна већа, 
стручни 
сарадници 
Стручна већа 

Стручна већа 

ПП служба 
одељењске 
старешине,   

ППС 

Секција Црвеног 
крста, Ученички 
парламент  
ППС 

Секретар 

Секретар 

Директор 
школе, 
помоћник 
директора  



  

 

© Техничка школа Ужице 
 
 

Институција  
 са којом се 
сарађује 

Садржај сарадње

Градска управа за 
друштвене 
делатности Града 
Ужица 

Сарадња, 
извештавање

Градска управа Финансирање, 
подршка, сарадња

Градска управа за 
инспекцијске 
послове 

Инспекцијски надзор

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја РС 

Информисање, 
обавештавање, 
сарадња, 
саветодавни послови

Школска управа у 
Ужицу 

Информисање, 
обавештавање, 
сарадња, 
саветодавни послови

Министарство 
финансија 

Финансирање, 
извештавање

ПУ Ужице Превенција, сарадња

Регионални 
центар за 
професионални 
развој запослених 
у образовању 

Организовање 
семинара и похађање 
семинара 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања 

Унапређење 
образовно-васпитног 
рада 

Владине и 
невладине 
организације 

Учешће у пројектима

Све компаније из 
тачке 5.11 ГПР-а у 
којима наши 
ученици реализују 
практичну наставу 

Реализација 
практичне наставе

Основне и средње 
школе у граду 

Заједничке 
активности, размена 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Садржај сарадње Начин сарадње Време 
реализације 

извештавање 
Сарадња, 
комуникација, 
достављање 
података 

Током 
школске 
године 

Финансирање, 
подршка, сарадња 

Сарадња 
комуникација, 
достављање 
података, 
извештавање 

Током 
школске 
године 

нспекцијски надзор Сарадња, 
достављање и 
пружање података, 
извештавање 

Током 
школске 
године 

Информисање, 
обавештавање, 

саветодавни послови 

Информисање, 
сарадња 

Током 
школске 
године 

Информисање, 
обавештавање, 

саветодавни послови 

Информисање, 
сарадња, 
саветовање, 
извештавање, 
достављање 
докумената и 
извештаја 

Током 
школске 
године 

Финансирање, 
извештавање 

Сарадња Током 
школске 
године 

Превенција, сарадња Сарадња Током 
школске 
године 

Организовање 
семинара и похађање 

Учешће на 
семинарима 

Током 
школске 
године 

напређење 
васпитног 

Анализа, извештаји Током 
школске 
године 

Учешће у пројектима Заједничке 
активности 

Током 
школске 
године 

Реализација 
практичне наставе 

Регулисан Уговором Током 
школске 
године 

активности, размена 
Сарадња Током 

школске 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 301 од 315 

реализације Реализатори 

Директор и 
помоћник 
директора  

Директор школе 

Директор школе 

Директор, 
секретар, 
помоћник 
директора 
Директор, 
помоћник 
директора, 
секретар, ППС 

Шеф 
рачуноводства 

Директор, ППС, 
дежурни 
наставници 
Наставници, 
директор, 
помоћник 
директора, 
стручни 
сарадници 
Координатори 
тимова, 
републички 
координатор 
Координатори 
активности 

Наставник 
практичне 
наставе, 
организатор 
практичне 
наставе 
Директор, 
помоћник 
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Институција  
 са којом се 
сарађује 

Садржај сарадње

информација о 
ученицима 

Средње школе 
Златиборског 
округа 

Заједничке 
активности, обуке, 
размена знања и 
искустава, 
организација 
такмичења 

Средње стручне 
школе у земљи и 
иностранству 

Заједничке 
активности, обуке, 
размена знања и 
искустава, 
организација 
такмичења 

Заједнице 
стручних школа 

Састанци и договори , 
организација 
такмичења и друго

Академија 
струковних студија 
Западна Србија у 
Ужицу 

Презентација и 
подела пропагандног 
материјала 
ученицима завршних 
разреда, пословно 
техничка сарадња

Педагошки 
факултет у Ужицу 

Сарадња 

Факултети и 
високе школе из 
других градова 

Презентација и 
подела пропагандног 
материјала факултета 
и високих школа 
ученицима завршних 
разреда 

Дом ученика 
„Петар 
Радовановић“ 

Праћење ученика 
који су смештени у 
дому 

До ученика у 
Коштици 

Праћење ученика 
који су смештени у 
дому 

Школа за слухом 
оштећене ученике 
„Миодраг В. 
Матић“ 

Праћење ученика 
који су смештени у 
дому 

Електронски и 
штампани медији, 
радио и ТВ 
станице 

Праћење важнијих 
догађаја у школи

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Садржај сарадње Начин сарадње Време 
реализације 

информација о године 

активности, обуке, 
размена знања и 

организација 

Сарадња Током 
школске 
године 

активности, обуке, 
размена знања и 

организација 

Сарадња Током 
школске 
године 

Састанци и договори , 
организација 
такмичења и друго 

Сарадња Током 
школске 
године 

Презентација и 
подела пропагандног 

ученицима завршних 
разреда, пословно 
техничка сарадња 

Презентација Април - 
мај 

Праћење и 
учествовање у 
различитим 
активностима 

Током 
школске 
године 

Презентација и 
подела пропагандног 
материјала факултета 
и високих школа 
ученицима завршних 

Презентација Април - 
мај 

Праћење ученика 
који су смештени у 

сарадња Током 
школске 
године 

Праћење ученика 
који су смештени у 

сарадња Током 
школске 
године 

Праћење ученика 
који су смештени у 

сарадња Током 
школске 
године 

Праћење важнијих 
догађаја у школи 

Информисање  о 
школи 

Током 
школске 
године 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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реализације Реализатори 

директора, ППС 

Директор, 
помоћник 
директора 

Директор, 
помоћник 
директора 

Директор, 
помоћник 
директора 
Директор, ППС 

Директор, 
помоћник 
директора, ППС 

Директор, ППС, 
одељењске 
старешине 

ППС, ОС 

ППС, ОС 

ППС, ОС 

Директор, 
руководилац 
Тима за 
промоцију 
школе 
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Начини реализације планираних активности и остваривање са локалном 
друштвеном средином, биће у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом и препорукама 
Министарства. 

16. ГОДИШЊИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА 
Ове школске године почиње нови циклус самовредновања и одабрана је 
Настава и учење. Процес самовредновања ће се реализовати у складу са следећим планом:

Активности Време 
(месец) 

Израда акционог 
плана за годишњи 
план рада 
установе 

IX 2022. 
године 

Тим за 
самовредновање, 
Стручни 
сарадници

Реализација плана Током 
школске 
године 

Сви наведени 
носиоци 
реализације 
пројекта

Успостављање 
договора о 
области 
самовредновања 
и одговорностима 
чланова тима 

IX Тим за 
самовредновање,
управа школе

Проучавање 
области квалитета 
и договор о 
циљевима, 
стандардима, 
индикаторима и 
нивоима које 
треба преиспитати 

IX-X Тим за 
самовредновање

Идентификовање 
и прикупљање 
доказа за процену 
оствареног нивоа 
одређеног 
стандарда у свим 
индикаторима 
 

IX-V Тим за 
самовредновање, 
психолошко 
педагошка 
служба,стручни 
сарадници,тим за 
подршку 
ученицима

Уочавање јаких и 
слабих страна 

V Тим за 
самовредновање

Састављање 
извештаја о 
процесу 
самовредновања 

VI Тим за 
самовредновање

Давање предлога 
у вези са 
унапређивањем 
уочених слабости 
(план 
побољшања), са 
дефинисањем 
критеријума 

VI Тим за 
самовредновање

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Начини реализације планираних активности и остваривање са локалном 
друштвеном средином, биће у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом и препорукама 

ГОДИШЊИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА  
Ове школске године почиње нови циклус самовредновања и одабрана је друга 

. Процес самовредновања ће се реализовати у складу са следећим планом:

Носиоци 
активности Исходи 

Начин 
реализације и 
инструменти

 
Тим за 
самовредновање, 
Стручни 
сарадници 

Акциони план је 
саставни део 
годишњег плана 
рада установе 

Усвајање 

Сви наведени 
носиоци 
реализације 
пројекта 

Мере за 
унапређење 
квалитета рада су 
спроведене 

 

Тим за 
самовредновање,
управа школе 

Изабрана област 
самовредновања 

Разговор, 
договор, 
дискусија 

Тим за 
самовредновање 

Утврђени 
системи 
прикупљања 
података, докази, 
ко и када ће 
спроводити 
одређене  фазе, 
анализе, 
извештавања 

Разговор, 
договор, 
дискусија 

Тим за 
самовредновање, 
психолошко 
педагошка 
служба,стручни 
сарадници,тим за 
подршку 
ученицима 

Идентификовани 
су и прикупљени 
докази за 
процену 
остварености 
стандарда 
квалитета 

Посматрање,
Анкетирање,
Интервјуисање
Анализирање 
документације

Тим за 
самовредновање 

Уочене кључне 
снаге и слабости 

Анализа, 
Дискусија,
разматрање

Тим за 
самовредновање 

Сачињен 
извештај 

Писани извештај

Тим за 
самовредновање 

Сачињен 
акциони 
план,односно 
предлог мера за 
унапређење рада 
установе 

Предлагање

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 
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Начини реализације планираних активности и остваривање са локалном самоуправом и 
друштвеном средином, биће у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом и препорукама 

друга област  квалитета: 
. Процес самовредновања ће се реализовати у складу са следећим планом: 

Начин 
реализације и 
инструменти 

 

Технике 
самовре-
дновања 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Посматрање, 
Анкетирање, 
Интервјуисање 
Анализирање 
документације 

Протокол 
за 
праћење, 
Чек листе, 
анкете, 
упитници, 
Разговори 

 
Дискусија, 
разматрање 

 

Писани извештај  

Предлагање  
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успеха 
Евалуација плана На крају 

школске 
године 

Тим за 
самовредновање,
Стручни 
сарадници,
Руководство 
школе

Годишњи извештај 
о 
самовредновању 

До 31. VIII 
2023.годин

е 

Тим за 
самовредновање

Дефинисање 
даљих активности 
ради непрекидног 
унапређивања 
квалитета рада 

Након 
усвајања 
извештаја 

– за 
наредну 
школску 
годину 

Тим за 
самовредновање,
Стручни 
сарадници,
Руководство 
школе

17. МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 
Школске 2022/2023. године у Техничкој школи биће настављен рад на маркетингу, односно  
даљем развоју и унапређивању угледа и имиџа школе и њеној промоцији не само у  локалној 
заједници него и  шире у Србији и  целом региону. Посебна пажња ће се посветити сарадњи са 
родитељима, с акцентом на унапређењу односа наставник 
што квалитетније сарадње са  друштвеном средином. 

Иако смо у досадашњем раду постигли завидан углед и постали препознатљиви у многим 
областима образовног система овог региона и ове школске године планирамо да посебну пажњу 
посветимо промоцији школе, успеха и достигнића како њених ученика тако и професора.
амбиције су да тај углед проширимо и ван његових граница тежећи европским стандардима 
доступним овим просторима. И ове године све активности наше школе биће организоване и 
пропраћене у организацији, између осталих, и Тима за промоцију школе. Самим  т
иницијатива и активност Техничке школе биће медијски пропраћена и доступнa јавности. 

Поред стандарних активности  Школске славe и  Дана школе које организујемо сваке године, ове 
године желимо да знање, вештине, таленат, креативност и способност н
наставника промовишемо кроз различите пројекте, такмичења, изложбе, трибине, радионице, 
уметничка и духовна дружења. Највеће учешће у свим тим активностимо очекујемо од  наших 
успешних ученика и Школског парламента који ће и даље организоват
хуманитарне акције. Наставићемо и  са традиционалним неговањем  и развијањем љубави и 
талента наших ученика не само према техници већ и према уметности, књижевности, спорту и 
другим дисциплинама, промовишући њихову свестраност и тале

Школски сајт планирамо да проширимо, уносећи нове информације које ће помоћи  нашим 
ученицима, али и промовисати школска дешавања и евентуалне успехе наших ученика и 
наставника, а  и омогућити  бољу информисаност ученика и родитеља о активнос

Pеализација маркетинга ће се и ове године остварити кроз  активности директора школе, 
организатора практичне наставе и Тима за промоцију школ

У наредној школској години маркетинг  ће обухватити  следеће активности:

 Сарадња са локалним елект
циљу промоције значајних активности у школи;

 Сарадња са другим институцијама као што су: 
Привредна комора, социјални партнери школе и други;

 Презентација школе у оквиру активности везаних за упис ученика у први разред;
 Промоција пројеката и програма који се реализују у школи;

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.
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. године у Техничкој школи биће настављен рад на маркетингу, односно  
даљем развоју и унапређивању угледа и имиџа школе и њеној промоцији не само у  локалној 
заједници него и  шире у Србији и  целом региону. Посебна пажња ће се посветити сарадњи са 

има, с акцентом на унапређењу односа наставник – ученик – родитељ и   успостављању 
што квалитетније сарадње са  друштвеном средином.  

Иако смо у досадашњем раду постигли завидан углед и постали препознатљиви у многим 
областима образовног система овог региона и ове школске године планирамо да посебну пажњу 
посветимо промоцији школе, успеха и достигнића како њених ученика тако и професора.
амбиције су да тај углед проширимо и ван његових граница тежећи европским стандардима 
доступним овим просторима. И ове године све активности наше школе биће организоване и 
пропраћене у организацији, између осталих, и Тима за промоцију школе. Самим  т
иницијатива и активност Техничке школе биће медијски пропраћена и доступнa јавности. 

Поред стандарних активности  Школске славe и  Дана школе које организујемо сваке године, ове 
године желимо да знање, вештине, таленат, креативност и способност н
наставника промовишемо кроз различите пројекте, такмичења, изложбе, трибине, радионице, 
уметничка и духовна дружења. Највеће учешће у свим тим активностимо очекујемо од  наших 
успешних ученика и Школског парламента који ће и даље организовати културне, спортске и 
хуманитарне акције. Наставићемо и  са традиционалним неговањем  и развијањем љубави и 
талента наших ученика не само према техници већ и према уметности, књижевности, спорту и 
другим дисциплинама, промовишући њихову свестраност и таленат.          

Школски сајт планирамо да проширимо, уносећи нове информације које ће помоћи  нашим 
ученицима, али и промовисати школска дешавања и евентуалне успехе наших ученика и 

а  и омогућити  бољу информисаност ученика и родитеља о активнос

Pеализација маркетинга ће се и ове године остварити кроз  активности директора школе, 
организатора практичне наставе и Тима за промоцију школe. 

У наредној школској години маркетинг  ће обухватити  следеће активности: 

Сарадња са локалним електронским и писаним  медијима (радио, телевизија и штампа) у 
циљу промоције значајних активности у школи; 
Сарадња са другим институцијама као што су: Национална служба за запошљавање
Привредна комора, социјални партнери школе и други; 

квиру активности везаних за упис ученика у први разред;
Промоција пројеката и програма који се реализују у школи; 
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. године у Техничкој школи биће настављен рад на маркетингу, односно  
даљем развоју и унапређивању угледа и имиџа школе и њеној промоцији не само у  локалној 
заједници него и  шире у Србији и  целом региону. Посебна пажња ће се посветити сарадњи са 

родитељ и   успостављању 

Иако смо у досадашњем раду постигли завидан углед и постали препознатљиви у многим 
областима образовног система овог региона и ове школске године планирамо да посебну пажњу 
посветимо промоцији школе, успеха и достигнића како њених ученика тако и професора. Наше 
амбиције су да тај углед проширимо и ван његових граница тежећи европским стандардима 
доступним овим просторима. И ове године све активности наше школе биће организоване и 
пропраћене у организацији, између осталих, и Тима за промоцију школе. Самим  тим свака 
иницијатива и активност Техничке школе биће медијски пропраћена и доступнa јавности.  

Поред стандарних активности  Школске славe и  Дана школе које организујемо сваке године, ове 
године желимо да знање, вештине, таленат, креативност и способност наших ученика и 
наставника промовишемо кроз различите пројекте, такмичења, изложбе, трибине, радионице, 
уметничка и духовна дружења. Највеће учешће у свим тим активностимо очекујемо од  наших 

и културне, спортске и 
хуманитарне акције. Наставићемо и  са традиционалним неговањем  и развијањем љубави и 
талента наших ученика не само према техници већ и према уметности, књижевности, спорту и 

Школски сајт планирамо да проширимо, уносећи нове информације које ће помоћи  нашим 
ученицима, али и промовисати школска дешавања и евентуалне успехе наших ученика и 

а  и омогућити  бољу информисаност ученика и родитеља о активностима у школи. 

Pеализација маркетинга ће се и ове године остварити кроз  активности директора школе, 

ронским и писаним  медијима (радио, телевизија и штампа) у 

Национална служба за запошљавање, 

квиру активности везаних за упис ученика у први разред; 
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 Наставак сарадње са другим школама које школују ученике у истим образовним 
профилима; 

 Израда школског часописа  и билтена школе који има и рек
развојним и другим активностима школе.

18. ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ 
РАВНОПРАВНОСТИ 

18.1. Предмет уређивања/увод
План мера за остваривање и унапређење родне равноправности (у даљем тексту: План) је 
финални документ који успоставља систем родне равноправности у Техничкој школи у Ужицу (у 
даљем тексту: Школа), са крајњим циљем да се у складу са Законом о родној равноправности и 
подзаконским актима успостави, оствари и унапреди родна равноправност у свим сферама 
делатности Школе. 

План садржи кракту оцену стања у вези са положајем жена и мушкараца, укључујући и године 
старости, списак посебних мера, разлоге за одређивање посебних мера и циљеве који се њима 
постижу, почетак примене, начин спровођења и контроле и рокове 
као и друга питања од значаја за остваривање и унапређивање родне равноправности.

Термини који се користе у овом Плану, а који имају родно значење, изражени су у граматичком 
мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол л

18.2. Правни оквир 
Правни оквир за доношење Плана је Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“, бр. 
52/2021, у даљем тексту: Закон), којим се уређују појам, значење и мере политике за остваривање 
и унапређивање родне равноправности, врсте планских аката у области родне равноправности и 
начин извештавања о њиховој реализацији, институционални оквир за остваривање родне 
равноправности, надзор над применом закона и друга питања од значаја за остваривање и 
унапређивање родне равноправности. 

Законом се уређују и мере за сузбијање и спречавање свих облика родно заснованог насиља, 
насиља према женама и насиља у породици. 

Законом се уређују обавезе органа јавне власти, послодаваца и других социјалних партнера да 
интегришу родну перспективу у области у којој делују.

Поред Закона приликом израде Плана узети су у обзир и други релавантни закони и подзаконски 
прописи који уређују ову област: 

1. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/2009 и 52/2021)
2. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“ бр. 

33/2006 и 13/2016) 
3. Закон о заштитнику грађана („Службени гласник РС“ бр. 105/2021)
4. Породични закон („Службени гласник РС“ бр. 18/2005, 72/2011 
5. Закон о раду („Службени гл

13/20147-одлука УС, 113/2017 и 95/2018
6. Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018)
7. Правилник о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повре

родне равноправности, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. 
године, а ступио је на снагу 25.6.2022.

8. Правилник о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне равноправности, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
снагу 25.6.2022. 

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

Наставак сарадње са другим школама које школују ученике у истим образовним 

Израда школског часописа  и билтена школе који има и рекламно-маркетиншку улогу у 
развојним и другим активностима школе. 

18. ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ 

18.1. Предмет уређивања/увод 
План мера за остваривање и унапређење родне равноправности (у даљем тексту: План) је 

нт који успоставља систем родне равноправности у Техничкој школи у Ужицу (у 
даљем тексту: Школа), са крајњим циљем да се у складу са Законом о родној равноправности и 
подзаконским актима успостави, оствари и унапреди родна равноправност у свим сферама 

План садржи кракту оцену стања у вези са положајем жена и мушкараца, укључујући и године 
старости, списак посебних мера, разлоге за одређивање посебних мера и циљеве који се њима 
постижу, почетак примене, начин спровођења и контроле и рокове спровођења посебних мера, 
као и друга питања од значаја за остваривање и унапређивање родне равноправности.

Термини који се користе у овом Плану, а који имају родно значење, изражени су у граматичком 
мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на које се односе.

Правни оквир за доношење Плана је Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“, бр. 
52/2021, у даљем тексту: Закон), којим се уређују појам, значење и мере политике за остваривање 

правности, врсте планских аката у области родне равноправности и 
начин извештавања о њиховој реализацији, институционални оквир за остваривање родне 
равноправности, надзор над применом закона и друга питања од значаја за остваривање и 

вноправности.  

Законом се уређују и мере за сузбијање и спречавање свих облика родно заснованог насиља, 
насиља према женама и насиља у породици.  

Законом се уређују обавезе органа јавне власти, послодаваца и других социјалних партнера да 
рспективу у области у којој делују. 

Поред Закона приликом израде Плана узети су у обзир и други релавантни закони и подзаконски 
 

Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/2009 и 52/2021)
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“ бр. 

Закон о заштитнику грађана („Службени гласник РС“ бр. 105/2021) 
Породични закон („Службени гласник РС“ бр. 18/2005, 72/2011 – др.закон и 6/2015)
Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54,2009, 32/2013, 75/2014, 

одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) 
Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018)
Правилник о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повре
родне равноправности, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. 
године, а ступио је на снагу 25.6.2022. 
Правилник о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне равноправности, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. године, а ступио је на 
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18. ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ 

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности (у даљем тексту: План) је 
нт који успоставља систем родне равноправности у Техничкој школи у Ужицу (у 

даљем тексту: Школа), са крајњим циљем да се у складу са Законом о родној равноправности и 
подзаконским актима успостави, оствари и унапреди родна равноправност у свим сферама 

План садржи кракту оцену стања у вези са положајем жена и мушкараца, укључујући и године 
старости, списак посебних мера, разлоге за одређивање посебних мера и циљеве који се њима 

спровођења посебних мера, 
као и друга питања од значаја за остваривање и унапређивање родне равноправности. 

Термини који се користе у овом Плану, а који имају родно значење, изражени су у граматичком 
ица на које се односе. 

Правни оквир за доношење Плана је Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“, бр. 
52/2021, у даљем тексту: Закон), којим се уређују појам, значење и мере политике за остваривање 

правности, врсте планских аката у области родне равноправности и 
начин извештавања о њиховој реализацији, институционални оквир за остваривање родне 
равноправности, надзор над применом закона и друга питања од значаја за остваривање и 

Законом се уређују и мере за сузбијање и спречавање свих облика родно заснованог насиља, 

Законом се уређују обавезе органа јавне власти, послодаваца и других социјалних партнера да 

Поред Закона приликом израде Плана узети су у обзир и други релавантни закони и подзаконски 

Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/2009 и 52/2021) 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“ бр. 

др.закон и 6/2015) 
асник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54,2009, 32/2013, 75/2014, 

Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018) 
Правилник о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа 
родне равноправности, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. 

Правилник о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне равноправности, 
67/2022 од 17.6.2022. године, а ступио је на 
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18.3. Значење појединих израза
Поједини термини употребљени у овом Плану имају следеће значење:

1) род означава друштвено одређене улоге, могућности, понашања, активности и атрибуте, које 
одређено друштво сматра прикладним за жене и мушкарце укључујући и међусобне односе 
мушкараца и жена и улоге у тим односима које су друштвено одређене у зависности од пол

2) осетљиве друштвене групе су жене са села, жртве насиља, као и групе лица које се због 
друштвеног порекла, националне припадности, имовног стања, пола, родног идентитета, 
сексуалне оријентације, старости, психичког и/или физичког инвалидитета, живота 
неразвијеном подручју или из другог разлога или својства налазе у неједнаком положају;

3) пол представља биолошку карактеристику на основу које се људи одређују као жене или 
мушкарци; 

4) једнаке могућности подразумевају једнако остваривање права и слобод
њихов равноправни третман и равноправно учешће у политичкој, економској, културној и другим 
областима друштвеног живота и у свим фазама планирања, припреме, доношења и спровођења 
одлука и равноправно коришћење њихових резултата, без пос
дискриминације; 

5) дискриминација лица по основу два или више личних својстава без обзира на то да ли се 
утицај појединих личних својстава може разграничити (вишеструка дискриминација) или се не 
може разграничити (интерсексијска дискриминација);

6) родна перспектива односи се на узимање у обзир родних разлика, разлика по полу и 
различитих интереса, потреба и приоритета жена и мушкараца и њихово укључивање у све фазе 
планирања, припреме, доношење и спровођење јавних политика,

7) родна анализа представља процењивање утицаја последица сваке планиране активности, 
укључујући законодавство, мере и активности, јавне политике и програме, по жене и мушкарце и 
родну равноправност у свим областима и на свим н

8) уродњавање представља средство за остваривање и унапређивање родне равноправности 
кроз укључивање родне перспективе у све јавне политике, планове и праксе;

9) уравнотежена заступљеност полова
50% у односу на други пол, а осетно неуравнотежена заступљеност полова постоји када је 
заступљеност једног пола нижа од 40% у односу на други пол, осим ако из посебног закона не 
произлази другачије; 

10) родно засновано насиље је сваки облик физичког, се
социјалног насиља које се врши према лицу или групама лица због припадности одређеном полу 
или роду, као и претње таквим делима, без обзира на то да ли се дешавају у јавном или 
приватном животу, као и сваки облик насиља ко
одређеном полу; 

11) насиље према женама означава кршење људских права и облик дискриминације према 
женама и сва дела родно заснованог насиља која доводе или могу да доведу до: физичке, 
сексуалне, психичке, односно, финансијске повреде или патње за жене, обухватајући и претње 
таквим делима, принуду или произвољно лишавање слободе, било у јавности било у приватном 
животу; 

12) узнемиравање јесте свако нежељено понашање које има за циљ или последицу повреду 
достојанства лица или групе лица на основу пола, односно рода, а нарочито ако се тиме ствара 
страх или непријатељско, застрашујуће, понижавајуће и увредљиво окружење;

13) подстицање на дискриминацију
предузимања дискриминаторних поступака и навођења на дискриминацију на основу пола, 
односно рода, на други сличан начин;
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18.3. Значење појединих израза 
Поједини термини употребљени у овом Плану имају следеће значење: 

означава друштвено одређене улоге, могућности, понашања, активности и атрибуте, које 
одређено друштво сматра прикладним за жене и мушкарце укључујући и међусобне односе 
мушкараца и жена и улоге у тим односима које су друштвено одређене у зависности од пол

су жене са села, жртве насиља, као и групе лица које се због 
друштвеног порекла, националне припадности, имовног стања, пола, родног идентитета, 
сексуалне оријентације, старости, психичког и/или физичког инвалидитета, живота 
неразвијеном подручју или из другог разлога или својства налазе у неједнаком положају;

представља биолошку карактеристику на основу које се људи одређују као жене или 

подразумевају једнако остваривање права и слобода жена и мушкараца, 
њихов равноправни третман и равноправно учешће у политичкој, економској, културној и другим 
областима друштвеног живота и у свим фазама планирања, припреме, доношења и спровођења 
одлука и равноправно коришћење њихових резултата, без постојања родних ограничења и родне 

по основу два или више личних својстава без обзира на то да ли се 
утицај појединих личних својстава може разграничити (вишеструка дискриминација) или се не 

ијска дискриминација); 

односи се на узимање у обзир родних разлика, разлика по полу и 
различитих интереса, потреба и приоритета жена и мушкараца и њихово укључивање у све фазе 
планирања, припреме, доношење и спровођење јавних политика, прописа, мера и активности;

представља процењивање утицаја последица сваке планиране активности, 
укључујући законодавство, мере и активности, јавне политике и програме, по жене и мушкарце и 
родну равноправност у свим областима и на свим нивоима; 

представља средство за остваривање и унапређивање родне равноправности 
кроз укључивање родне перспективе у све јавне политике, планове и праксе; 

уравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног од полова између 
50% у односу на други пол, а осетно неуравнотежена заступљеност полова постоји када је 
заступљеност једног пола нижа од 40% у односу на други пол, осим ако из посебног закона не 

је сваки облик физичког, сексуалног, психичког, економског и 
социјалног насиља које се врши према лицу или групама лица због припадности одређеном полу 
или роду, као и претње таквим делима, без обзира на то да ли се дешавају у јавном или 
приватном животу, као и сваки облик насиља који у већој мери погађа лица која припадају 

означава кршење људских права и облик дискриминације према 
женама и сва дела родно заснованог насиља која доводе или могу да доведу до: физичке, 

, финансијске повреде или патње за жене, обухватајући и претње 
таквим делима, принуду или произвољно лишавање слободе, било у јавности било у приватном 

јесте свако нежељено понашање које има за циљ или последицу повреду 
а лица или групе лица на основу пола, односно рода, а нарочито ако се тиме ствара 

страх или непријатељско, застрашујуће, понижавајуће и увредљиво окружење; 

подстицање на дискриминацију на основу пола, односно рода је давање упутстава о начину 
ња дискриминаторних поступака и навођења на дискриминацију на основу пола, 

односно рода, на други сличан начин; 
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означава друштвено одређене улоге, могућности, понашања, активности и атрибуте, које 
одређено друштво сматра прикладним за жене и мушкарце укључујући и међусобне односе 
мушкараца и жена и улоге у тим односима које су друштвено одређене у зависности од пола; 

су жене са села, жртве насиља, као и групе лица које се због 
друштвеног порекла, националне припадности, имовног стања, пола, родног идентитета, 
сексуалне оријентације, старости, психичког и/или физичког инвалидитета, живота у 
неразвијеном подручју или из другог разлога или својства налазе у неједнаком положају; 

представља биолошку карактеристику на основу које се људи одређују као жене или 

а жена и мушкараца, 
њихов равноправни третман и равноправно учешће у политичкој, економској, културној и другим 
областима друштвеног живота и у свим фазама планирања, припреме, доношења и спровођења 

тојања родних ограничења и родне 

по основу два или више личних својстава без обзира на то да ли се 
утицај појединих личних својстава може разграничити (вишеструка дискриминација) или се не 

односи се на узимање у обзир родних разлика, разлика по полу и 
различитих интереса, потреба и приоритета жена и мушкараца и њихово укључивање у све фазе 

прописа, мера и активности; 

представља процењивање утицаја последица сваке планиране активности, 
укључујући законодавство, мере и активности, јавне политике и програме, по жене и мушкарце и 

представља средство за остваривање и унапређивање родне равноправности 

постоји када је заступљеност једног од полова између 40-
50% у односу на други пол, а осетно неуравнотежена заступљеност полова постоји када је 
заступљеност једног пола нижа од 40% у односу на други пол, осим ако из посебног закона не 

ксуалног, психичког, економског и 
социјалног насиља које се врши према лицу или групама лица због припадности одређеном полу 
или роду, као и претње таквим делима, без обзира на то да ли се дешавају у јавном или 

ји у већој мери погађа лица која припадају 

означава кршење људских права и облик дискриминације према 
женама и сва дела родно заснованог насиља која доводе или могу да доведу до: физичке, 

, финансијске повреде или патње за жене, обухватајући и претње 
таквим делима, принуду или произвољно лишавање слободе, било у јавности било у приватном 

јесте свако нежељено понашање које има за циљ или последицу повреду 
а лица или групе лица на основу пола, односно рода, а нарочито ако се тиме ствара 

 

, односно рода је давање упутстава о начину 
ња дискриминаторних поступака и навођења на дискриминацију на основу пола, 
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14) сексуално, односно полно узнемиравање
физички акт сексуалне природе који има за циљ или послед
нарочито ако се тиме ствара страх, непријатељско, застрашујуће, понижавајуће или увредљиво 
окружење; 

15) сексуално, односно полно уцењивање
нечињења дела сексуалне природе,
против њега или њему блиског лица изнети нешто што може шкодити њеној или његовој части 
или угледу; 

16) родно осетљив језик јесте језик којим се промовише равноправност жена и мушкараца и 
средство којим се утиче на свест оних који се тим језиком служе у правцу остваривања 
равноправности, укључујући промене мишљења, ставова и понашања у оквиру језика којим се 
служе у личном и професионалном животу;

17) плата представља новчану надокнаду за извршен рад. 
право запослених из радног односа. Плата подразумева надокнаду за једнак рад, односно рад 
једнаке вредности уз примену начела једнакости и једнаког поступања према запосленима, без 
обзира на пол, односно род; 

18) родни стереотипи јесу традицијом формиране и укорењене идеје према којима су женама и 
мушкарцима произвољно додељене карактеристике и улоге које одређују и ограничавају њихове 
могућности и положај у друштву; 

18.4. Обавезе школе у спровођењу општих и посебних ме
остваривање и унапређивање родне равноправности
Школа је дужна да:  

1) укључи садржаје родне равноправности приликом доношења планова и програма наставе и 
учења, приликом утврђивања стандарда уџбеника, наставних метода и норматива школског 
простора и опреме и да у наставне програме и материјале искључи родно стереотипне, 
сексистичке садржаје, укључи садржаје везане за родну равноправност у циљу превазилажења 
родних стереотипа и предрасуда, неговања узајамног поштовања, ненасилног разрешења сукоба 
у међуљудским односима, спречавања и сузбијања родно заснованог насиља и поштовања права 
на лични интегритет, на начин прилагођен узрасту ученика; 

2) обезбеди подршку образовним програмима и научним истраживањима који се финансирају из 
јавних средстава ради доприноса у промовисању родне равноправности и превазилажења 
родних стереотипа;  

3) обезбеди да садржаји планова и програма наставе и учења и уџбеника и другог наставног 
материјала буду такви да афирмишу равноправност и повећају видљивост осетљивих друштвен
група и допринос у науци, технолошком развоју, култури и уметности, одбрани и безбедности; 

4) предузима, у складу са законом, мере које обухватају: 

(1) интегрисање родне равноправности у планове и програме наставе и учења укључујући 
препознавање и охрабривање за пријаву родно заснованог насиља и насиља према женама, у 
оквиру:  

- редовних наставних предмета и ваннаставних активности, 

- планирања и организације различитих облика обуке, 

(2) измене садржаја планова и програма наставе и учења и уџбеника и
материјала, тако да афирмишу равноправност и повећавају видљивост доприноса жена науци, 
технолошком развоју, култури и уметности; 

(3) коришћење родно осетљивог језика, односно језика који је у складу са граматичким родом, у 
уџбеницима и наставном материјалу, као и у сведочанствима, дипломама, класификацијама, 
звањима, занимањима и лиценцама, као и у другим облицима образовно
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сексуално, односно полно узнемиравање јесте сваки нежељени вербални, невербални или 
физички акт сексуалне природе који има за циљ или последицу повреду личног достојанства, а 
нарочито ако се тиме ствара страх, непријатељско, застрашујуће, понижавајуће или увредљиво 

сексуално, односно полно уцењивање је свако понашање лица које, у намери чињења или 
нечињења дела сексуалне природе, уцени другог да ће у случају одбијања пружања траженог 
против њега или њему блиског лица изнети нешто што може шкодити њеној или његовој части 

јесте језик којим се промовише равноправност жена и мушкараца и 
им се утиче на свест оних који се тим језиком служе у правцу остваривања 

равноправности, укључујући промене мишљења, ставова и понашања у оквиру језика којим се 
служе у личном и професионалном животу; 

представља новчану надокнаду за извршен рад. Право на плату је основно и неотуђиво 
право запослених из радног односа. Плата подразумева надокнаду за једнак рад, односно рад 
једнаке вредности уз примену начела једнакости и једнаког поступања према запосленима, без 

јесу традицијом формиране и укорењене идеје према којима су женама и 
мушкарцима произвољно додељене карактеристике и улоге које одређују и ограничавају њихове 

 

18.4. Обавезе школе у спровођењу општих и посебних мера за 
остваривање и унапређивање родне равноправности 

1) укључи садржаје родне равноправности приликом доношења планова и програма наставе и 
учења, приликом утврђивања стандарда уџбеника, наставних метода и норматива школског 

опреме и да у наставне програме и материјале искључи родно стереотипне, 
сексистичке садржаје, укључи садржаје везане за родну равноправност у циљу превазилажења 
родних стереотипа и предрасуда, неговања узајамног поштовања, ненасилног разрешења сукоба 

ђуљудским односима, спречавања и сузбијања родно заснованог насиља и поштовања права 
на лични интегритет, на начин прилагођен узрасту ученика;  

2) обезбеди подршку образовним програмима и научним истраживањима који се финансирају из 
оприноса у промовисању родне равноправности и превазилажења 

3) обезбеди да садржаји планова и програма наставе и учења и уџбеника и другог наставног 
материјала буду такви да афирмишу равноправност и повећају видљивост осетљивих друштвен
група и допринос у науци, технолошком развоју, култури и уметности, одбрани и безбедности; 

4) предузима, у складу са законом, мере које обухватају:  

(1) интегрисање родне равноправности у планове и програме наставе и учења укључујући 
абривање за пријаву родно заснованог насиља и насиља према женама, у 

редовних наставних предмета и ваннаставних активности,  

планирања и организације различитих облика обуке,  

(2) измене садржаја планова и програма наставе и учења и уџбеника и
материјала, тако да афирмишу равноправност и повећавају видљивост доприноса жена науци, 
технолошком развоју, култури и уметности;  

(3) коришћење родно осетљивог језика, односно језика који је у складу са граматичким родом, у 
наставном материјалу, као и у сведочанствима, дипломама, класификацијама, 

звањима, занимањима и лиценцама, као и у другим облицима образовно-васпитног рада; 
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јесте сваки нежељени вербални, невербални или 
ицу повреду личног достојанства, а 

нарочито ако се тиме ствара страх, непријатељско, застрашујуће, понижавајуће или увредљиво 

је свако понашање лица које, у намери чињења или 
уцени другог да ће у случају одбијања пружања траженог 

против њега или њему блиског лица изнети нешто што може шкодити њеној или његовој части 

јесте језик којим се промовише равноправност жена и мушкараца и 
им се утиче на свест оних који се тим језиком служе у правцу остваривања 

равноправности, укључујући промене мишљења, ставова и понашања у оквиру језика којим се 

Право на плату је основно и неотуђиво 
право запослених из радног односа. Плата подразумева надокнаду за једнак рад, односно рад 
једнаке вредности уз примену начела једнакости и једнаког поступања према запосленима, без 

јесу традицијом формиране и укорењене идеје према којима су женама и 
мушкарцима произвољно додељене карактеристике и улоге које одређују и ограничавају њихове 

ра за 

1) укључи садржаје родне равноправности приликом доношења планова и програма наставе и 
учења, приликом утврђивања стандарда уџбеника, наставних метода и норматива школског 

опреме и да у наставне програме и материјале искључи родно стереотипне, 
сексистичке садржаје, укључи садржаје везане за родну равноправност у циљу превазилажења 
родних стереотипа и предрасуда, неговања узајамног поштовања, ненасилног разрешења сукоба 

ђуљудским односима, спречавања и сузбијања родно заснованог насиља и поштовања права 

2) обезбеди подршку образовним програмима и научним истраживањима који се финансирају из 
оприноса у промовисању родне равноправности и превазилажења 

3) обезбеди да садржаји планова и програма наставе и учења и уџбеника и другог наставног 
материјала буду такви да афирмишу равноправност и повећају видљивост осетљивих друштвених 
група и допринос у науци, технолошком развоју, култури и уметности, одбрани и безбедности;  

(1) интегрисање родне равноправности у планове и програме наставе и учења укључујући 
абривање за пријаву родно заснованог насиља и насиља према женама, у 

(2) измене садржаја планова и програма наставе и учења и уџбеника и другог наставног 
материјала, тако да афирмишу равноправност и повећавају видљивост доприноса жена науци, 

(3) коришћење родно осетљивог језика, односно језика који је у складу са граматичким родом, у 
наставном материјалу, као и у сведочанствима, дипломама, класификацијама, 

васпитног рада;  
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(4) процењивање садржаја уџбеника и другог наставног материјала са аспекта њиховог утицаја на 
промоцију родне равноправности; 

(5) континуирано стручно усавршавање и додатне обуке запослених, као и стручно 
оспособљавање приправника за подстицање родне равноправности, препознавање и заштиту од 
дискриминације како на основу пола, односно рода, сексуалне 
карактеристика, инвалидитета, расе, националне припадности или етничког порекала, тако и на 
основу других личних својстава, повећање осетљивости на садржај наставног плана и програма и 
наставног материјала, људских права, дискриминациј
заштите особа са инвалидитетом, вршњачког насиља, родно заснованог насиља и насиља према 
женама и девојчицама;  

(6) предузимање посебних мера ради подстицања уравнотежене заступљености полова при упису 
у Школу, програме стипендирања, програме целоживотног учења, као и за коришћење 
информационо-комуникационих технологија; 

(7) предузимање посебних мера ради активног укључивања у систем образовања и васпитања 
лица која су због свог пола, односно рода, полних карактер
стања, традиције и друштвено
образовања;  

(8) доношење и спровођење посебних мера у области научноистраживачког рада које се 
финансирају из јавних средстава ради укључивањ
вредновања, избора, спровођења и оцењивања резултата научноистраживачких пројеката, као и 
једнаког учешћа жена и мушкараца у истаживачким тимовима и телима надлежним за 
вредновање, избор и оцењивање научноистраживачки

Школа је дужна да обезбеди једнаке могућности за активно бављење спортским активностима 
без било којег вида дискриминације на основу пола, односно рода, као и да предузима посебне 
мере за подстицање. 

У области запошљавања и рада Школа је дужн
ангажованим лицима, без обзира на пол, односно род и породични статус, обезбеди једнаке 
могућности у вези са остваривањем права из радног односа и по основу рада, односно других 
видова радног ангажовања. 

Школа је дужна да, без обзира на пол, род и породични статус, лицима која траже запослење 
обезбеди једнаке могућности у вези са заснивањем радног односа, другог вида радног 
ангажовања, односно обављања одређеног посла, у складу са законом којим се уређује рад код 
послодавца, односно органа јавне власти.

У Школи је забрањена дискриминација лица на основу пола, односно рода у односу на:

1) услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла;
2) услове рада и сва права из радног односа;
3) стручно усавршавање и додатно образовање;
4) напредовање на послу; 
5) отказ уговора о раду. 

Послодавац је дужан да запосленом, без обзира на пол, односно род и породични статус, 
обезбеде једнаке могућности за стручно усавршавање и додатно образовање, као и стручно 
оспособљавање приправника, стручно усмеравање, напредно стручно усавршавање и 
преквалификације, укључујући практично радно искуство.

Школа је дужна да: 

1) програме стручног усавршавања и стручног оспособљавања спроводи уважавајући њихове 
породичне обавезе (обавезе старања и бриге о деци, старијим и болесним члановима 
породице и сл.); 
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(4) процењивање садржаја уџбеника и другог наставног материјала са аспекта њиховог утицаја на 
оцију родне равноправности;  

(5) континуирано стручно усавршавање и додатне обуке запослених, као и стручно 
оспособљавање приправника за подстицање родне равноправности, препознавање и заштиту од 
дискриминације како на основу пола, односно рода, сексуалне оријентације, полних 
карактеристика, инвалидитета, расе, националне припадности или етничког порекала, тако и на 
основу других личних својстава, повећање осетљивости на садржај наставног плана и програма и 
наставног материјала, људских права, дискриминације на основу пола, односно рода, положаја и 
заштите особа са инвалидитетом, вршњачког насиља, родно заснованог насиља и насиља према 

(6) предузимање посебних мера ради подстицања уравнотежене заступљености полова при упису 
ограме стипендирања, програме целоживотног учења, као и за коришћење 

комуникационих технологија;  

(7) предузимање посебних мера ради активног укључивања у систем образовања и васпитања 
лица која су због свог пола, односно рода, полних карактеристика, родних стереотипа, брачног 
стања, традиције и друштвено-економских услова у повећаном ризику од напуштања 

(8) доношење и спровођење посебних мера у области научноистраживачког рада које се 
финансирају из јавних средстава ради укључивања родне перспективе у све фазе израде, 
вредновања, избора, спровођења и оцењивања резултата научноистраживачких пројеката, као и 
једнаког учешћа жена и мушкараца у истаживачким тимовима и телима надлежним за 
вредновање, избор и оцењивање научноистраживачких пројеката.  

Школа је дужна да обезбеди једнаке могућности за активно бављење спортским активностима 
без било којег вида дискриминације на основу пола, односно рода, као и да предузима посебне 

У области запошљавања и рада Школа је дужна да запосленима, односно другим радно 
ангажованим лицима, без обзира на пол, односно род и породични статус, обезбеди једнаке 
могућности у вези са остваривањем права из радног односа и по основу рада, односно других 

а да, без обзира на пол, род и породични статус, лицима која траже запослење 
обезбеди једнаке могућности у вези са заснивањем радног односа, другог вида радног 
ангажовања, односно обављања одређеног посла, у складу са законом којим се уређује рад код 

давца, односно органа јавне власти. 

У Школи је забрањена дискриминација лица на основу пола, односно рода у односу на:

1) услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла;
2) услове рада и сва права из радног односа; 

ње и додатно образовање; 

Послодавац је дужан да запосленом, без обзира на пол, односно род и породични статус, 
обезбеде једнаке могућности за стручно усавршавање и додатно образовање, као и стручно 
оспособљавање приправника, стручно усмеравање, напредно стручно усавршавање и 
преквалификације, укључујући практично радно искуство. 

1) програме стручног усавршавања и стручног оспособљавања спроводи уважавајући њихове 
(обавезе старања и бриге о деци, старијим и болесним члановима 
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(4) процењивање садржаја уџбеника и другог наставног материјала са аспекта њиховог утицаја на 

(5) континуирано стручно усавршавање и додатне обуке запослених, као и стручно 
оспособљавање приправника за подстицање родне равноправности, препознавање и заштиту од 

оријентације, полних 
карактеристика, инвалидитета, расе, националне припадности или етничког порекала, тако и на 
основу других личних својстава, повећање осетљивости на садржај наставног плана и програма и 

е на основу пола, односно рода, положаја и 
заштите особа са инвалидитетом, вршњачког насиља, родно заснованог насиља и насиља према 

(6) предузимање посебних мера ради подстицања уравнотежене заступљености полова при упису 
ограме стипендирања, програме целоживотног учења, као и за коришћење 

(7) предузимање посебних мера ради активног укључивања у систем образовања и васпитања 
истика, родних стереотипа, брачног 

економских услова у повећаном ризику од напуштања 

(8) доношење и спровођење посебних мера у области научноистраживачког рада које се 
а родне перспективе у све фазе израде, 

вредновања, избора, спровођења и оцењивања резултата научноистраживачких пројеката, као и 
једнаког учешћа жена и мушкараца у истаживачким тимовима и телима надлежним за 

Школа је дужна да обезбеди једнаке могућности за активно бављење спортским активностима 
без било којег вида дискриминације на основу пола, односно рода, као и да предузима посебне 

а да запосленима, односно другим радно 
ангажованим лицима, без обзира на пол, односно род и породични статус, обезбеди једнаке 
могућности у вези са остваривањем права из радног односа и по основу рада, односно других 

а да, без обзира на пол, род и породични статус, лицима која траже запослење 
обезбеди једнаке могућности у вези са заснивањем радног односа, другог вида радног 
ангажовања, односно обављања одређеног посла, у складу са законом којим се уређује рад код 

У Школи је забрањена дискриминација лица на основу пола, односно рода у односу на: 

1) услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла; 

Послодавац је дужан да запосленом, без обзира на пол, односно род и породични статус, 
обезбеде једнаке могућности за стручно усавршавање и додатно образовање, као и стручно 
оспособљавање приправника, стручно усмеравање, напредно стручно усавршавање и 

1) програме стручног усавршавања и стручног оспособљавања спроводи уважавајући њихове 
(обавезе старања и бриге о деци, старијим и болесним члановима 
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2) запосленима или њиховим представницима, најмање једном годишње обезбеди 
информације о положају жена и мушкараца запослених или радно ангажованих код 
послодавца и у органу јавне власти, које обухватају податке о посебним мерама које се 
примењују ради унапређења родне равноправности, преглед заступљености жена и 
мушкараца на различитим нивоима организације, информације о њиховим зарадама и 
разлике у њиховим платама исказане пре
личности запослених, у складу с прописима којима се уређује заштита података о личности;

3) да обезбеди финансијска средства за остваривање обавеза из родне равноправности.

У Школи је забрањен отказ, односно р
проглашавање запосленог за вишак на основу пола, односно рода, трудноће, породиљског 
одсуства или одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, као и 
због покренутог поступка за заштиту од дискриминације, узнемиравања, сексуалног 
узнемиравања и сексуалног уцењивања.

Школа је дужна да запосленог по повратку са одсуства са рада због трудноће, породиљског 
одсуства, одсуства ради неге детета, одсуства ради посебне неге детета, усво
старатељства, врати на исте или друге еквивалентне послове.

Забрањен је премештај запослених или упућивање на рад код другог послодавца, уколико је то за 
запосленог неповољније, осим ако је то учињено у складу са налазом надлежног здрав
органа, односно другог надлежног органа или због организационих промена код послодавца, 
односно промене унутрашњег уређења које су извршене у складу са законом.

Одсуствовање са посла због трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и 
одсуства ради посебне неге детета, односно очинства и материнства (родитељства), усвојења, 
хранитељства, старатељства, не може бити разлог за ускраћивање права на:

1) стручно усавршавање и додатно образовање;

2) напредовање и стицање вишег звања, односно п
извршилачко радно место, по основу стечених услова, у складу са законом;

3) коришћење свих побољшања радних услова обезбеђених током одсуства.

Време током којег је запослени одсуствовао са рада због трудноће, породиљског одсуст
одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета неће се рачунати код процене 
успешности рада у укупном временском периоду у коме се успешност рада рачуна.

Запосленима се у Школи гарантује једнака плата за исти рад или рад исте вредности, 
исплаћује у целости у новцу или делом у новцу, а делом у натури, у складу са законом који 
уређује радне односе. 

Под радом једнаке вредности подразумева се рад за који се захтева исти степен стручне спреме, 
односно образовања, знања и способности
одговорност. 

Приликом одређивања висине примања систематизација послова, односно радних места, мора 
бити заснована на истим критеријумима за жене и мушкарце и уређена тако да искључује 
дискриминацију на основу пола, односно рода.

У Школи је забрањен сваки облик насиља заснован на полу, полним карактеристикама, односно 
роду и насиља према женама у приватној и јавној сфери.

18.5. Кратка оцена стања у вези са положајем жена и мушкараца 
Укупан број запослених, разврстан по полној структури на дан 01.

пол
мушкарци

жене
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2) запосленима или њиховим представницима, најмање једном годишње обезбеди 
информације о положају жена и мушкараца запослених или радно ангажованих код 

вне власти, које обухватају податке о посебним мерама које се 
примењују ради унапређења родне равноправности, преглед заступљености жена и 
мушкараца на различитим нивоима организације, информације о њиховим зарадама и 
разлике у њиховим платама исказане према полу запослених, а које не садрже податке о 
личности запослених, у складу с прописима којима се уређује заштита података о личности;

3) да обезбеди финансијска средства за остваривање обавеза из родне равноправности.

У Школи је забрањен отказ, односно раскид радног односа од стране послодавца, као и 
проглашавање запосленог за вишак на основу пола, односно рода, трудноће, породиљског 
одсуства или одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, као и 

за заштиту од дискриминације, узнемиравања, сексуалног 
узнемиравања и сексуалног уцењивања. 

Школа је дужна да запосленог по повратку са одсуства са рада због трудноће, породиљског 
одсуства, одсуства ради неге детета, одсуства ради посебне неге детета, усвојења, хранитељства, 
старатељства, врати на исте или друге еквивалентне послове. 

Забрањен је премештај запослених или упућивање на рад код другог послодавца, уколико је то за 
запосленог неповољније, осим ако је то учињено у складу са налазом надлежног здрав
органа, односно другог надлежног органа или због организационих промена код послодавца, 
односно промене унутрашњег уређења које су извршене у складу са законом. 

Одсуствовање са посла због трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и 
одсуства ради посебне неге детета, односно очинства и материнства (родитељства), усвојења, 
хранитељства, старатељства, не може бити разлог за ускраћивање права на: 

1) стручно усавршавање и додатно образовање; 

2) напредовање и стицање вишег звања, односно премештаја на непосредно више 
извршилачко радно место, по основу стечених услова, у складу са законом; 

3) коришћење свих побољшања радних услова обезбеђених током одсуства.

Време током којег је запослени одсуствовао са рада због трудноће, породиљског одсуст
одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета неће се рачунати код процене 
успешности рада у укупном временском периоду у коме се успешност рада рачуна.

Запосленима се у Школи гарантује једнака плата за исти рад или рад исте вредности, 
исплаћује у целости у новцу или делом у новцу, а делом у натури, у складу са законом који 

Под радом једнаке вредности подразумева се рад за који се захтева исти степен стручне спреме, 
односно образовања, знања и способности, у коме је остварен једнак радни допринос уз једнаку 

Приликом одређивања висине примања систематизација послова, односно радних места, мора 
бити заснована на истим критеријумима за жене и мушкарце и уређена тако да искључује 

основу пола, односно рода. 

У Школи је забрањен сваки облик насиља заснован на полу, полним карактеристикама, односно 
роду и насиља према женама у приватној и јавној сфери. 

18.5. Кратка оцена стања у вези са положајем жена и мушкараца 
их, разврстан по полној структури на дан 01.01.202

пол број запослених % 
мушкарци 38 31 

жене 85 69 

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину 

 Страна 309 од 315 

2) запосленима или њиховим представницима, најмање једном годишње обезбеди 
информације о положају жена и мушкараца запослених или радно ангажованих код 

вне власти, које обухватају податке о посебним мерама које се 
примењују ради унапређења родне равноправности, преглед заступљености жена и 
мушкараца на различитим нивоима организације, информације о њиховим зарадама и 

ма полу запослених, а које не садрже податке о 
личности запослених, у складу с прописима којима се уређује заштита података о личности; 

3) да обезбеди финансијска средства за остваривање обавеза из родне равноправности. 

аскид радног односа од стране послодавца, као и 
проглашавање запосленог за вишак на основу пола, односно рода, трудноће, породиљског 
одсуства или одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, као и 

за заштиту од дискриминације, узнемиравања, сексуалног 

Школа је дужна да запосленог по повратку са одсуства са рада због трудноће, породиљског 
јења, хранитељства, 

Забрањен је премештај запослених или упућивање на рад код другог послодавца, уколико је то за 
запосленог неповољније, осим ако је то учињено у складу са налазом надлежног здравственог 
органа, односно другог надлежног органа или због организационих промена код послодавца, 

 

Одсуствовање са посла због трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и 
одсуства ради посебне неге детета, односно очинства и материнства (родитељства), усвојења, 

ремештаја на непосредно више 
 

3) коришћење свих побољшања радних услова обезбеђених током одсуства. 

Време током којег је запослени одсуствовао са рада због трудноће, породиљског одсуства, 
одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета неће се рачунати код процене 
успешности рада у укупном временском периоду у коме се успешност рада рачуна. 

Запосленима се у Школи гарантује једнака плата за исти рад или рад исте вредности, било да се 
исплаћује у целости у новцу или делом у новцу, а делом у натури, у складу са законом који 

Под радом једнаке вредности подразумева се рад за који се захтева исти степен стручне спреме, 
, у коме је остварен једнак радни допринос уз једнаку 

Приликом одређивања висине примања систематизација послова, односно радних места, мора 
бити заснована на истим критеријумима за жене и мушкарце и уређена тако да искључује 

У Школи је забрањен сваки облик насиља заснован на полу, полним карактеристикама, односно 

18.5. Кратка оцена стања у вези са положајем жена и мушкараца  
.2022. године 
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укупно
У Техничкој школи је запослено 2,2 пута више жена него мушкараца, док је на територији 

општине Ужице према статистичким подацима
више жена у средњим школама: 158 мушкараца (29%) и 383 жене (71%). Проценат запослених 
жена на територији Републике Србије је 67%, а мушкараца 33%, односно, два пута је више жена 
него мушкараца. Можемо закљу
складу са општим трендом запослености по полу у средњим школама у Србији.

Структура руководећих и извршилачких радних места према полу

пол 

мушкарци
жене 

укупно 

мушкарци
жене 

укупно 

Старосна структура запослених према полу
старост мушкарци 

21-30 4 10
31-40 5 13
41-50 12 32
51-60 11 29
61-65 6 16
укупно 38 100

Школа је обезбедила једнаке могућности за све запослене без обзира на пол у вези са 
остваривањем права из радног односа и по основу рада. 

Запосленима се у Школи исплаћује у истом износу за исти рад или рад исте вредности, без обзира 
на пол. 

Имајући у виду напред наведене податке, након повратка запослених са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета биће постигнут однос равноправне за
запосленима, а стални задатак јесте побољшање тог односа.

18.6. Мере и процедуре за унапређење родне равноправности
Мере за остваривање и унапређивање родне равноправности у Школи подразумевају стварање 
једнаких могућности за учешће 
запошљавања, социјалне и здравствене заштите, образовања, васпитања, науке и технолошког 
развоја, информационо- комуникационих технологија и информационог друштва, културе, јавног 
информисања, спорта, у органима управљања и надзора и њиховим телима.

План посебних мера има за општи циљ увођење мера за унапређење родне равноправности и 
промовисање родне равноправности на свим нивоима и у свим областима пословања. Посебни 
циљеви које се желе постићи су: 
успостављање једнаких могућности приликом запослења и професионалном развоју запослених, 
примена родно одговорног буџетирања и увођење родне перспективе у пословну политику и 
документа Школе. Ови циљеви се
Плана: 

                                                           
4 Извор: https://data.stat.gov.rs/Home/Result/11030201?languageCode=sr
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укупно 123 100 
У Техничкој школи је запослено 2,2 пута више жена него мушкараца, док је на територији 

општине Ужице према статистичким подацима4 за школску 2020/2021. годину запослено 2,4 пута 
више жена у средњим школама: 158 мушкараца (29%) и 383 жене (71%). Проценат запослених 
жена на територији Републике Србије је 67%, а мушкараца 33%, односно, два пута је више жена 
него мушкараца. Можемо закључити да је запосленост по полу у Техничкој школи у Ужицу у 
складу са општим трендом запослености по полу у средњим школама у Србији.

Структура руководећих и извршилачких радних места према полу на дан 01.01.2022. године

број запослених % 
Руководећа радна места 

мушкарци 1 20 
4 80 
5 100 

Извршилачка радна места 
мушкарци 37 31 

81 69 
118 100 

Старосна структура запослених према полу на дан 01.01.2022. године 
% жене % укупно

10 7 8 11 
13 12 14 17 
32 29 34 41 
29 28 33 39 
16 9 11 15 

100 85 100 123 

Школа је обезбедила једнаке могућности за све запослене без обзира на пол у вези са 
остваривањем права из радног односа и по основу рада.  

Запосленима се у Школи исплаћује у истом износу за исти рад или рад исте вредности, без обзира 

Имајући у виду напред наведене податке, након повратка запослених са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета биће постигнут однос равноправне заступљености полова међу 
запосленима, а стални задатак јесте побољшање тог односа. 

18.6. Мере и процедуре за унапређење родне равноправности
Мере за остваривање и унапређивање родне равноправности у Школи подразумевају стварање 

 и равноправан третман жена и мушкараца у области рада и 
запошљавања, социјалне и здравствене заштите, образовања, васпитања, науке и технолошког 

комуникационих технологија и информационог друштва, културе, јавног 
, у органима управљања и надзора и њиховим телима. 

План посебних мера има за општи циљ увођење мера за унапређење родне равноправности и 
промовисање родне равноправности на свим нивоима и у свим областима пословања. Посебни 
циљеви које се желе постићи су: успостављање културе родне равноправности у Школи, 
успостављање једнаких могућности приликом запослења и професионалном развоју запослених, 
примена родно одговорног буџетирања и увођење родне перспективе у пословну политику и 
документа Школе. Ови циљеви се постижу преко посебних мера које су наведене у наставку 

https://data.stat.gov.rs/Home/Result/11030201?languageCode=sr-Latn  
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У Техничкој школи је запослено 2,2 пута више жена него мушкараца, док је на територији 
за школску 2020/2021. годину запослено 2,4 пута 

више жена у средњим школама: 158 мушкараца (29%) и 383 жене (71%). Проценат запослених 
жена на територији Републике Србије је 67%, а мушкараца 33%, односно, два пута је више жена 

чити да је запосленост по полу у Техничкој школи у Ужицу у 
складу са општим трендом запослености по полу у средњим школама у Србији. 

на дан 01.01.2022. године 

укупно % 
9 

14 
33 
32 
12 

100 

Школа је обезбедила једнаке могућности за све запослене без обзира на пол у вези са 

Запосленима се у Школи исплаћује у истом износу за исти рад или рад исте вредности, без обзира 

Имајући у виду напред наведене податке, након повратка запослених са породиљског одсуства и 
ступљености полова међу 

18.6. Мере и процедуре за унапређење родне равноправности 
Мере за остваривање и унапређивање родне равноправности у Школи подразумевају стварање 

и равноправан третман жена и мушкараца у области рада и 
запошљавања, социјалне и здравствене заштите, образовања, васпитања, науке и технолошког 

комуникационих технологија и информационог друштва, културе, јавног 

План посебних мера има за општи циљ увођење мера за унапређење родне равноправности и 
промовисање родне равноправности на свим нивоима и у свим областима пословања. Посебни 

успостављање културе родне равноправности у Школи, 
успостављање једнаких могућности приликом запослења и професионалном развоју запослених, 
примена родно одговорног буџетирања и увођење родне перспективе у пословну политику и 

постижу преко посебних мера које су наведене у наставку 
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1. Успостављање културе родне равноправности (рада у окружењу културе родне 
равноправности) се спроводи кроз следеће посебне мере: именовање лица за родну 
равноправност и едукације из области род
равноправност прати спровођење политика и мера за остваривање и унапређивање родне 
равноправности из делокруга органа у којем су запослени; прати стање о полној структури 
запослених и радно ангажованих лица у орган
утврђеном стању у погледу достигнутог нивоа остваривања родне равноправности у 
области из делокруга органа; доставља извештаје овог става руководиоцу органа, које 
орган јавне власти, након доношења, доставља Мини
и телима за родну равноправност на питањима значајним за остваривање и 
унапређивање родне равноправности; припрема податке, анализе и материјале потребне 
за рад тела за родну равноправност и обавља и друге послове у скла
одређивању лица задуженог за родну равноправност. Лице задужено за родну 
равноправност континуирано похађа обуке организоване од стране Министарства у 
сарадњи са Националном академијом за јавну управу

2. Успостављање једнаких могућности приликом
запослених која се спроводи кроз следеће посебне мере: приликом расписивања 
конкурса за пријем у радни однос услови који се наводе односе се на Законом прописане 
услове за пријем у радни однос и не траже се подаци о брач
другим личним својствима, прикупљање и анализа кључних показатеља стручног 
усавршавања са уведеном родном димензијом.

3. Примена родно одговорног буџетирања које се спроводи кроз следеће посебне мере: 
увођење начела родне равноправно
анализу буџета и реструктуирање прихода и расхода.

4. Увођење родне перспективе у пословну политику и документа Школе која се постиже кроз 
следеће посебне мере: коришћење родно осетљивог језика, односно јези
складу са граматичким родом у наставном материјалу и документима Школе. 

За успешно достизање постављеног циља остваривања и унапређења родне равноправности 
потребна је подршка свих запослених у Школи. Одговорност за остваривање родне 
равносправности има руководство Школе, лице задужено за родну равноправност, као и сви 
запослени. 

Посебне мере за остваривање и унапређење родне равноправности се контунуирано спроводе у 
пословању Школе и оне престављају сталан задатак свих запослених.

 

 

19. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
План праћења и евалуације Годишњег плана рада школе:

Садржај праћења и вредновања 

1. УВОД 

 

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА У оквиру анализе ГПР на првом полугодишту  и 
на крају школске године

 
3. MАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 
РАДА  
3.1. Просторни услови рада  
3.2. Опремљеност школе  
3.2.1. Опремљеност школе наставним средствима и 
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Успостављање културе родне равноправности (рада у окружењу културе родне 
равноправности) се спроводи кроз следеће посебне мере: именовање лица за родну 
равноправност и едукације из области родне равноправности. Лице задужено за родну 
равноправност прати спровођење политика и мера за остваривање и унапређивање родне 
равноправности из делокруга органа у којем су запослени; прати стање о полној структури 
запослених и радно ангажованих лица у органу у коме су одређени и саставља извештаје о 
утврђеном стању у погледу достигнутог нивоа остваривања родне равноправности у 
области из делокруга органа; доставља извештаје овог става руководиоцу органа, које 
орган јавне власти, након доношења, доставља Министарству; сарађује са Министарством 
и телима за родну равноправност на питањима значајним за остваривање и 
унапређивање родне равноправности; припрема податке, анализе и материјале потребне 
за рад тела за родну равноправност и обавља и друге послове у складу са актом о 
одређивању лица задуженог за родну равноправност. Лице задужено за родну 
равноправност континуирано похађа обуке организоване од стране Министарства у 
сарадњи са Националном академијом за јавну управу 
Успостављање једнаких могућности приликом запослења и професионалном развоју 
запослених која се спроводи кроз следеће посебне мере: приликом расписивања 
конкурса за пријем у радни однос услови који се наводе односе се на Законом прописане 
услове за пријем у радни однос и не траже се подаци о брачном, породичном статусу и 
другим личним својствима, прикупљање и анализа кључних показатеља стручног 
усавршавања са уведеном родном димензијом. 
Примена родно одговорног буџетирања које се спроводи кроз следеће посебне мере: 
увођење начела родне равноправности у све процесе финансијског планирања кроз родну 
анализу буџета и реструктуирање прихода и расхода. 
Увођење родне перспективе у пословну политику и документа Школе која се постиже кроз 
следеће посебне мере: коришћење родно осетљивог језика, односно јези
складу са граматичким родом у наставном материјалу и документима Школе. 

За успешно достизање постављеног циља остваривања и унапређења родне равноправности 
потребна је подршка свих запослених у Школи. Одговорност за остваривање родне 

авности има руководство Школе, лице задужено за родну равноправност, као и сви 

Посебне мере за остваривање и унапређење родне равноправности се контунуирано спроводе у 
пословању Школе и оне престављају сталан задатак свих запослених. 

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
План праћења и евалуације Годишњег плана рада школе: 

Начин и време Задужене особе 
У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Јелена Павловић

У оквиру анализе ГПР на првом полугодишту  и 
на крају школске године 

Секретар и Јелена 
Павловић

ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ У оквиру анализе 
реализације ГПР, 
јануар-фебруар и мај 

Звонислав Поповић

Помоћник директора и 
стручни сарадници  у 
сарадњи са 3.2.1. Опремљеност школе наставним средствима и 
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Успостављање културе родне равноправности (рада у окружењу културе родне 
равноправности) се спроводи кроз следеће посебне мере: именовање лица за родну 

не равноправности. Лице задужено за родну 
равноправност прати спровођење политика и мера за остваривање и унапређивање родне 
равноправности из делокруга органа у којем су запослени; прати стање о полној структури 

у у коме су одређени и саставља извештаје о 
утврђеном стању у погледу достигнутог нивоа остваривања родне равноправности у 
области из делокруга органа; доставља извештаје овог става руководиоцу органа, које 

старству; сарађује са Министарством 
и телима за родну равноправност на питањима значајним за остваривање и 
унапређивање родне равноправности; припрема податке, анализе и материјале потребне 

ду са актом о 
одређивању лица задуженог за родну равноправност. Лице задужено за родну 
равноправност континуирано похађа обуке организоване од стране Министарства у 

запослења и професионалном развоју 
запослених која се спроводи кроз следеће посебне мере: приликом расписивања 
конкурса за пријем у радни однос услови који се наводе односе се на Законом прописане 

ном, породичном статусу и 
другим личним својствима, прикупљање и анализа кључних показатеља стручног 

Примена родно одговорног буџетирања које се спроводи кроз следеће посебне мере: 
сти у све процесе финансијског планирања кроз родну 

Увођење родне перспективе у пословну политику и документа Школе која се постиже кроз 
следеће посебне мере: коришћење родно осетљивог језика, односно језика који је у 
складу са граматичким родом у наставном материјалу и документима Школе.  

За успешно достизање постављеног циља остваривања и унапређења родне равноправности 
потребна је подршка свих запослених у Школи. Одговорност за остваривање родне 

авности има руководство Школе, лице задужено за родну равноправност, као и сви 

Посебне мере за остваривање и унапређење родне равноправности се контунуирано спроводе у 

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Задужене особе  
Јелена Павловић 

Секретар и Јелена 
Павловић 

Звонислав Поповић 

Помоћник директора и 
стручни сарадници  у 
сарадњи са 
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директором и шефом 
рачуноводства3.2.2. Службени аутомобил и друга возила 

 – техничких 

У оквиру анализе 
реализације ГПР, 
јануар-фебруар и мај 

Секретар
4.1. Директор школе, помоћник директора и Секретар, помоћник 

директора, 
организатори 
практичне наставе, 
стручни сарадници и 
руководиоци сектора

радници ангажовани из других 
организација по уговору о извођењу наставе 

У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Оливера Поњавић

5.1. Бројно стање ученика и одељења  Након сваког класификационог 
периода 

Јелена Павловић, 
Ружица Страњаковић, 
Љиљана Зекић5.1.1. Бројно стање ученика по подручјима У оквиру анализе реализације 

ГПР, јануар-фебруар и мај 
5.1.2.Бројно стање ученика према страним 

 

преквалификације ,  доквалификације и 

5.3. Подела одељења на наставнике и У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Руководиоци стручних 
већа и секторских 
тимова 

наставника и стручних сарадника у оквиру 
У оквиру анализе ГПР на првом 
полугодишту  и на крају 
школске године 

5.5. Годишњи фонд часова теоријске, У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Годишњи фонд часова који се јавља 

5.6. Изборни предмети и факултативне 

у специјалним 

У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Јелена Павловић, 
 

5.9. Испитни рокови и припремни рад Помоћник директора, 
стручни сарадници

Организатори 
практичне наставе
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директором и шефом 
рачуноводства 

Секретар 
Секретар, помоћник 
директора, 
организатори 
практичне наставе, 
стручни сарадници и 
руководиоци сектора 

Оливера Поњавић 

Јелена Павловић, 
Ружица Страњаковић, 
Љиљана Зекић 

Руководиоци стручних 
већа и секторских 
тимова  

Јелена Павловић,  
 
Помоћник директора, 
стручни сарадници 

Организатори 
практичне наставе 
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6. ПЛАНОВИ  И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ 
ОРГАНА И СЛУЖБИ 
6.1. Планови и програми стручних органа
6.1.1. Наставничко веће  
6.1.2.  Одељењска већа  
а) Одељења која нису завршна  
б) Завршни  разреди 

6.1.3.  Стручна већа  

6.1.4. Стручни актив за РП 

6.1.5. Стручни актив за развој ШП 

6.1.6. Педагошки колегијум 

6.2. Стручни сарадници  

6.3. Тимови у школи  
6.4. Секретар школе  

 
7. ПЛАНОВИ  РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И 
РУКОВОЂЕЊА 
7.1. Школски одбор  

7.2. Директор школе  

7.3. Помоћник директора 
7.4. Организатор практичне наставе

 

8. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И 
ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА  

 
9. ПЛАНОВИ  РАДА УЧЕНИЧКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА  

9.1. Ученички парламент  

 
10. ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО -ВАСПИТНОГ РАДА 

10.1. Одељењске старешине  

10.2. Допунска, додатна и припремна 
настава  
10.3. Друштвено-корисни рад 

 
11. ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
11.1. Секције ученика  
11.2. План реализације програма слободних активности
  
11.3. Екскурзије  
11.4. Излети  
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6. ПЛАНОВИ  И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ У оквиру анализе реализације 
ГПР,  

Марина Јелисијевић

6.1. Планови и програми стручних органа јануар-фебруар и мај  
Весна Зечевић

Маријана Симовић
АлексићАприл и јун, анализа на ОВ 

Март и мај, анализа на ОВ 
У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Татјана Старчевић и 
Данијела Продановић

У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Јелена Јокић
Ана Јованетић 
Марковски

У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Бранкица Антонијевић
Маријана Симовић
Алексић
Ружица Страњаковић
Секретар

7. ПЛАНОВИ  РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Секретар и помоћник 
директора
Секретар и директор

Подношењем извештаја ШО у 
фебруари и августу и у оквиру 
анализе реализације ГПР 

Директор

У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Помоћник директора

7.4. Организатор практичне наставе  организатори ПН

У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Ружица Страњаковић 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора

 Ружица Страњаковић

Извештавањем на НВ Катарина Новаковић
председник УП

У оквиру анализе реализације 
ГПР 

Маријана Симовић 
Алексић

Подношење извештаја на ОВ у 
децембру и мају - јуну 

Стручни сарадници

припремна У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Стручни сарадници

ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У оквиру анализе 
реализације ГПР, 
јануар-фебруар и 
мај 

Ружица Страњаковић
Ружица Страњаковић 

11.2. План реализације програма слободних активности

Секретар
Ружица Страњаковић
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Марина Јелисијевић 

 
Весна Зечевић 

Маријана Симовић- 
Алексић 

Татјана Старчевић и  
Данијела Продановић 
Јелена Јокић 
Ана Јованетић 
Марковски 
Бранкица Антонијевић 
Маријана Симовић- 
Алексић 
Ружица Страњаковић 
Секретар 

Секретар и помоћник 
директора 
Секретар и директор 
Директор 

Помоћник директора 

организатори ПН 

Ружица Страњаковић у 
сарадњи са 
руководиоцима 
сектора 

Ружица Страњаковић 

Катарина Новаковић и 
председник УП 

Маријана Симовић 
Алексић 
Стручни сарадници 

Стручни сарадници 

Ружица Страњаковић 
Ружица Страњаковић  

Секретар 
Ружица Страњаковић 
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12. ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
12.1.План активности програма за конструктивно 
решавање проблема, комуникацију, тимски рад, 
самоиницијативу и подстицање предузетничког духа
12.2.План реализације Програма каријерног вођења и 
саветовања ученика 
12.3.План реализације Програма заштите животне 
средине  

12.4. План реализације Програма за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања

12.5. План поступања установе у случају сумње или 
утврђеног дискриминаторног понашања и вређања 
угледа, части или достојанства личности
12.6. План реализације Програма школског спорта
12.7. План реализације здравствене заштите 
превенције ризичног понашања (превенција болести 
зависности и малолетничке делинквенције)
12.8. План реализације инклузивног образовања и 
васпитања  
12.9. План реализације Програма безбедности и 
здравља на раду 

12.10. Пројекти који се реализују у школи

 
13. ПЛАН  УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОГ РАДА 

13.1. Aкциони план за реализацију  
Развојног плана школе 

13.2.Мере за унапређење квалитета рада 
на основу спољашњег вредновања и 
самовредновања 
13.3. Остале мере за унапређење 
радашколе  

 

14.  ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

14.1. План стручног усавршавања 
наставника и стручних сарадника 

14.2. План стручног усавршавања 
директора  

14.3. Ментор и приправник 

 
15. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ 
СРЕДИНОМ 
15.1. План реализације Програма сарадње са 
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ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У оквиру анализе 
реализације ГПР, 
јануар-фебруар и 
мај 

Марија Радојевић

12.1.План активности програма за конструктивно 
решавање проблема, комуникацију, тимски рад, 
самоиницијативу и подстицање предузетничког духа  

Марија Радојевић

12.2.План реализације Програма каријерног вођења и Ивана Марјановић

12.3.План реализације Програма заштите животне Марина Јелисијевић

12.4. План реализације Програма за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања 

Зорица Ђурић
 

План поступања установе у случају сумње или 
утврђеног дискриминаторног понашања и вређања 
угледа, части или достојанства личности  

Зорица Ђурић

План реализације Програма школског спорта Небојша Зарић
План реализације здравствене заштите ученика и 

превенције ризичног понашања (превенција болести 
зависности и малолетничке делинквенције)  

Марија Радојевић

12.8. План реализације инклузивног образовања и Ружица Страњаковић

12.9. План реализације Програма безбедности и Иван Савић

12.10. Пројекти који се реализују у школи Маријана Симовић 
Алексић

ПЛАН  УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО- У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Маријана Симовић 
Алексић

Aкциони план за реализацију  
У оквиру анализе реализације 
ГПР и анализом на ПК у 
периоду март-април и на НВ у 
априлу 

Јелена Јокић

13.2.Мере за унапређење квалитета рада 
на основу спољашњег вредновања и 

У оквиру анализе реализације 
ГПР и анализом на ПК у 
периоду март - април 

Весна Зечевић

У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Маријана Симовић 
Алексић

14.  ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У оквиру анализе реализације 
ГПР, фебруар и мај-јун 

Наташа Гавриловић

  

Тромесечним извештавањем и 
у оквиру анализе реализације 
ГПР; годишњи извештај у јуну 

Наташа Гавриловић,  
директор

У оквиру Извештаја о раду 
директора у јануар - фебруару 
и августу 
У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Бранкица Антонијевић

15. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ У оквиру анализе 
реализације ГПР, 
јануар-фебруар и мај 

ППС и секретар

План реализације Програма сарадње са Психолошко
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Марија Радојевић 

Марија Радојевић 

Ивана Марјановић 

Марина Јелисијевић 

Зорица Ђурић 
 

Зорица Ђурић 

Небојша Зарић 
Марија Радојевић 

Ружица Страњаковић 

Иван Савић 

Маријана Симовић 
Алексић 

Маријана Симовић 
Алексић 
Јелена Јокић 

Весна Зечевић 

Маријана Симовић 
Алексић 

Наташа Гавриловић 

Наташа Гавриловић,  
директор 

Бранкица Антонијевић 

ППС и секретар 

Психолошко- 
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породицом  
15.1.1. Савет родитеља 
15.1.2. Родитељски састанци 
15.1.3. Индивидуални састанци са родитељима
15.2. Сарадња са локалном самоуправом и 
друштвеном средином  

 
16.  ГОДИШЊИ ПЛАН 
САМОВРЕДНОВАЊА 

У оквиру анализе реализације ГПР,  
извештавањем ПК на састанку новембар 
децембар, извештавање 
годишњи извештај у августу  

 

17.  МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ  

 
18. ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 
19. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ 
ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Анализа реализације Годишњег плана рада  у првом полугодишту и Извештај о реализацији 
Годишњег плана рада се разматра и усваја на Школском одбору. 

Квантитативна и квалитативна анализа реализације Годишњег плана рада школе је саставни део 
Годишњег извештаја о раду школе

 
Директор школе    

 
       Драган Туцаковић, дипл.инж.  

  Годишњи план рада за школску 2022/2023.

  

  
 

педагошка служба
Секретар
Психолошко
педагошка службаИндивидуални састанци са родитељима 

локалном самоуправом и Оливера Поњавић

У оквиру анализе реализације ГПР,  
извештавањем ПК на састанку новембар – 
децембар, извештавање на НВ у децембру и  
годишњи извештај у августу 

Весна Зечевић 

Оливера Шијакињић 

У оквиру анализе реализације 
ГПР, јануар-фебруар и мај 

Данијела Продановић

ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У складу са планом Помоћник директора и 

секретар школе

19. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ У складу са планом Маријана Симовић 
Алексић

Анализа реализације Годишњег плана рада  у првом полугодишту и Извештај о реализацији 
Годишњег плана рада се разматра и усваја на Школском одбору.  

Квантитативна и квалитативна анализа реализације Годишњег плана рада школе је саставни део 
а о раду школе. 

         Председник школског одбора

               Татјана Старчевић, дипл.инж.
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педагошка служба 
Секретар 
Психолошко- 
педагошка служба 
Оливера Поњавић 

Весна Зечевић  

Оливера Шијакињић  

Данијела Продановић 

Помоћник директора и 
секретар школе 

Маријана Симовић 
Алексић 

Анализа реализације Годишњег плана рада  у првом полугодишту и Извештај о реализацији 

Квантитативна и квалитативна анализа реализације Годишњег плана рада школе је саставни део 

Председник школског одбора 

Татјана Старчевић, дипл.инж. 
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