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I  УВОД 

 

Контакт подаци: 

Телефон: 015/ 344-583  

Факс: 015/ 344-583 

Email: sredpoljskola@ptt.rs 

Сајт: sredpoljskola.edu.rs 

Адреса: Војводе Путника 58, 15000 Шабац 

 

Министарство народне привреде 24. јуна 1904. године донело је решење за отварање 

Ратарске школе у Шапцу. Овде је од почетка века било двориште и ,,огледно поље“ 

Пољопривредне станице. У 1906 .години завршени су послови на пространој штали за говеда и 

коње, свињац, 8 живинарника, кованлук, ковачка, коларска и плетарска радионица,као и стаклена 

башта.  

Прве школске године уписано је 27 ученика, а следеће године уписано је 28 ученика, тако 

да се школске 1908/1909. године у школи нашло 70 питомаца. Годишње су ученици били 

оцењивани, а на крају су били разредни испити. Ученици су се оцењивали следећим оценама: 2- 

негативна оцена, затим 3,4,5- позитивне. Све оцене саопштаване су родитељима писаним путем.  

Од оснивања до 1928.године, школа је била подређена Министарству народне привреде, 

док је од 1931. до 1941. године школа била у надлежности Банске школе у Сарајеву. 

Већ од треће године постојања, Средња пољопривредна школа у Шапцу, свој простор и 

учионице делила је са Школом ученика у привреди, Женском занатском школом и неколико 

одељења Основне школе ,,Вук Караџић“.  

Школске 1960/1961. године у просторијама Средње школе отворена је и Виша 

пољопривредна школа. 

Интернат је почео да ради када и школа, под чијом је управом и био, али је имао свог 

управника, Педагошко веће и васпитаче. Интернат је био далеко од рентабилног пословања те је 

одлучено да се затвори. 

Школске 1977/1978. године дошло је до реформе, тј. усмерено образовање у две фазе. После 

двогодишњих заједничких основа, ученици пољопривредне и ветеринарске струке школовали су 

се још две, а ученици школе за квалификоване раднике још једну годину. Прилив ученика био је 

изнад свих очекивања. Уписано је 714 ученика, па су формирана 23 одељења првих разреда. Те 

школске године у 36 одељења било је 1096 ученика, што је и највећа бројка у историји школе. 

Развој самоуправљања није мимоишао ни школство. Пољопривредна школа је као основна 

организација удруженог рада пољопривредно-прехрамбене струке  ,,23. октобар“ ушла у састав 

Радне организације Центар усмереног образовања ,,Душан Петровић-Шане“ у Шапцу. Овај назив 

школа је носила до 7. јула 1989. године када је добила име – Средња пољопривредна школа ,,23. 

октобар“. 

Реконструкцијом старе зграде, која је под заштитом државе, створени су услови за 

интернатски смештај, па тако од 2005. године у школи ради дом ученика са 70 места за смештај 

ученика.  

Решењем Министарства просвете школа добија назив ,,Средња пољопривредна школа са 

домом ученика“. 

Од школске 2010/2011. године, школа образује ученике по новим наставним плановима и 

програмима, што подразумева другачији начин праћења ученика, примену нових метода наставе 

и професионално усавршавање. Школске 2018/2019.године, почела је изградња новог крила дома 

ученика. Од школске 2019/2020.године планиран је смештај  укупно 105 ученика у дому ученика. 

mailto:sredpoljskola@edu.rs
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У фебруару месецу школске 2019/2020. године почело је са радом ново крило дома. 

Школске 2018/2019.године, наставници, стручни сарадници и руководство школе 

обучавани су за примену електронског дневника у настави. Од школске 2019/2020.године, у 

школи се користе искључиво електронски дневници. 

 

 

 

 

   
                             Стара зграда школе           Нова зграда школе 
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1. МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

 

Мисија школе 

 
Мисија школе као једне од најстаријих пољопривредних школа у Србији, јесте да 

ученицима свих смерова пружи квалитетно и савремено знање из области пољопривреде и 

прераде хране. Такође, да им обезбеди квалитетну праксу која ће их припремити за будуће 

занимање, као и да своје ученике припреми за евентуално даље образовање и живот који их 

очекује. 

Главни принципи у раду су :  

• Принцип неговања иновативне, интердисциплинарне и занимљиве наставе; 

• Принцип позитивне радне климе и коректних међуљудских односа  укојима се ученици 

осећају сигурно, прихваћено и задовољно  

• Принцип веће укључености ученика у образовно-васпитни систем;  

• Принцип подршке формирању друштвено одговорне и свестране личности ученика, 

• Принцип поделе одговорности и преузимања одговорности (тимски рад);  

• Принцип активног учешћа наставника и ученикa у животу локалне заједницe и шире.  

 

 

Визија школе 

 
Желимо да постанемо школа која ће у будућности од свог рада обезбедити средства за даља улагања 

у погледу осавремењивања наставе и школске економије. На тај начин били би слични европским 

школама. Намера нам је да наши ученици буду по свом знању и способностима равноправни са 

својим вршњацима из развијених земаља Eвропе. Желимо да наши наставници сталним 

усавршавањем буду квалитетнији за извршавање оваквих задатака. Очекујемо да родитељи 

препознају наше жеље и постану кооперативнии за сарадњу и помоћ коју могу да пруже школи.  

 

Приоритетни задаци школе су:  

 

• Даље стручно усавршавање наставника кроз избор семинара, који су ускладу са постојећим 

потребама школе и праћење примене стручног усавршавања; 

• Интензивирање размене знања и умења наставника и ученика у виду  хоризонталне размене и 

учења унутар школе у виду размене и учења са колегама и ученицима у другим школама у 

окружењу и на међународној образовној сцени. 
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2. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ 

При изради Годишњег плана рада школе, полазило се од следећих законских основа: 

1. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-

др.закон,10/19 и 6/20) 

2. Закон о средњем образовању и васпитању(„Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 101/17, 27/18-

др.закон и 6/2020) 

3. Закон о уџбеницима  („Службени гласник РС“, бр. 27/18); 

4. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у  звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 81/17 и 48/18); 

5. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник 

РС“, бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16); 

6. Правилник о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС“, бр. 56/2019.); 

7. Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник РС“, бр. 

56/2019.); 

8. Правилник о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС“, бр. 76/20 и 94/20); 

9. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Службени гласник 

РС“, бр. 82/15 и 59/20); 

10. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама („Службени гласник 

РС“, бр. 37/93 и 43/15); 

11. Правилник о календару образовно – васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021 

годину. („Просветни гласник“ бр. 6/20); 

12. Правилник о педагошкој норми свих облика обрзовно – васпитног рада наставника и 

стручних сарадника у средњој школи („Просветни гласник“, бр. 1/92, 23/97 и 2/00 и 15/19); 

13. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Просветни гласник“, бр. 5/12); 

14. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња и 

прерада хране (,, Просветни гласник“ 1/93,1/94, 1/96, 2/01, 5/02, 10/06, 5/11, 6/12, 5/13, 11/13, 

14/13 и 9/18); 

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

(„Просветни гласник“, бр. 6/03, 23/04, 9/05 и 11/16); 

16. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања за 

подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране („Просветни гласник“, бр. 

6/12);2/13,3/14,5/14, 10/16,5/17, 2/20, 11/20). 

17. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и 

уметничким школама („Просветни гласник“, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 

2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10, 11/13, 14/13, 

5/14, 3/15, 11/16 и 13/18 и 30/19 и 15/19) 

18. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 

стручним школама(просветни гласник РС, бр. 5/91,7/96, 3/03, 7/08, 8/11, 9/13 и 6/14, 5/91,1/92, 

21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 

9/13, 6/24, 5/15- др. правилници, 8/15 - др. правилници, 16/15- др. правилници, 21/15-др. 

правилници); 

19. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне 

профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада пољопривреда, 

производња и прерада хране („Просветни гласник“, бр. 9/91, 16/15,10/16, 11/17, 4/18 и 13/18); 

20. Правилник о стандардима квалитета рада установе (Службени гласник РС, бр. 14/18); 
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21. Правилник о вредновању квалитета рада установе (Службени гласник РС, бр. 10/19); 

22. Стручно упутство о начину израде школске документације. (Бр.119-01-346/1/2014-01); 

23. Школског развојног плана, резултата самовредновања рада школе (акционих планова) и 

Посебног протокола о заштити деце од насиља; 

24. 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, 

106/20.). 

 

 

 

 

3.ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 
      Отворена је школа јахања коју предводи професионални инструктор. Школа 

тренутно  поседује 12 коња. Школу јахања ће похађати наши ученици на часовима 

спортског коњарства, а и остало заинтересовано грађанство. За потребе ове школе 

купљена је опрема и урађени падоци на школској економији. 

0111 – гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица 

0113 – гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака 

0119 – гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака 

0121 – гајење грожђа 

0124 – гајење јабучастог и коштичавог воћа 

0125 – гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа 

0130 – гајење садног материјала 

0141 – узгој музних крава 

0142 – узгој других говеда и бивола 

0143 – узгој коња и других копитара 

0145 – узгој оваца и коза 

0146 – узгој свиња 

0147 – узгој живине 

0149 – узгој осталих животиња 

0150 – мешовита пољопривредна производња 

0162 – помоћне делатности у узгоју  
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II  УСЛОВИ РАДА 

1.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

1.1. Школски објекти и објекти за образовно васпитни рад 

 

СТАРА ЗГРАДА 

НОВА ЗГРАДА 

УЧЕНИЧКИ ДОМ 

ОБЈЕКТИ ШКОЛСКЕ ЕКОНОМИЈЕ 

 

1.2.  Просторни услови рада 

 
ПРОСТОР Број Пов-м2 Опремљеност % 

КЛАСИЧНА УЧИОНИЦА     

учионица 15 700 Врло добра 90 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ     

инфоматика 2 111 добра 70 

Православни катехизис 1 36 Врло добра 90 

Грађанско васпитање 1 50 Врло добра 90 

медијатека 1 52 одлична 100 

Физичко васпитање 1 54 неусловно  

Терени на отвореном: рукомет, мали фудбал 1 46x25 Врло добро 90 

 одбојка  21x12 Врло добро 90 

КАБИНЕТИ     

физика 1 53 Врло добра 90 

ветеринарски 1 64 Врло добра 90 

Лабораторија -  педолошка 1 53 одлична 100 

Лабораторија за прехрамбену струку 1 28 одлична 100 

РАДИОНИЦЕ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ 

ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ 

    

Радионица за пекаре 1 73 одлична 100 

Прерада млека 1 107 Врло добра 80 

ОСТАЛИ ПРОСТОР 1    

Свечана сала 1 148 одлична 100 

Библиотека са читаоницом 1 53 одлична 90 

Разглас 1 16 одлична 100 

Ученички ресторан 1 54 одлична 100 

КАНЦЕЛАРИЈЕ     

Наставничка канцеларија     

Директор 1 36 одлична 100 

Секретар 1 26 одлична 100 

Помоћник директора 1 24 одлична 100 

Рачуноводство 1 11 одлична 100 

Психолог 1  одлична 100 

Педагог 1 10 одлична 100 

За израду пројеката 1 11 одлична 100 

За састанке 1 18 одлична 100 

Матична служба 1  Врло добра 80 
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1.3. Просторни услови на школској економији  

 
ПРОСТОР  Пов-м2   

Пољопривредно земљиште  100 ха.   

Школски парк  2 ха.   

Огледна парцела: хортикилтура,повртарство  1.2 ха   

Мини зоолошки врт  1 ха.   

     

ОБЈЕКТИ НА ШКОЛСКОЈ 

ЕКОНОМИЈИ 

Број Пов-м2 Опремљеност % 

     

стакленик 1 175 Врло добра  90 

пластеник 1 600 одлична 95 

Мали пластеник 2 70 добра 70 

     

Радионица : механичари 1 70 Врло добра 80 

Радионица: браварска 1 32 врло добра 80 

Канцеларија за професоре 1 15 Врло добра 90 

Канцеларија управника економије 1 15 врло добра 80 

Кабинет за хортикултуру 1 67 врло добра 80 

Кабинет за пољопривредну струку 1 49 врло добра 80 

Вински подрум 1 48 одлична 100 

Магацини  2 76 Врло добра 80 

Метална гаража 1 36 одлична 100 

Стара штала 1 410 одлична 100 

Нова штала 1 370 одлична 100 

Мешаона сточне хране 1 170 одлична 100 

трифолин 1 86 одлична 100 

Ветеринарска амбуланта 1 70 Врло добра 80 

сењак 1 480 одлична 100 

Отворено товилиште за бикове 1 125 одлична 100 

свињац 1 190 одлична 100 

Хала за јахање 1 871 одлична 100 

шупе 2 254 старе  

 

 

 

 
Нова зграда  Медијатека 
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1.4. План за унапређење материјално-техничких услова рада 

 

АКТИВНОСТ МЕСТО НАЧИН ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Молерско-

фарбарски радови 

Школски 

објекти 

 

Буџет РС 

Буџет града Шапца 

Сопствена средства 

 

Јун-јул 

2021. 

Директор, 

секретар 

Набавка
 наставни
х 

Кабинети,  Буџет РС Током Директор, 

средстава и опреме учионице и Буџет града Шапца школске секретар 

 радионице  Сопствена средства 2020/2021.  

    године  
Набавка Машински парк Пројекти-Фондови Током Директор, 
пољопривредних  Буџет РС школске секретар 

машина  Сопствена средства 2020/2021.  

   године  
Куповина књига за Библиотека Сопствена средства Током Директор, 
библиотек
у 

    школске секретар, 

     2020/2021. билиотекар 

     године.  
Грађевински радови Школски 

објекти 
Буџет РС Током Директор, 

  Буџет града Шапца школске секретар 

  Сопствена средства 2020/2021.  

   године.  

     
Набавка и 
постављање 

Школска Буџет града Шапца Током Директор, 

пластеника економија Сопствена средства школске секретар 

   2020/2021.  

   године.  

Изградња спортске 

сале 

Школа Министарство 

просвете 

Током 

школске 

2020/2021. 

године 

Директор 
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2. КАДРОВСKИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ 

 

Име и презиме Радно место 

Године 

радног 

стажа Лиценца % у школ. 

Предраг Савић Директор 18 да 100 

Ђорђе Алексић 

пом. директора 
( проф. физичке 

културе) 17 да 25 (75% настава) 

Илија Спасојевић 
пом. директора 

(библиотекар) 39 да 
25 (75% 

библиотека) 

Тања Николић 

пом.директора у 

установи ученичког 

стандарда 24 не 100 

 

 

ПОСЛОВИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Име и презиме 
Наставни 
предмет 

Године 

радног 
 стажа Лиценца % у школи 

Весна Игњатовић-

Обреновић 
Српски језик и 

књижевност 27 да 100 

Ана Симић-Ризнић  
Српски језик и 

књижевност           15 да 100 

Драгица Станковић 
Српски језик и 

књижевост 19 да 100 

Љиљана Ђукановић 
Српски језик и 
књижевност 11 да 

100 (75% 

настава, 25% у 

библиотеци) 

Марија Ђуковић Руски језик  не 45 

Татјана Томић Енглески језик 12 да 100 

Инес Радовановић Енглески језик 14 да 100 

Јелена Вујанић Енглески језик 14 да 50 

Зоран Стојиновић Географија 16 да 50 

Сања Берић географија 14 да 10 

Адриана Машић 

Соц.са правима, 

соц.,устав и права 
грађана, 

грађан.васпитање 13 да 100 

Јованка Ковачевић 
Филозофија, 

грађ.васпитање 26 да 50 
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Милош Стефановић Историја 34 да 100 

Наташа Јовановић Латински језик 26 да 21,27 

Жељко Елор 

Биологија, 

екологија, лек.и 
зач.биље, 

ппракт.настава 13 да 80 

Владимир Панић 
Биологија, 
екологија, ботаника 28 да 30 

Славољуб Јовановић Физ. васпитање 23 да 100 

Мирослав Пановић 
Физ. васпитање, 

изабрани спорт 22 да 100 

Ђорђе Алексић 
Физ.васпитање, 

изабрани спорт 17 да 

100 (75% настава, 

25% помоћник 

директора) 

Весна Степановић Физика 17 да 80 

Зоран Богдановић 
Математика, 

информатика 28 да 100 

Немања Томић 
Математика, 

информатика 12 да 100 
Душан Ђорђевић 

Срнић Математика 6 не 80 

Јована Милутиновић Математика 3 не 100 

Невена Ђуришић 
Хемија, физичка 

х.,аналитичка х. 12 да 100 

Јелена Петровић Хемија, техн.рада 12 да 90 

Марија Мирковић Хемија 6 не 100 

Олга Џиновић Вет. предмети 35 да 100 

Јован Живковић Вет. предмети 29 да 100 

Милан  Мијатовић Вет. предмети 30 да 100 

Светлана Ђурић Вет. предмети 30 да 100 

Раде Милчић Вет. предмети 31 да 100 

Зоран Петковић Вет. предмети 15 да 100 

Тамара Томић Вет.предмети 5 не 100 

Душанка Ђукић Струч. предмети 30 да 100 

Драгана Гератовић Струч. предмети 20 да 100 

Драган Јовановић Струч. предмети 8 не 100 

Бранка Шубашић Струч. предмети 18 да 100 

Сузана Ристановић Струч. предмети 16 да 100 

Катарина Секуловић Струч. предмети 22 да 100 
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Радета Радановић Струч. предмети 27 да 100 

Биљана Поповић Струч. предмети 24 да 100 

Мира Баћановић Струч. предмети 24 да 100 

Александар Поповић Струч. предмети 25 да 100 

Душан Мајсторовић Струч. предмети 25 да 100 

Милена Стаменић Струч. предмети 27 да 100 

Слађана Мирковић Струч. предмети 21 да 100 

Весна Јанковић Струч. предмети 33 да 100 

Весна Живановић Струч.предмети 4 не 100 

Жељко Јокић Струч. предмети 23 да 100 

Мира Љубинковић Струч. предмети 24 да 100 

Марија Гајић Струч. предмети 5 не 100 

Славка Тодоровић Струч. предмети 27 да 100 

Снежана Васић Струч. предмети 20 да 100 

Миланка Живановић Струч. предмети 23 не 100 

Предраг Лазаревић Струч. предмети 26 да 100 

Јованка Максимовић Струч. предмети 9 да 100 
Александра С. 

Марковић Струч. предмети 10 да 100 
Александра  Н. 

Марковић Струч. предмети 10 да 100 

Ђурђа Лукић Струч. предмети 6  не 100 

Валентина Арсеновић Верска настава 9 не 100 

Драгољуб  Поповић Предузетништво 29 да 50 

Бојана Абазовић Музичка уметност 5 не 5 

Мирјана Ристивојевић Ликовна  уметност 1 не 5 

Милош Макевић пом. наставник 6   100 

Далибор Двокић пом. наставник 21   100 

Драгутин Гранић пом. наставник 34   100 
Мирослава Рогуља 
Тривановић пом. наставник    100 

Вера Мићић пом. наставник 33   100 

Мирослав Божић 
пом.наставник и 
магационер 3  89% (11%) 

Никола Савић 
Организатор  прак.  
наставе 16  да 100 



14 
 

Сања Берић Географија 14 да 10 

Милица Јевтић Педагог 11 да 100 

Слађана Игњатовић Педагог 4 да 100 

Јелена Костадиновић психолог 7 не 50 

Милена Ђаковић Васпитач у дому 10 не 100 

Мирјана Шешић Васпитач у дому 15 не 100 

Ања Ризнић Васпитач у дому 9 не 100 

Данило Цветић Васпитач у дому 9 мес. не 100 

Татјана Јокић Васпитач у дому 4 мес. не 100 

 

 

 

 

ОПШТИ, ПРАВНИ, КАДРОВСКИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСИЈСКО - 

РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

Име и презиме Радно место 
Године 

радног стажа Лиценца % у школ. 

Ивана Марковић 

( Анита Милошевић-

замена)  Секретар 6  да 100 

Аница Ралић 

Реф.за правно-

кадровске и 

админитративне 

послове 16  100 

Душица Марјановић Магац./Економ 15  100 

Данка Тешић 

Дипл.економиста за 

финан.рачун.послове 14  100 

Драгана Срнић-

Ђорђевић Благајник 32  100 
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СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ И ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ 

 

 

Име и презиме Радно место 

Године 

радног 

стажа % у школ. 

Снежана Дудић Чистачица 15 100 

Весна  Ђурђевић Чистачица 21 100 

Стана Јовановић Чистачица 14 100 

Милена Новаковић Чистачица 23 100 

Стојанка Петровић Чистачица 20 100 

Вера Секулић Чистачица 37 100 

Весна Петровић Чистачица 5 100 

Милан Радосављевић Возач 27 100 

Мики Панасиук ложач  100 

Миломир Тодоровић 

Домар, мајстор 

одржавања 37 100 

Живка Вуковић Чистачица  33 100 

Милован Тешић Помоћни радник  25 100 

Милан Ђурђевић Помоћни радник 7 100 

Драгослав Павловић Помоћни радник 8 100 

Мирјана Гајић 

Техничар одржавања 

одеће  100 

Драган Лукић Помоћни радник 2 100 

Дејан Гаврић  Чистач 31 100 

Александар Ђурић Помоћни радник 12 100 

Милан Радоњић Помоћни радник 5 100 

Александар Достанић Помоћни радник 1 100 

Дијана Гератовић Спремачица - 100 
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Владанка Симић Спремачица - 100 

Биљана Кузмановић Помоћни кувар 12 100 

Вера Адамовић Помоћни кувар - 100 

Светлана Гавриловић Кувар/посластичар 22 100 

Јованка Карић куварица - 100 

Светлана Ловчевић куварица - 100 

Синиша Цветковић Возач 25 100 

Зорица Тодоровић Продавац 21 100 

Живан Поповић Техничар одржавања 28 100 

Љубица Гајић Магационер/економија - 100 

Љиљана Гератовић 

Техничар одржавања 

информационих 

система и технологија - 50 
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3. ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

3.1. УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

РАЗРЕД ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ Број ученика 

I1 Пољопривредни техничар 25 

I2 Зоотехничари  11 

I3 Ветеринарски техничар 30 

I4 Узгајивачи спортских коња и руковалац-

механичар пољопривредне технике 

24 

I5 Прехрамбени техничар 15 

I6 Пекар.месар 27 

I8 Цвећар-вртлар са сметњама у развоју 9 

  Укупно   141 

II1 Пољопривредни техничар 29 

II2 Техничар хортикултуре 16 

II3  Ветеринарски техничар  25 

II4 Прерађивач млека – руковалац-механичар 

пољопривредне технике 

24 

II5 Прехрамбени техничар 25 

II6  Пекар, месар 22 

II8   Цвећар-вртлар са сметњама у развоју   4 

  Укупно   145 

III1 Пољопривредни техничар 24 

III2  Зоотехничар 19 

III3   Ветеринарски техничар  26 

III4  Руковалац-механичар пољопривредне технике- 

цвећар-вртлар 

19 

III5  Прехрамбени техничар 25 

III6  Пекар, месар 20 

III7 Узгајивач – прерађивач млека 20 

  Укупно       153 

IV1  Пољопривредни техничар 29 

IV2  Техничар хортикултуре 12 

IV3 Ветеринарски техничар 23 

IV4  Ветеринарски техничар 23 

IV5 Прехрамбени техничар 17 

 Укупно        104 

 Укупно I -IV 543 
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3.2. ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

 

Ванредни ученици уписани школске 2020/2021. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА 

школска година број ученика 

2003/04. 638 

2004/05. 651 

2005/06. 675 

2006/07. 688 

2007/08. 687 

2008/09. 672 

2009/10. 627 

2010/11. 609 

2011/12. 557 

2012/13. 515 

2013/2014. 521 

2014/2015. 476 

2015/2016. 555 

2016/2017. 536 

2017/2018. 597 

2018/2019. 596 

2019/2020. 562 

2020/2021 543 

 

 

 Бр. ученика 

Упис у први 

разред 

0 

Промена статуса 3 

Наставак 

школовања 
10 

Преквалификација 0 

Доквалификација 0 

Укупно 13 



 

4. Акциони план активности на основу Школског развојног плана за школску 2020/2021.годину 

 

Задаци и активности Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Носиоци евалуације 

Израда плана ваннаставних и 

слободних активности 

 

Помоћник директора 

за наставу 

професори, 

одељењске 

старешине, стручни 

сарадници 

 

јун, 

август, 

током 

школске 

године 

помоћник директора за наставу 

Подизање квалитета наставе 

применом нових наставних метода, 

средстава и и облика рада  

 

Директор, стручни 

сарадници, стручна 

већа, наставници 

током  

школске 

године 

 

директор, помоћник дир. за наставу, стручни 

сарадници, координатор стручног 

усавршавања 

Интензивирање активности које ће 

допринети успешнијој реализацији 

матурског/завршног испита 

 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, стручни 

сарадници 

јун-август 

 

директор, помоћник  директора за наставу, 

одељењске старешине 

Унапређење рада школских секција 

и укључивање у рад према 

интересовањима и индивидуалним 

способностима 

 

 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, стручни 

сарадници 

током 

школске 

године 

 

директор, помоћник  директора за наставу, 

одељењске старешине 

Организовање активности које 

доприносе личном и развоју 

социјалних вештина и здравих 

стилова живота 

Наставници физичког 

васпитања 

 

Одељењске  

старешине 

 

током 

школске 

године 

 

директор, зам. директора за наставу, стручни 

сарадници, предметни наставници 
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Директор,наставници, 

ученици, стручни 

сарадници 

За новопридошле ученике и 

наставнике примењиваће се 

разрађени поступци прилагођавања 

на нову средину 

Директор, заменик 

дир. за наставу, 

наставници,  стручни 

сарадници 

септембар 

 

током 

школске 

године  

директор 

Резултати ученика и наставника ће 

се јавно промовисати 

 

Директор, наставници током 

школске 

године  

директор 

Наставиће се добра сарадња са 

школама из иностранства  

Директор, наставници током 

школске 

године  

директор 

Запослени ће се стручно 

усавршавати у складу са 

Годишњим планом стручног 

усавршавања 

Директор, Тим за 

професионални развој 

током 

школске 

године  

директор 
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III   ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Ритам радног дана 

 

ПРВА СМЕНА:       прва и четврта година 

ДРУГА СМЕНА:     друга и трећа година 

 

Распоред  звоњења: 

  

Прва  смена Друга  смена 

1. 7.30 - 8.15 1. 13.30 - 14.15 

2. 8.20 - 9.05 2. 14.20 - 15.05 

3. 9.20 – 10.05 3. 15.20 –16.05 

4. 10.15 – 11.00 4.16.15 – 17.00 

5. 11.05 - 11.50 5. 17.05 - 17.50 

6. 11.55 - 12.40 6. 17.55 - 18.40 

7. 12.45 - 13.25 7. 18.45 - 19.20 

 
С обзиром на епидемиолошку ситуацију у нашој земљи и препоруке Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, од првог септембра часови су скраћени на 30 минута  па је и 

распоред звоњења измењен. 

                   

 

час Прва смена  Друга смена 

1. 7.30-8.00 12.15-12.45 

2. 8.05-8.35 12.50-13.20 

3. 8.40-9.10 13.25-13.55 

4. 9.30-10.00 14.15-14.45 

5. 10.05-10.35 14.50-15.20 

6. 10.40-11.10 15.25-15.55 

7. 11.15-11.45 16.00-16.30 

 

 
                       Дан школе 24.6.2021 године. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

2. Школски календар 



23 
 

Класификациони периоди: 

 

I : од 10. до 13. новембра 

II:  од 22. до 26. фебруара 

III: од 5. до 9. априла 

IV:  од 31. маја до 23. јун 

 

Класификациони периоди ће се одржавати у наведеним терминима  у зависности од 

динамике одржавања наставе. 

 
Испити за ванредне ученике ће се одржати у октобарско-новембарском, јануарско-фебруарском, 

априлском, јунском и августовском испитном року. 

 
 

 

 

 

 



3. Годишњи фонд часова за обавезне и изборне наставне предмете 

 

 

Пољопривредни техничар 

 

 I 
РАЗРЕД 

II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПН
О 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 
22 

 
2 

 
0 

 
704 

 
64 

 
0 

 
0 

 
11 

 
0 

 
0 

 
352 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
0 

 
0 

 
288 

 
0 

 
0 

 
0 

 
11 

 
0 

 
0 

 
352 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1696 

 
64 

 
0 

 
0 

 

1760 

1. Српски језик и 

књижевност 

3   96    3   96    3   96    3   96    384    384 

1.1   језик и 

књижевност* 

3   96    3   96    3   96    3   96    384    384 

2. Српски као 

нематерњи језик* 

2   64    2   64    2   64    2   64    256    256 

3. Страни језик I 2   64    2   64    2   64    2   64    256    256 

4. Физичко 

васпитање 

2   64    2   64    2   64    2   64    256    256 

5. Математика 2   64    2   64    2   64    2   64    256    256 

6. Рачунарство и 

информатика 

 2   64                         64   64 

7. Историја 2   64                         64    64 

8. Екологија и 

заштита животне 

средине 

1   32                         32    32 

9. Латински језик 1   32                         32    32 

10. Физика 2   64                         64    64 

11. Географија 2   64                         64    64 

12. Биологија 2   64                         64    64 

13. Хемија 3   96    2   64                  160    160 

14. Социологија са 

правима грађана 

                     2   64    64    64 
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Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине 

** Ученик бира предмет са листе изборних општеобразовних или стручних предмета 
 

 

A2: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 

Рб 
 

Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Општеобразовни предмети 

1. Други страни језик  2 2 2 

2. Изабрани спорт  2 2 2 

3. Историја (одабране теме)  2 2 2 

4. Филозофија    2 

5. Логика са етиком   2  

6. Хемија   2 2 

7. Физика   2 2 

8. Биологија   2  

9. Ликовна култура  2 2 2 

10. Музичка култура  2 2 2 

11. Географија у пољопривреди  2 2  

 
 

 

 

A2: ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТИ 

1 0 0 32 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 320 0 0 0 320 

 
1. 

Грађанско 
васпитање / Верска 
настава 

 
1 

  
32 

    
1 

  
32 

    
1 

  
32 

    
1 

  
32 

    
128 

    
128 

2. 
Изборни 
предмет према 
програму 
образовног 
профила** 

       
2 

  
64 

   
2 

  
64 

   
2 

  
64 

   
192 

   
192 

Укупно 

А1+A2 

2

5 

800 
12 

(14**) 
384 

(448**) 
10 

(12**) 
320 

(384**) 
12 

(14**) 
384 

(448**) 

1888 

(2080**

) 

1888 

(2080**

) 
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Недељни и годишњи фонд часова стручних предмета за образовни профил: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

 

 

 

 

  

I РАЗРЕД 

 

II РАЗРЕД 

 

III РАЗРЕД 

 

IV РАЗРЕД 

 

УКУПНО 

 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

  

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Б 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Б 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Б 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Б 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Б 

 

Σ 

 

Б1: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ 

7 0 0 224 0 0 150 7 6 5 224 192 160 150 9 6 5 288 192 160 150 7 6 5 224 192 160 60 960 576 480 510  

2526 

 

1. 

Педологија и агрохемија 3   96    

18 

                      

96 

   

18 

 

114 

 

2. 

Заштита биља 2   64    

24 

 2   64    2   64           

64 

 

128 

  

24 

 

216 

 

3. 

Пољопривредна техника 2   64    

18 

2 2 1 64 64 32 15 2 2  64 64   2 2  64 64    

256 

 

192 

 

32 

 

33 

 

513 

 

4. 

Биљна производња 1* *        5 2 4 160 64 128 45                

160 

 

64 

 

128 

 

45 

 

397 

 

5. 

Биљна производња 2* *               5 2 5 160 64 160 60         

160 

 

64 

 

160 

 

60 

 

444 

 

6. 

Наводњавање               2   64            

64 

    

64 

 

7. 

Сточарска производња                      5 2 5 160 64 160 60  

160 

 

64 

 

160 

 

60 

 

444 

 

8. 

Предузетништво                       2   64     

64 

   

64 

 

9. 

Професионална пракса        

90 

       

90 

       

90 

           

270 

 

270 

 

Б2: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

64 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

64 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

64 

 

0 

 

0 

 

0 

 

192 

 

0 

 

0 

 

0 

 

192 

1. Изборни предмети према 

програму 

образовног профила** 

       2   64    2   64    2   64    192    192 

 

Укупно Б1+Б2 

 

7 

 

0 

 

0 

 

224 

 

0 

 

0 

 

150 

7 

(9*

*) 

 

6 

 

5 

224 

(288*

*) 

 

192 

 

160 

 

150 

9 

(11*

*) 

 

6 

 

5 

288 

(352

**) 

 

192 

 

180 

 

150 

7 

(9**

) 

 

6 

 

5 

224 

(288*

*) 

 

192 

 

160 

 

60 

960 

(115

2**) 

 

576 

 

480 

 

510 

2526 

(2718**

) 

Укупно  

7 

 

374 

 

18 

(20**) 

 

726 (790**) 

 

20 

(22**) 

 

810 (874**) 

 

18 

(20**) 

 

636 (700**) 

 

2526 (2718**) 
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Листа изборних технологија у оквиру предмета Биљна производња 
 

  

Листа изборних технологија 

РАЗРЕД 

II III 

 

 

Биљна производња 1 

Ратарство *  

Ратарство са повртарством *  

Повртарство са цвећарством *  

 

 

Биљна производња 2 

Воћарство  * 

Виноградарство  * 

Воћарство и виноградарство  * 

 

Б2: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 

Рб 
 

Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Стручни предмети* - ОБАВЕЗНО СЕ БИРА БАР У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ 

1. Ратарство  2   

2. Повртарство  2   

3. Лековито биље  2   

4. Гајење цвећарских култура  2   

5. Органска производња у ратарству  2   

6. Органска производња у повртарству  2   

7. Производња дувана   2  

8. Гљиварство   2  

9. Органска производња у воћарству и виноградарству   2  

10. Пчеларство   2 2 

11. Козарство    2 

12. Рибарство    2 

13. Гајење пужева    2 

14. Органска производња у сточарству    2 

15. Аграрни туризам    2 
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 
  

I РАЗРЕД 
  

II  РАЗРЕД 
  

III РАЗРЕД 
  

IV  РАЗРЕД 
  

УКУПНО 
 

           

   часова   часова   часова   часова   часова  
                 

Час одељенског старешине  64  64  64  64  256  
           

Додатни рад *  до 30  до 30  до 30  до 30  до 120 
           

Допунски рад *  до 30  до 30  до 30  до 30  до 120 
           

Припремни рад *  до 30  до 30  до 30  до 30  до 120 
                

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада               
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Наставни план - ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 

Недељни и годишњи фонд часова  

стручних и општеобразовних предмета  

за образовни профил: 

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Т В 

П

Н Т В 

П

Н Б Т В 

П

Н Т В 

П

Н Б Т В ПН Т В 

П

Н Б Т В ПН Т В 

П

Н Б 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

ПРЕДМЕТИ 
20 2 0 640 64 0 0 13 0 0 416 0 0 0 9 0 0 288 0 0 0 11 0 0 288 0 0 0 

1. Српски језик и књижевност 3     96       3     96       3     96       3     96       

1.1 ____________језик и књижевност                                                         

2. Српски језик као нематерњи језик                                                         

3. Страни језик I 2     64       2     64       2     64       2     64       

4. Физичко васпитање 2     64       2     64       2     64       2     64       

5. Математика 2     64       2     64       2     64       2     64       

6. Рачунарство и информатика   2     64                                               

7. Историја 2     64                                                 

8. Латински језик 1     32                                                 

9. Физика 2     64                                                 

10. Географија 2     64                                                 

11. Хемија 2     64       3     96                                   

12. Биологија 2     64       1     32                                   

13. Социологија са правима грађана                                           2     64       

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 5 4 0 160 128 0 150 8 4 4 256 128 128 150 7 6 7 224 192 224 150 5 7 6 160 224 192 60 

14. Анатомија и физиологија 3 2   96 64   30                                           
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15. Сточарство са исхраном 2 2   64 64   30                                           

16. Фармакологија               2 1 2 64 32 64 20                             

17. Патологија               2     64     10                             

18. Хигијена и нега животиња               2 1 2 64 32 64 20                             

19. Епизоотиологија               2 2   64 64   10                             

20. Породиљство                             3 2 2 96 64 64 30               

21. Болести животиња                             4 4 5 128 128 160 30 3 2 3 96 64 96 30 

22. Основи хирургије                                           2 3 3 64 96 96 30 

23. Предузетништво                                             2     64     

24. Професионална пракса             90             90             90               

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 0 0 32 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 

1. 1. Грађанско васпитање / Верска настава 1     32       1     32       1     32       1     32       

2. 
2. Изборни предмети према програму 

образовног профила 
      0       2     64       2     64       2     64       
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Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Стручни предмети* - ОБАВЕЗНО СЕ БИРА БАР У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ 

1. Патологија пчела   2     

2. Козарство   2     

3. Патологија риба     2   

4. Спортско коњарство     2   

5. Патологија егзотичних животиња     2   

6. Добробит животиња     2   

7. Хигијена намирница животињског порекла       2 

8. Кинологија       2 

9. Аграрни туризам     2 2 

Општеобразовни предмети 

1. Други страни језик   2 2 2 

2. Изабрани спорт   2 2 2 

3. Историја (одабране теме)   2 2 2 

4. Филозофија     2 

5. Логика са етиком    2  

6. Општа и неорганска хемија    2  

7. Органска хемија     2 

8. Физика    2 2 

9. Биологија    2  

10. Ликовна култура   2 2 2 

11. Музичка култура   2 2 2 

12. Географија у пољопривреди   2 2  
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 

 
I РАЗРЕД 

часова 

II 

РАЗРЕД 

часова 

III 

РАЗРЕД 

часова 

IV 

РАЗРЕД 

часова 

УКУПН

О 

часова 

Час одељенског старешине 64 64 64 64 256 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

  

*Ако се укаже потреба за овим облицима радa
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Наставни план  - ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 

 
 I РАЗРЕД  II РАЗРЕД  III РАЗРЕД  IV РАЗРЕД  УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В П

Н 

Т В П

Н 

Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  15 2 0 555 74 0 0 10 0 0 350 0 0 0 10 0 0 350 0 0 0 12 0 0 384 0 0 0 1639 74 0 0 1713 

1. Српски језик и књижевност 3   111    3   105    3   105    3   96    417    417 

1.1   језик и књижевност                                  

2. Српски језик као нематерњи језик                                  

3. Страни језик I 2   74    2   70    2   70    2   64    278    278 

4. Физичко васпитање 2   74    2   70    2   70    2   64    278    278 

5. Математика 3   111    3   105    3   105    3   96    417    417 

6. Рачунарство и информатика  2   74                         74   74 

7. Историја 2   74                         74    74 

8. Екологија и заштита животне средине  1   37                         37    37 

9. Географија 2   74                         74    74 

10. Социологија са правима грађана                      2   64    64    64 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ  6 8 0 222 296 0 0 11 8 0 385 280 0 60 10 9 0 350 315 0 60 6 11 0 192 352 0 60 1149 1243 0 180 2572 

11. Исхрана људи 1   37                         37    37 

12. Технике рада у лабораторији  6   222                         222   222 

13. Физика 2   74    2   70                  144    144 

14. Хемија 3 2  111 74   3 2  105 70                 216 144   360 

15. Аналитичка хемија        1 2  35 70                 35 70   105 

16. Основи прехрамбене технологије*        2 2  70 70  60               70 70  60 200 

17. Технологија воде* 

18. Технолошке операције        3 2  105 70   3 2  105 70          210 140   350 

19. Ензимологија               1   35           35    35 

20. Физичка хемија               2 2  70 70          70 70   140 

21 Микробиологија               2 2  70 70          70 70   140 

22. Изборна технологија 1*                

2 

 

3 

  

70 

 

105 

  

60 

        

70 

 

105 

  

60 

 

235 23. Изборна технологија 2* 

24. Изборна технологија 3* 

25. Кварење и конзервисање 

26. Изборна технологија 4*                       

 

4 

 

 

6 

  

 

128 

 

 

192 

  

 

60 

 

 

128 

 

 

192 

  

 

60 

 

 

380 
27. Изборна технологија 5* 

28. Изборна технологија 6* 

29. Изборна технологија 7* 

30. Изборна технологија 8* 

31. Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији                       2 3  64 96   64 96   160 

32. Предузетништво                       2   64    64   64 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ  1 0 0 37 0 0 0 3 0 0 105 0 0 0 3 0 0 105 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 343 0 0 0 343 
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1. Грађанско васпитање / Верска настава 1   37    1   35    1   35    1   32    139    139 

2. Изборни предмети према програму oбразовног профила    0    2   70    2   70    2   64    204    204 

Укупно А1+А2+Б 22 10 0 814 370 0 0 24 8 0 840 280 0 60 23 9 0 805 315 0 60 21 11 0 672 352 0 60 3131 1317 0 180 4628 

Укупно 32 1184 32 1180 32 1180 32 1084 4628 

 

 
 

Листа изборних технологија у оквиру обавезних стручних предмета 
 

Листа изборних технологија* 
РАЗРЕД 

III IV 

 

 

 

Изборне технологије 1, 2 и 3 

Технологија безалкохолних пића *  

Технологија кондиторских производа *  

Технологија млинарства *  

Технологија сточне хране *  

Технологија скроба *  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборне технологије 4, 5,6,7 и 8 

Технологија шећера  * 

Технологија уља и биљних масти  * 

Технологија органских киселина  * 

Технологија прераде воћа и поврћа  * 

Технологија пекарства  * 

Индустријска производња готове хране  * 

Технологија млека  * 

Технологија меса  * 

Технологија слада и пива  * 

Технологија вина, винских и воћних дестилата  * 

Технологија пекарског квасца  * 

Технологија етанола и јаких алкохолних пића  * 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 

 

 Рб Изборни предмет 
РАЗРЕД  

I II III IV 

Општеобразовни предмети  

1. Други страни језик   2 2 2 

2. Изабрани спорт   2 2 2 

3. Историја (одабране теме)    2  2 2 

4. Филозофија      2 

5. Логика са етиком     2  

6. Неорганска хемија    2 2  

7. Рачунање у хемији     2 

8. Биологија   2  

9. Ликовна култура   2 2 2 

10. Музичка култура   2 2 2 

11. Изабрана поглавља математике    2 2 

12. Физика    2 2 

13. Географија у пољопривреди   2 2  

Стучни  предмети  

1. Основе туризма   2 2 2 

2. Аграрни туризам    2 2 

3. Основе угоститељства   2 2 2 

4. Припрема јела са жар    2 2 

5. Историја пиварства    2 2 

 

 

 
 

I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III 

РАЗРЕД 

часова 

IV 

РАЗРЕД 

часова 

УКУПН

О 

часова 

Час одељенског старешине 74 70 70 64 278 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 
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Наставни план - Техничар хортикултуре и Зоотехничар 

(општеобразовни и изборни наставни предмети) 

Наставни план Техничар хортикултур 

 

Р. 

бр. 

 

И ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗР. УКУПНО 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
Б

 

Л

 

О

 

К 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
Б

 

Л

 

О

 

К 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
Б

 

Л

 

О

 

К 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
Б

 

Л

 

О

 

К 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
Б

Л 

О

К 

А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

СЕДМ ГОДИШ.  СЕДМ. ГОДИШ.  СЕДМ. ГОДИШ.  СЕДМ ГОДИШ.  СЕДМ. ГОДИШ.  

Т В Т В  Т В Т В  Т В Т В  Т В Т В  Т В Т В  

1 Српски језик и књижевн. 3  105   3  105   3  105   3  96   12  411   

2 Страни језик 2  70   2  70   2  70   2  64   8  274   

3 Социологија           2  70        2  70   

4 Филозофија                2  64   2  64   

5 Историја 2  70   2  70             4  140   

6 Музичка уметност 1  35                  1  35   

7 Ликовна култура      1  35             1  35   

8 Физичко васпитање 2  70   2  70   2  70   2  64   8  274   

9 Математика 3  105   3  105             6  210   

10 Рачунарство и информат  2  7

0 

                 2  70  

11 Географија 2  70                  2  70   

12 Физика 2  70   2  70             4  140   

13 Хемија 2  70   2  70   2  70   2  64   8  274   

14 Биологија 2  70   2  70   2  70        6  210   

15 Устав и права грађана                1  32   1  32   

 УКУПНО А: 21 2 735 7
0 

 19  665   13  455   12  384   65  2239 70  
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 

 
I 

РАЗРЕД 

часова 

II 

РАЗРЕД 

часова 

III 

РАЗРЕД 

часова 

IV 

РАЗРЕД 

часова 

УКУП

НО 

часова 

Час одељенског старешине 70 70 70 64 274 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 
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Наставни план и програм – Пекар 

 

Недељни и годишњи фонд часова стручних и 

општеобразовних предмета за образовни профил: 
ПЕКАР 

 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 11 2 0 385 70 0 0 8 0 0 272 0 0 0 9 0 0 270 0 0 0 

1. Српски језик и књижевност 3     105       2     68       2     60       

1.1  ____________језик и књижевност                                           

2. Српски језик као нематерњи језик                                           

3. Страни језик I 2     70       2     68       1     30       

4. Физичко васпитање 2     70       2     68       2     60       

5. Математика 2     70       2     68       1     30       

6. Историја 2     70                                   

7. Рачунарство и информатика   2     70                                 

8. Географија                             1     30       

9. Екологија и заштита животне средине                             1     30       

10. Социологија са правима грађана                             1     30       

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 3 6 315 105 210 60 7 1 14 238 34 476 90 5 2 14 150 60 420 120 

11. Физика 2     70                                   

12. Хемија 2     70                                   

13. Исхрана људи 1     35                                   

14. Операције и мерења у пекарству 2 1   70 35                                 

15. Сировине у пекарству 2 2 6 70 70 210 60                             

16. Производња хлеба               3   14 102   476 90               

17. Здравствена безбедност хране               2 1   68 34                   

18. Објекти и опрема у пекарству               2     68                     

19. Производња пецива, колача и тестенина                             3   14 90   420 120 

20. Тржиште и промет пекарских производа                             2     60       

21. Предузетништво                               2     60     

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 0 0 35 0 0 0 2 0 0 68 0 0 0 2 0 0 60 0 0 0 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1     35       1     34       1     30       

2. Изборни предмети према програму образовног профила        1   34    1   30    
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Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети 

1. Аграрни туризам   1 1 

2. Основе угоститељства   1 1 

3. Припрема топлих посластица   1 1 

Општеобразовни предмети 

1. Страни језик   1 1 

2. Изабрани спорт   1 1 

3. Историја (одабране теме)     1 

4. Етика     1 

5. Логика     1 

6. Математика     1 

7. Географија хране   1 1 

8. Аграрна географија   1 1 

9. Ликовна култура   1 1 

10. Музичка култура   1 1 

11. Биологија   1 1 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
  

 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине до 70 до 68 до 60 до 198 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

                       *Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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Наставни план – ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА 
 

  I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 11 2 0 385 70 0 0 8 0 0 272 0 0 0 9 0 0 270 0 0 0 927 70 0 0 997 

1. Српски језик и књижевност 3   105    2   68    2   60    233    233 

1.1   језик и књижевност                           

2. Српски језик као нематерњи језик                           

3. Страни језик I 2   70    2   68    1   30    168    168 

4. Физичко васпитање 2   70    2   68    2   60    198    198 

5. Математика 2   70    2   68    1   30    168    168 

6. Историја 2   70                  70    70 

7. Рачунарство и информатика  2   70                  70   70 

8. Географија               1   30    30    30 

9. Екологија и заштита животне средине               1   30    30    30 

10. Социологија са правима грађана               1   30    30    30 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 3 6 315 105 210 60 7 1 14 238 34 476 90 5 2 14 150 60 420 120 703 199 1106 270 2278 

11. Физика 2   70                  70    70 

12. Хемија 2   70                  70    70 

13. Исхрана људи 1   35                  35    35 

14. Операције и мерења у млекарству 2 1  70 35                 70 35   105 

15. Сировине у млекарству 2 2 6 70 70 210 60               70 70 210 60 410 

16. Здравствена безбедност хране        2 1  68 34          68 34   102 

17. Објекти и опрема у млекарству        2   68           68    68 

18. Прерада млека        3  14 102  476 90        102  476 90 668 

19. Сирарство               3  14 90  420 120 90  420 120 630 

20. Пратећи производи у млекарству               1   30    30    30 

21. Аутохтони млечни производи               1   30    30    30 

22. Предузетништво                2   60    60   60 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 0 0 35 0 0 0 2 0 0 68 0 0 0 2 0 0 60 0 0 0 163 0 0 0 163 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1   35    1   34    1   30    99    99 

2. Изборни предмети према програму образовног 
профила 

       1   34    1   30    64    64 

Укупно А1+A2+Б 21 5 6 735 175 210 60 17 1 14 578 34 476 90 16 2 14 480 60 420 120 1793 269 1106 270 3438 

Укупно 32 1180 32 1178 32 1080 3438 
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Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 

Рб Листа изборних предмета РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети 

1. Аграрни туризам  1 1 

2. Основе угоститељства  1 1 

3. Припрема сладоледа и ледених посластица  1 1 

Општеобразовни предмети 

1. Страни језик  1 1 

2. Изабрани спорт  1 1 

3. Историја (одабране теме)   1 

4. Етика   1 

5. Логика   1 

6. Математика   1 

7. Географија хране  1 1 

8. Аграрна географија  1 1 

9. Ликовна култура  1 1 

10. Музичка култура  1 1 

11. Биологија  1 1 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине до 70 до 68 до 60 до 198 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 
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Наставни план – МЕСАР 

Недељни и годишњи фонд часова стручних и општеобразовних 

предмета за образовни профил: МЕСАР 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 11 2 0 385 70 0 0 8 0 0 272 0 0 0 9 0 0 270 0 0 0 

1. Српски језик и књижевност 3     105       2     68       2     60       

1.1 ____________језик и књижевност                                           

2. Српски језик као нематерњи језик                                           

3. Страни језик I 2     70       2     68       1     30       

4. Физичко васпитање 2     70       2     68       2     60       

5. Математика 2     70       2     68       1     30       

6. Историја 2     70                                   

7. Рачунарство и информатика   2     70                                 

8. Географија                             1     30       

9. Екологија и заштита животне средине                             1     30       

10. Социологија са правима грађана                             1     30       

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 3 6 315 105 210 60 7 1 14 238 34 476 90 5 2 14 150 60 420 120 

11. Физика 2     70                                   

12. Хемија 2     70                                   

13. Исхрана људи 1     35                                   

14. Операције и мерења у месарству 2 1   70 35                                 

15. Сировине у месарству 2 2 6 70 70 210 60                             

16. Обрада меса               3   14 102   476 90               

17. Здравствена безбедност хране               2 1   68 34                   

18. Објекти и опрема у месарству               2     68                     

19. Прерада меса                             3   14 90   420 120 

20. Тржиште и промет меса                             2     60       

21. Предузетништво                               2     60     

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 0 0 35 0 0 0 2 0 0 68 0 0 0 2 0 0 60 0 0 0 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1     35       1     34       1     30       

2. Изборни предмети према програму образовног профила               1     34       1     30       
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

 

 

 

 

 

Фонд часова изборних предмета по разредима 
 

 Рб Изборни предмет 
РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети 

1. Аграрни туризам   1  1 
2. Основе угоститељства   1 1 
3. Припрема јела са жара   1 1 

Општеобразовни предмети 

1. Страни језик   1 1 
2. Изабрани спорт   1 1 
3. Историја (одабране теме)     1 
4. Етика     1 
5. Логика     1 
6. Математика     1 
7. Географија хране   1 1 
8. Аграрна географија   1 1 
9. Географија сточарства   1 1 
10. Ликовна култура   1 1 
11. Музичка култура   1 1 
12. Биологија   1 1 

 I РАЗРЕД 
часова 

II РАЗРЕД 
часова 

III РАЗРЕД 
часова 

УКУПНО 
часова 

Час одељенског старешине 70 68 60 198 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 
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Наставни план - Руковалац-механичар пољопривредне технике 

 

 
I 

РАЗРЕД 
II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В П
Н 

Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В П
Н 

Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
11 

 
2 

 
0 

 
352 

 
64 

 
0 

 
0 

 
8 

 
0 

 
0 

 
256 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 
 

0 
 

0 
 
28
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
896 

 
64 

 
0 

 
0 

 
960 

1. Српски језик и књижевност 3   96    2   64    2   64    224    224 

1.1   језик и књижевност 3   96    2   64    2   64    224    224 

2. Српски као нематерњи језик 2   64    2   64    2   64    192    192 

3. Страни језик I 2   64    2   64    1   32    160    160 

4. Физичко васпитање 2   64    2   64    2   64    192    192 

5. Математика 2   64    2   64    1   32    160    160 

6. Историја 2   64                  64    64 

7. Рачунарство и информатика  2   64                  64   64 

8. Географија               1   32    32    32 

9. Екологија и заштита животне средине               1   32    32    32 

10. Социологија са правима грађана               1   32    32    32 

A2: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 0 0 32 0 0 0 2 0 0 64 0 0 0 2 0 0 64 0 0 0 160 0 0 0 160 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1   32    1   32    1   32    96    96 

 

2. 
Изборни предмет према програму 

образовног профила** 

        

1 

  
32 

    

1 

  
32 

    
64 

    
64 

Укупно А1+ 

A2 

14 44

8 

9 
(10**) 

288 

(320**) 

10 
(11**) 

320 

(352**) 

1056 

(1120**

) 

1056 

(1120**) 
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A2:Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III 

Општеобразовни предмети 

1. Страни језик  1 1 

2. Изабрани спорт  1 1 

3. Историја (одабране теме)  1 1 

4. Етика   1 

5. Логика   1 

6. Изабрана поглавља математике   1 

7. Аграрна географија  1 1 

8. Ликовна култура  1 1 

9. Музичка култура  1 1 

10. Биологија  1  

Б2: Листа изборних предмета према 

програму образовног профила   

  I II III 

Стручни предмети    

1. Техничко цртање  1  

2. 

Хидраулика и 

пнеуматика  1  

3. 

Повртарство у 

заштићеном простору  1  

4. 

Аутоматска регулација 

и управљање   1 

5. Процесна техника   1 

6. Аграрни туризам   1 
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 

 
I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III 

РАЗРЕД 

часова 

УКУПН

О 

часова 

Час одељенског старешине 64 64 64 192 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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Наставни план – УЗГАЈИВАЧ СПОРТСКИХ КОЊА 

 

 
Недељни и годишњи фонд часова стручних и 

општеобразовних предмета за образовни профил:  
УЗГАЈИВАЧ СПОРТСКИХ КОЊА 

 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В 

П

Н Б Т В 

П

Н Т В ПН Б 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

ПРЕДМЕТИ 13 2 0 455 70 0 0 10 0 0 350 0 0 0 7 0 0 224 0 0 0 

1. Српски језик и књижевност 3     105       2     70       2     64       

1.1  ____________језик и књижевност                                           

2. Српски језик као нематерњи језик                                           

3. Страни језик I 2     70       2     70       2     64       

5. Историја 3     105                               

7. Физичко  васпитање  2    70        2     70        2       64       

8. Математика  3     105         2     70                    

9. Рачунарство и информатика  2       70                               

6. Географија 2     70                                  

4. Устав и права грађана                         1     32       

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 4 11 0 140 385 0 30 6 13 0 210 455 0 60 6 16 0 192 512 60 0 

11. Анатомија и физиологија 2     70                                   

12. Зоохигијена 2     70                                   

13. Исхрана              2     70        2       64       

14. Хипологија            2      70        2      64       

15. Спортске дисциплине         2      70        2      64       

16. Практична настава    11     385    30   13    455   60    16     512  60    

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 0 0 35 0 0 0 1 0 0 35 0 0 0 1 0 0 32 0 0 0 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1     35       1     35       1     32       
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
  

 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III 

РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине до 70 до 70 до 64 до 204 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 90 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 90 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 90 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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Наставни план за образовни профил – Цвећар – вртлар 

 

 

 

 

 

А. OПШТЕОБРАЗОВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

(теорија, вежбе, практична 
настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна настава 

 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 
настава 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ годишње 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Српски језик и књижевност 3  96   2  64   2  64   224  

2. 
____________језик и 
књижевност* 

     
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

3. Страни језик 2  64   2  64   1  32   160  

4. 
Физичко васпитање 2  64   

2 
 

64 
  2  64   

192 
 

5. Математика 2  64   2  64   1  32   160  

6. Рачунарство и информатика  2  64             64 

7. Екологија и заштита животне 
средине 

          1  32   32  

8. 
Географија 1  32        

 
 

 
  

32 
 

9. Хемија 2  64             64  

10. Историја 2  64             64  

11. Ликовна култура      1  32        32  

12. Социологија са правима грађана           1  32   32  

Укупно А: 14 2 448 64  9  228   8  256   992 64 

1. Грађанско васпитање/Верска настава 1  32   1  32   1  32   96  

2. Изборни предмет према програму 

образовног профила** 
     1  32   1  32   64  

Укупно А1: 1 32  2 64  2 64  160 
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     I РАЗРЕД       II РАЗРЕД       III РАЗРЕД    УКУПНО   

  недељно   годишње  недељно   годишње   недељно   годишње   годишње   

  Т В ПН Т В ПН Б Т  В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 8 1 6  256  32 192 150 9    12  288  384 150  7 3 12  224 96 384 60 768 128 960 360 2216  

1 Основи биљне производње 2    64    18                    64   18 82  

2 Цвећарство          2    6  64  192 24  2  6  64  192 24 128  384 48 560  

3 Заштита биља 1    32     1      32   12  1    32   12 96   24 120  

4 Пољопривредна техника 2    64    24                    64   24 88  

5 Расадничарска производња 3 1 6  96  32 192 18                    96 32 192 18 338  

6 Лековито биље          2      64             64    64  

7 Украсно биље          2    3  64  96           64  96  160  

8 Повртарство          2    3  64  96 24          64  96 24 184  

9 Аранжирање цвећа                     2 1 3  64 32 96  64 32 96  192  

10 Подизање и нега зелених површина                     2  3  64  96 24 64  96 24 184  

11 Предузетништво                      2    64    64   64  

12 Професионална пракса         90          90             180 180  

Б1: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ          1      32     1    32    64    64  

1 Изборни предмети *          1      32     1    32    64    64  

           9      288     7    224    768    2216  

Укупно А2+Б2 8 1 6  256  32 192 150 (10*)   12  (320*)  384 150  (8*) 3 12  

(256*

) 96 384 60 (832*) 128 960 360 

(2280

*)  

Укупно A2+Б2  15    630   21(22*)   822 (854*)   22(23*)  764 (796*)   2216 (2280*)   

Напомена: * Ученик бира програм са листе општеобразовних или стручних изборних 

програма                      
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Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети 

1. Задругарство   1 1 

2. Техника продаје   1  

3. Аграрни туризам    1 

4. Органско повртарство   1 

5. Воћарство  1  

6. Виноградарство  1  

Општеобразовни предмети 

1. Музичка култура   1 1 

2. Историја (одабране теме)     1 1 

3. Страни језик     1 

4. Изабрани спорт    1 1 

5. Аграрна географија   1  1 

6. Биологија   1  1 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
  

 

 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине до 64 до 64 до 32 до 160 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 
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Наставни план за образовни профил – Цвећар-вртлар –двогодишње 

образовање 

 

Обавезни наставни предмети 

Наставни предмет Први разред Други разред 

недељно/годишње Т В Т В Т В Т В 

Српски језик и књижевност 2 - 70 - 2 - 66 - 

Уређење друштва - - - - 2 - 66 - 

Физичко васпитање 2 - 70 - 2 - 66 - 

Математика 2 - 70 - 2 - 66 - 

Основи биљне производње 2 - 70 - - - - - 

Технологија рада 4 - 140 - 4 - 132 - 

Практична настава - 18 - 630 - 18 - 594 

 

Изборни наставни предмети 

Наставни предмет Први разред Други разред 

недељно/годишње Т В Т В Т В Т В 

Грађанско васпитање 1 - 35 - 1 - 33 - 

Верска настава-православни 

катихизис 

1 - 35 - 1 - 33 - 
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Б.  ОБАВЕЗНЕ ШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ 

1. Редовна теоријска настава  

 

Редовна теоријска настава ће се изводити у учионицама и медијатеци, а вежбе у 

кабинетима. Сваки наставник израђује годишњи план редовне, допунске, додатне наставе, 

припремне наставе као и планове слободних активности који су због обимности прилог 

Годишњем плану рада школе.  

Планови изборних предмета саставни су део Годишњег плана рада. 

 

* Због тренутне епидемиолошке ситуације у нашој земљи, редовна настава у школи  се 

реализује по комбинованом методу. Ученици одељења која броје преко 15, деле се у две 

групе. Прва група у току једне седмице прати наставу у школи, а друга online. Наредне 

седмице, групе ученика се ротирају. 

 

 

2. Допунска настава 

 

Допунска настава је средство педагошке интервенције у ситуацијама у којима се методиком 

редовне наставе не постижу задовољавајући или очекивани резултати појединца или групе ученика. 

Допунска настава се организује за ученике или групе ученика који имају тешкоћа у учењу и 

савладавању програма и који не показују задовољавајући успех. Циљ допунске наставе је да се 

ученицима омогући да накнадно  науче и постигну оно што нису успели у редовној настави. 

Припрема допунске наставе подразумева следеће кораке: 

• Идентификовање ученика којима је потребна помоћ; 

• Идентификовање садржаја које ученик није усвојио; 

• Израда плана рада за сваког ученика укљученог у допунску наставу; 

• Праћење и контролисање учениковог напретка у допунској и у редовној настави. 

Групе за допунску наставу се формирају по потреби и оне нису сталне. Група се може формирати            

од ученика једног одељења, разреда или циклуса образовања. 

Након формирања групе,потребно је да се утврди и елиминише тачан или ближи разлог 

заостајања сваког од ученика у формираној групи.  

Уобичајено методичко планирање (годишње и месечно-оперативно планирање) се не примењује     

код допунске наставе.  План рада допунске наставе се сачињава за конкретну групу (3-6 ученика),  за 

конкретан временски период (око 3-6 наставних часова). 

За сваког ученика (или групу ученика) треба одредити циљеве и задатке, садржај по 

етапама, изабрати одговарајуће методе и облике рада, наставна средства и слично.Није 

условљен почетком године, полугодишта или месеца. 
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Активности Време Начин реалиазције  

Идентификовање ученика 

којима је помоћ неопходна 

током године Праћење и посматрање 

ученика на часовима 

редовне наставе 

Мотивисање ученика током године Разговор са ученицима о 

значају допунске наставе 

Реализација часова током године Извођење наставе у мањим 

групама 

Праћење ефеката допунске 

наставе 

током године Педагшка документација 

наставника 

3. Додатна настава 

Додатна настава  организује се за ученике који постижу изузетне резултате и показују 

интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета.Садржаји додатног рада полазе од 

редовног плана и програма, али се, сходно интересовањима и потребама ученика, проширују, 

продубљују и допуњују новим садржајима. Самим тим, садржаји додатног рада су индивидуализовани, 

како у односу на ученике, тако у односу на наставника. Програм додатног рада треба планирати и 

организовати у оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада. Часови могу да трају 

краће или дуже од 45 минута, зависно од садржаја који се остварује. 

Задаци додатног рада су: 

-задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања, способности за 

учење, 

-подстицање индивидуалног развоја ученика, пре свега његових интелектуалних карактеристика, 

што омогућава брже напредовање ученика, 

-проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих наставних предмета за које ученици 

показују интересовање и склоности,  

-груписање ученика према способностима и интересовањима, чиме се ставрају услови за 

индивидуализацију додатног рада, 

-идентификовање даровитих и талентованих ученика. 

 

Активности Време Начин реалиазције  

Идентификовање ученика током године Праћење и посматрање 

ученика на часовима 

редовне наставе 

Мотивисање ученика током године Разговор са ученицима о 

значају допунске наставе 

Реализација часова током године Извођење наставе у мањим 

групама 

Праћење ефеката допунске 

наставе 

током године Педагшка документација 

наставника 
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4. Припремна настава 

 

Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на полагање разредног 

испита или за ванредног ученика, као и за ученика који је упућен на полагање поправног испита. 

Школа је дужна да организује припремну наставу свих ученика за полагање матурских и 

завршних испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета из којих 

се полаже матурски, одн. завршни испит. 

 

 

 

5. Практична настава 

 

У циљу развијања кључних компетенција које су ученицима неопходне да би се  након 

завршетка школовања запослили или да  би успешније наставили даље школовање,  у школи 

се велика пажња придаје практичној настави. Практична настава се реализује према 

наставном плану и програму прописаном од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја  за све образовне профиле. Циљ ове наставе је да ученици стекну знања, 

умећа и вештине у обављању послова и радних задатака, односно да вежбама, практичним 

радом и обуком у блоку се оспособе за савремену пољопривредну производњу и прераду 

хране повезивањем теорије и праксе. 

Практична настава се реализује у школским кабинетима, на школској економији и у 

кланицама.                            

 

 

6. Друштвено-користан рад 

 

 

Друштвено-користан и хуманитарни рад обухвата активности чијим се остваривањем развија 

друштвено одговорно понашање ученика и представља облик ресторативне дисциплине 

(даље: активности).  

 Обавеза обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада одређује се ученику 

упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, у складу са 

Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика Средње пољопривредне школе са 

домом ученика -Шабац.  

Циљ одређивања друштвено-корисног рада, односно хуманитарног рада у школама јесте 

превенција непожељног и друштвено неприхватљивог понашања ученика кроз развој 

пожељних и позитивних  облика понашања. 

Друштвено-користан рад одређиваће се ученицима у складу са тежином учињене лакше и 

теже повреде обавеза ученика или повреде забране.  
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Примери активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада за теже повреде 

обавеза ученика:  

1. укључивање у припрему материјала и израду летописа школе, школског часописа и сл; 

2. приказ о значају важности евиденције и јавних исправа у одељењима или на састанку 

ученичког парламента; 

3. приказ историјских догађаја у којима је уништавана значајна документација; 

 4.  израда презентације и приказ те презентације у одељењима на тему чувања имовине, 

како личне тако и школске, породичне и имовине других; 

5. брига о простору у коме ученици бораве (нпр. уређивање учионице, библиотеке, 

трпезарије, свечане сале и сл; помоћ у размештању клупа; помоћ у одржавању простора и 

др.); 

 

6.  помоћ домару и помоћно-техничком особљу у техничком одржавању школе (чишћење 

снега, лишћа и др.); 

7.  помоћ у изради брошуре/флајера (нпр. "Петарде нису играчке" и дистрибуција по 

одељењима, разредима и др., интернет дистрибуција и др.); 

8. припрема материјала за рад у вези са темом која је повезана са одређеним понашањем и 

системом вредности који желимо да ученик промени, односно усвоји; 

9.  учествовање у предавањима/трибинама које остварују стручњаци из одговарајућих 

области; 

10.  одлазак у ватрогасну бригаду/ватрогасни дом и информисање о превенцији кроз 

сарадњу са родитељима; 

11.  истраживање, помоћ одељенском старешини, односно наставнику у прикупљању 

материјала за остваривање предавања на одређену тему; 

12.  помоћ тиму за заштиту од насиља у организовању предавања на тему у вези са 

повредом; 

13. израда презентације на тему која је у вези са повредом обавезе; 

14.  помоћ дежурном наставнику; 

15. помоћ домару у радионици (нпр. поправка) и упознавање са заштитом на раду у установи 

и друга помоћ домару (нпр. уређење парка и простора око школе -чишћење снега, лишћа, 

окопавање цвећа, фарбање ограда, клупа, одржавање спортских терена и др.); 

16.  помоћ запосленима ангажованим на одржавању хигијене око сређивања просторија у 

школи и упознавање са овим занимањем, као и заштитом на раду за послове које обављају 

(нпр. одлагање смећа, заштитна опрема, рециклажа и др.); 

17. помоћ тиму за заштиту од насиља у припреми и остваривању активности у вези са 

безбедношћу, у складу са узрастом и статусом ученика (брига о безбедности млађих ученика 

уз присуство наставника, припрема презентација, радионица, предавања, реализација 

предавања/радионица у одељењу и др.); 

18. израда презентације и држање предавања уз подршку наставника на тему Заштита 

личних података на интернету; 

19. помоћ дежурном наставнику у остваривању дежурства.  
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Активности уз изречену васпитну меру за лакшу повреду обавеза ученика  

Примери активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада:  

1. продужетак обавезе редара;  

2.  писање рада/састава и излагање у одељењу на тему у вези са повредом обавезе;  

3.  осмишљавање, израда и уређивање паноа на одређену тему;  

4 брига о простору у коме ученици бораве (нпр. уређивање учионице, библиотеке, 

трпезарије, свечане сале; помоћ у размештању клупа, одржавању простора и др.);  

5.  помоћ наставнику (нпр. ученицима којима је потребна подршка и помоћ у учењу и др.);  

6.  помоћ дежурном наставнику за време одмора;  

7.  помоћ стручном сараднику (нпр. у припреми радионице, остваривању радионице, 

припреми предавања/материјала за остваривање предавања -нпр. дељење материјала, 

техничка подршка приликом презентације, предавања, радионице и др.);  

8. помоћ у обављању административних послова (нпр. ковертирање, прекуцавање текстова и 

др.);  

9.  помоћ школским тимовима (нпр. брига о безбедности млађих ученика уз присуство 

учитеља/наставника; припрема презентације, радионице, предавања и остваривање 

предавања/радионице у одељењу и др.);  

10. организовање посебне хуманитарне акције;  

11. помоћ домару у радионици (нпр. поправка) и упознавање са заштитом на раду у установи 

и друга помоћ домару (нпр. уређење парка и простора око школе -чишћење снега, лишћа, 

окопавање цвећа, фарбање ограда, клупа, одржавање спортских терена и др.);  

12.  помоћ помоћно-техничком особљу око сређивања просторија у школи и упознавање са 

занимањем помоћни радник као и заштитом на раду за ово занимање (одлагање смећа, 

заштитна опрема, рециклажа и др.);  

13. учествовање у организацији предавања које остварују спољни сарадници (МУП, Црвени 

крст, итд.);  

14.  припрема презентације, предавања, радионице за ученике школе и остваривање у 

одељењима;  

15. помоћ у трпезарији и упознавање са заштитом на раду за занимања људи/запослених 

(кувар, сервирка и др.);  
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16.  помоћ наставницима у припреми материјала за организацију ваннаставних активности 

(секције и сл.);  

17. уређење школског дворишта (нпр. чишћење снега, окопавање цвећа, фарбање ограда или 

клупа);  

18.  остваривање предавања за одељењску заједницу на тему безбедности, насиља или друге 

области у оквиру које је ученик прекршио правила, односно у вези са учињеном повредом 

обавезе;  

19.  учествовање у организовању/промоцији спортских, музичких, културних и других 

активности у школи у сарадњи са наставником;  

20. припрема/организовање представе, презентација видео клипа, стрипа или филма на тему 

у вези са учињеном повредом обавезе;  

21 израда флајера, стрипова, видео клипова и др. о небезбедном коришћењу средстава или 

небезбедном понашању и др.  

 

 

Примери активности друштвено-корисног и хуманитарног рада за повреде забране: 

 

1. организовање предавања/презентације на тему људских права, као и права деце; 

 

2.  организовање предавања/презентације за ученике на неку од тема у вези са грађанским 

правима, обавезама и одговорностима; 

3.  организовање предавања/презентације за родитеље на неку од тема у вези са грађанским 

правима, обавезама и одговорностима у сарадњи са стручним сарадником и/или 

наставником; 

4  учествовање у организацији хуманитарне акције за помоћ и подршку угроженима (Црвени 

крст, Свратиште, Установе заштите деце без родитељског старања и др.); 

5.  подршка педагошком асистенту или личном пратиоцу у пружању подршке ученицима.  
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В. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Обавезни изборни предмети у школској 2020/2021. години 

 

Одељење Грађанско васпитање Верска настава 

I1 10 15 

I2 4 7 

I3 12 18 

I4 11 13 

I5 7 8 

I6 15 12 

I8 0 7 

II1 14 15 

II2 8 8 

II3 10 15 

II4 14 10 

II5 12 13 

II6 13 9 

II8  0 4 

III1 0 24 

III2 14 5 

III3  7 19 

III4 4 15 

III5  2 23 

III6 9 11 

III7 2 18 

IV1  11 18 

IV2 0 12 

IV3 16 7 

IV4  14 9 

IV5 6 11 

Укупно 215 326 
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Г . OДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

 
РАЗРЕД ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

 

I1 Пољопривредни техничар Татјана Томић 

I2 Зоотехничари  Јелена Петровић 

I3 Ветеринарски техничар Сузана Ристановић 

I4 Узгајивачи спортских коња и руковалац-

механичар пољопривредне технике 

Јована Милутиновић 

I5 Прехрамбени техничар Марија Гајић 

I6 Пекар.месар Александра Н.Марковић 

I8 Цвећар-вртлар са сметњама у развоју Живановић Весна  

   

II1 Пољопривредни техничар Душан Мајсторовић 

II2 Техничар хортикултуре  Жељко Елор 

II3  Ветеринарски техничар   Тамара Томић 

II4 Прерађивач млека – руковалац-

механичар пољопривредне технике 

Адриана Машић 

II5 Прехрамбени техничар Александра С.Марковић 

II6  Пекар, месар Славка Тодоровић 

II8   Цвећар-вртлар са сметњама у развоју   Биљана Поповић 

   

III1 Пољопривредни техничар Мирослав Пановић 

III2  Зоотехничар Драгана Гератовић 

III3   Ветеринарски техничар   Весна Игњатовић-Обреновић 

III4  Руковалац-механичар пољопривредне 

технике- цвећар-вртлар 

 Слађана Мирковић 

III5  Прехрамбени техничар Драгица Станковић 

III6  Пекар, месар Предраг Лазаревић 

III7 Узгајивач – прерађивач млека Љиљана Ђукановић 

   

IV1  Пољопривредни техничар Мирјана Баћановић 

IV2  Техничар хортикултуре Милена Стаменић 

IV3 Ветеринарски техничар Славољуб Јовановић 

IV4  Ветеринарски техничар Инес Радовановић 

IV5 Прехрамбени техничар Жељко Јокић 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

Одељењску заједницу чине ученици једног одељења школе. 

Начин рада одељењске заједнице ученика ближе се уређује статутом школе.                                                          

Одељењске старешине, заједно са ученицима, програмирају, планирају и остварују 

рад одељењске заједнице.  

 

Школа и родитељи сарађују путем одељенског старешине. Он успоставља 

сарадњу, комуницира са родитељима, посредује у преношењу  школских порука, 

посећује ученике, прикупља информације о породичним приликама ученика итд. 

Одељењски старешина је стручна особа која руководи радом одељења, са 

наглашеном педагошком, административном и организационом улогом. 

Oн има задатак да прати, планира и проучава целокупну организацију рада 

одељења. Одељењски старешина својим ставовима, односима и схватањима ствара 

повољну климу за успостављање социјалних односа који утичу на квалитет и степен 

развоја ученичког колектива. 

 

a) Педагошка функција 

 Педагошка функција подразумева прикупљање релевантних података о 

ученику,од родитеља, учитеља, педагога, психолога, лекара, наставника. То значи: 

• Систематски бележи податке о развоју и школском напредовању сваког 

ученика; 

• Обавља саветодавни васпитни рад са ученицима (индивидуално, групно и са 

одељењским колективом); 

• Подстиче и усмерава процес формирања одељењског колектива, ради на 

богаћењу интерперсоналних односа у одељењу, помаже у раду одељењске 

заједнице; 

• Помаже ученицима у организовању њихових активности у области међусобне 

помоћи у учењу, у регулисању њихових међусобних односа (понашања), у 

организацији забавног и културног живота; 

• Преузима мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика и решава 

васпитно - дисциплинске проблеме (изриче васпитно-дисциплинске мере и казне, 

похвале, награде и сл.); 

• Интезивно сарађује са стручном службом у циљу подстицања активности са 

даровитим ученицима и брине о ученицима са проблемима у понашању, као и о 

ученицима који заостају у развоју; 

• Брине о здравственом стању и физичком развоју ученика; 

• Брине о уредности похађања наставе (оправдава изостанке); 

• Реализује одређене програме рада са одељенском заједницом; 
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• Брине о активностима ученика у којима се постичу формирање хигијенских, 

културних и радних навика (редарство, дежурство, укључивање у активности 

школе); 

• Организује излете и екскурзије; 

• Укључује ученике у културно уметничка друштва, дечије омладинске 

организације, библиотеке...). 

б) Организациона и координирајућа функција обухвата: 

• Координира и усклађује рад и захтеве свих наставника према ученицима 

(личним контактима и на седницама одељењских и Наставничког већа); 

• Руководи радом Одељењског већа (припрема седнице, проводи одлуке и сл.); 

• Координира организовање допунске и додатне наставе, ученичких слободних 

активности и других облика ваннаставног ангажовања ученика. 

 

в)    Сарадња са родитељима обухвата: 

• Упознавање родитеља, породичног амбијента  и прикупљање података 

неопходних за сарадњу; 

• Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на 

школовање и школу њиховог детета; 

• Припрема, организује и води родитељске састанке и подстиче родитеље на 

индивидуални контакт са одељењским старешином и наставницима; 

• Писмено обавештава родитеље о проблемима појединих ученика; 

• Информише родитеље о важним активнистима школе. 

 

г)  Административна функција:  

• Води педагошку евиденцију и документацију о ученицима и одељењу; 

• Прати начин вођења осталих података о ученицима (дневник рада, матична 

књига, документација о испитима, посета родитеља. 
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Предлог плана рада одељењског старешине 

 
 

СЕПТЕМБАР 

 

1 Мере заштите у току трајања епидемије  

Информисање о наставном плану, образовним профилима, 

организацији наставе, практичне наставе и вежби... 

I, II, III, IV 

2 Понашање у школи, обавезе, дужности и права ученика, 

редара, дежурних ученика, упознавање са правилником 

понашања, ВД мере 

I, II, III, IV 

3 Конституисање одељењске заједнице I, II, III, IV 

4 Ђачки парламент (шта је ЂП, бирање представника...) I 

5 Слободно време и однос младих према активностима 

 

I, II, III 

6 Моја породица ( педагог, психолог) I 

7 Организација екскурзије IV 

8 Какве су нам радне навике? Истрајност и упорност као 

особине које морају да се развијају и уче. 

I, II, III, IV 

9 Упознавање са Правилником оцењивања, организацијом и 

распоредом додатне и допунске наставе, критеријумима 

оцењивања... 

I, II, III, IV 

 

ОКТОБАР 

 

10 Упознавање различитих култура IV 

11 Упознавање са индивидуалним карактеристикама ученика, 

њиховим интересовањима, способностима и мотивима. 

Усклађивање са захтевима и могућностима наставе (редовне, 

додатне, допунске, секције) 

I, II, III, IV 

 

12 Разматрање успеха и понашања у првом класификационом 

периоду 

I, II, III, IV 

 

13 Такмичења и учествовања на њима I, II, III, IV 

 

14 Рационализација учења (радни дан ученика, организација 

простора и времена) 

I, II, III, IV 

 

15 Зашто су битне секције? I, II, III, IV 

 

16 Однос према раду I, II, III, IV 

 

НОВЕМБАР 

 

17 Екологија I, II, III, IV 

 

18 Алкохолизам I, II, III, IV 

 

19 Професионална оријентација (упознавање са светом рада) I, II, III, IV 
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20 Вршњачко насиље I, II, III, IV 

 

21 Омладина и религија I, II, III, IV 

 

22 Култура разговора, како слушати другога  I, II, III, IV 

 

23 Поремећаји у исхрани I, II, III, IV 

 

24 Присуство насиља у нашем одељењу I, II, III, IV 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

25 Неприлагођено понашање код ученика (агресивност, 

изостајање са наставе, неприхватљиве навике и сл.) 

I, II, III, IV 

 

 

26 Колико водимо рачуна о развоју стваралаштва и 

креативности... 

I, II, III, IV 

 

27 Полно преносиве болести I, II, III, IV 

28 Дечја права I, II, III, IV 

29 Развијање одговорности (обавезе, лични успех и успех 

одељења) 

I, II, III, IV 

 

ЈАНУАР 

 

30 Проблем наркоманије I, II, III, IV 

31 Информисање о вертикалној проходности и могућностима 

запошљавања 

I, II, III, IV 

32 Како прослављамо празнике? Обичаји. I, II, III, IV 

33 Хуманизација односа међу половима I, II, III, IV 

34 Негативни аспекти изостајања из школе I, II, III, IV 

35 Прихватање различитости I, II, III, IV 

ФЕБРУАР 

 

36 Анализа успеха и понашања ученика на крају првог 

полугодишта 

I, II, III, IV 

 

37 Трговина људима, МОБИНГ  - Црвени крст I, II, III, IV 

38 Рационализација учења (коришћење литературе, сналажење у 

библиотеци)- библиотекар 

I, II, III, IV 

39 Аспекти  раног ступања у сексуалне односе и брак  

 

I, II, III, IV 

40 Професионална оријентација (могућности даљег школовања) I, II, III, IV 

41 Која занимања знам? I, II, III, IV 

42 Разликовање емоција – емотивна интелигенција  I, II, III, IV 

43 Значај бављења спортом I, II, III, IV 

44 Дневне активости и дневни ритам живота 

 

I, II, III, IV 

 

МАРТ 
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45 Рад Ђачког парламента (извештај представника) I, II, III, IV 

46 Професионална оријентација (разговор са послодавцем, 

писање радне биографије) 

I, II, III, IV 

47 Постојећи односи у одељењу и могућности унапређења 

односа међу ученицима, узајамно помагање... 

I, II, III, IV 

48 Да ли човека познајемо по одећи? – како изгледамо 

 

I, II, III, IV 

 

49 Умереност у праћењу ТВ програма и компјутерских игрица I, II, III, IV 

50 Насиље  у мојој околини I, II, III, IV 

51 Здравствене и друге последице прераног полног 

општења(рана трудноћа, побачај, полне болести)  - стручњак  

Здравствени центар -  гинеколог 

I, II, III, IV 

 

АПРИЛ 

 

52 Kонтрацепција III, IV 

 

53 Професионална оријентација ( кадровске потребе)  I, II, III, IV 

54 Анализа  успеха ученика после III тромесечја I, II, III, IV 

55 Заштита човекове околине I, II, III, IV 

56 Посета биоскопу, изложби,позоришној представи I, II, III, IV 

57 Толеранција I, II, III, IV 

58 Интернет-учење, забава, комуникација али и злоупотреба I, II, III, IV 

59 Кад бих ја био наставник I, II, III, IV 

 

МАЈ 

 

60 Штетност утицаја алкохола и дувана 

 

I, II, III, IV 

 

61 Матурски и завршни испити     III, IV 

 

62 ''Како да превазиђем стрес?''  I, II, III, IV 

63 Актуелна дешавања у друштву I, II, III, IV 

64 Планирање породице  I, II, III, IV 

65 Шта ценим код себе и других I, II, III, IV 

66 «Ја на крају школске године» - очекивања од себе, циљ I, II, III, IV 

67 Мерило избора више / високе школе 

 

III, IV 

 

 

ЈУН 

 

68 Ја сам, ја бих волела/о, ја могу -самоспознавање I, II, III, IV 

69 Анализа постигнутих резултата са посебним освртом на 

индивидуалне особине ученика а у односу на захтеве 

изабраног занимања 

I, II, III, IV 

70 Организовање презентација виших и високих школа -педагог III, IV 
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71 Похваљивање успешних ученика и одељења I, II, III, IV 

 

72 Шта бих волео-ла да побољшаш у својој личности? Подршка 

развоју. 

I, II, III, IV 

73 Текућа питања за завршетак школске године I, II, III, IV 

74 Моје жеље и очекивања I, II, III, IV 
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Д. ФАКУЛТАТИВНЕ И СЛОБОДНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

1. Екскурзије  

 
Екскурзије и настава у природи су ваннаставни облици образовног рада који се остварују ван 

школе. Школа планира извођење излета и екскурзија, на начин и под условима утврђеним наставним 

планом и програмом. Приликом извођења излета и екскурзије нарочито се мора водити рачуна о свим 

видовима заштите и безбедности ученика. 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, 

упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе. Излет је, 

попут екскурзије, ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ 

излета је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у 

природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у 

вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика. Такође, циљ екскурзије је 

подизање комуникативности, социјалне зрелости и временско-просторне оријентације ученика. 

Задаци који се остварују током реализације екскурзија и излета су: 

• развијање интересовања за природу и развијање еколошких навика; 

• упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

• развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима; 

• развијање опште културе и образованости; 

• проучавање објеката и феномена у природи и упознавање узрочно-последичних односа у      

конкретним природним и друштвеним    условима; 

• омогућавање ученицима да се баве спортом и рекреацијом; 

• подстицање интензивнијег интелектуалног и емотивног доживљавања појава које упознају; 

• јачање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима. 

 

Носиоци припрема, организације и извођења екскурзија су директор школе, одељењске старешине 

и стручни вођа пута. Припрема екскурзије подразумева припрему родитеља (родитељски састанак, 

давање основних информација, цена, времену одласка, документација која треба да се припреми, услови 

смештаја, здравствена заштита). Екскурзије имају научни, али и културно-забавни карактер. 

Екскурзија се организује и изводи уз писмену сагласност родитеља, (тј. другог законског 

заступника/родитељ) ученика по правилу за најмање 60% ученика истог разреда. 

Екскурзија се изводи у складу са Правилником о екскурзијама, а пожељно време реализације 

екскурзије је крај септембра сваке школске године. 

Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно-

васпитног рада и саставни су део Годишњег плана  рада школе. 

 

 

Разред Дестинација Временска динамика 

Први разред Новосадски сајам  Септембар 

Други разред Србија Април - мај 

Трећи разред Србија, Република Српска Април - мај 

Четврти разред Праг Април - мај 
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2. ДРУШТВЕНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

2.1. Ученички парламент 

 

    Руководиоци: Александра С. Марковић, Слађана Игњатовић, Адриана Машић 

 

 

 

 

 

 

 

Одељење Име и презиме ученика 
I1  
I2  
I3  
I4  
I5  
I6  
I8  
  

II1  
II2  
II3  
II4  
II5  
II6  
II8   

  
III1  
III2  
III3   
III4  
III5   
III6  
III7  

  
IV1   
IV2  
IV3  
IV4   
IV5  
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Циљеви Ученичког парламента  Средње пољопривредне школе са домом ученика 

су: 

- Подстицање демократизације односа и развијање демократских процедура; 

- Развијање критичког односа према друштвеним догађајима и феноменима; 

- Усмеравање ка правим - цивилизацијским вредностима; 

- Развијање културе дијалога, толеранције и солидарности; 

- Развијање свести о равнотежи односа права и одговорности; 

- Учешће у васпитно – образовним активностима Средње пољопривредне школе 

са домом ученика; 

- Иницирање сопствених акција у области науке, културе, спорта; 

- Развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором, Саветом 

родитеља и руководством школе; 

- Организовање трибина и предавања, 

- Унапређивање ученичког стандарда; 

- Унапређивање рада секција; 

- Организовање различитих облика научног, културног, спортког исказивања 

ученика; 

- Успостављање сарадње са другим школама; 

- Организовање хуманитарних акција и учествовање у манифестацијама 

обележавања значајних датума; 

- Допринос модернизацији и демократизацији рада школе. 
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Активности 
Носиоци активности  

 

Динамика/ 

временска 

oдредница 

Начин праћења 

Конституисање Ученичког парламента Коорднатори  Ученичког 

парламента 

Септембар Организација седнице, 

записник 

Избор председника, заменик председника и 

записничара  

 

Избор ученика за Школски одбор 

Избор три члана из редова ученика за учешће 

у Тиму за заштиту ученика од насиља у 

школи 

 

Усвајање Плана рада рада Ученичког 

парламента за 2020/2021. годину 

 

Упознавање чланова парламента са 

законским оквиром деловања парламента са 

правима и дужностима чланова 

Коорднатори  Ученичког 

парламента 

Септембар На конститутивној 

седници, већином 

гласова присутних, 

записник 

 

Упознавање чланова парламента са 

Пословником о раду парламента 

 

Упознавање чланова парламента са Посебним 

протоколом о заштити деце од насиља у 

школи 

 

Упознавање чланова парламента са 

Правилником о понашању ученика 

 

Договор о обележавању 1.децембра – 

Светског дана борбе против сиде 

 

Председник  Ученичког 

парламента 

Октобар Увид у документа, 

анализа, дискусија, 

записник 
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Договор о покретању хуманитарне акције Чеп 

за хендикеп 

 

Договор о организацији Новогодишње 

хуманитарне акције 

Координатори и председник 

Ученичког парламента 

Новембар Седница Ученичког 

парламента, договор, 

дискусија, сарадња са 

Фондацијом „Хумано 

срце“, записник 

Реализација Новогодишње хуманитарне 

акције 

Обележавање 1.децембра- Светског дана 

борбе против сиде 

Координатори и председник 

Ученичког парламента 

Децембар Реализација хуманитарне 

акције, учешће чланова 

Ученичког парламента, 

организовање трибине 

Анализа реализованих активности  

 

Договор о организацији предавања на тему 

Болести зависности 

Координатори и председник 

Ученичког парламента 

Јануар/фебруар Седница Ученичког 

парламента, дискусија, 

анализа, сарадња са 

Црвеним крстом, 

записник 

Организација екскурзија 

 

Припреме за матуру и матурско вече 

 

Договор о обележавању 22.април - Дана 

планете Земље 

 

Руководство школе, чланови 

Ученичког парламента 

Март Седница Ученичког 

парламента, дискусија, 

записник 

22.април – Обележавање Дана планете Земље 

Посета пољоприведном сајму 

Организовање хуманитарне акције – 

донирање старих уџбеника 

Координатори и чланови 

Ученичког парламента, 

руководство школе 

Април Седница Ученичког 

парламента, дискусија, 

организовање, записник 

Анализа рада Ученичког парламента  

 

Предлози плана рада за 2021/2022. годину 

 

Реализација донирања старих уџбеника 

 

Координатори и чланови  

Ученичког парламента 

 

Мај Седница Ученичког 

парламента, дискусија, 

реализација, записник 

Израда Годишњег плана и извештаја рада 

Ученичког парламента 

Координатори  Јун Израда 
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2.2. Слободне активности ученика 

 

 

Назив секције Предметни наставник 

 
Историја Милош Стефановић 

Енглески језик Татјана Томић, Инес Радовановић 

Хорска секција Валентина Арсеновић 

спортска Чланови актива 

новинарска Чланови актива 

Рецитаторска  Чланови актива 

драмска Чланови актива 

прехрамбена Чланови актива 
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План рада секције - Историја 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 
Носиоци активности  

 

Динамика/ 

временскаoдредница 
Начин праћења 

Конституисање секције Професори и ученици Септембар Записник 

Обележавање значајних догађаја 

наше историје и историје града 

Професори и ученици Октобар-децембар Записник, писани радови,         

фотографије 

Посета музеју града Шапца Професори и ученици Новембар Записник, писани радови,         

фотографије 

Посета библиотеци и архиву Професори и ученици Децембар-јануар Записник, писани радови,         

фотографије 

Сарадња са географском 

секцијом 

Професори и ученици Током целе школске године Записник, писани радови,         

фотографије 

Једнодневни излет у нашој 

околини 

Професори и ученици Април Извештај, фотографије 

Шта смо урадили током године. Професори и ученици Мај Записник 
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План рада секције из енглеског језикa 

 

 

 

Активности 
Носиоци активности  

 

Динамика/ 

временска oдредница 
Начин праћења 

1. Discussing topics for essay 

writing (for school newspapers) 

Татјана Томић 

Инес Радовановић 

1-2 пута месечно         есеји, преводи, панои 

2. Giving instructions Татјана Томић 

Инес Радовановић 

1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

3. Writing essays Татјана Томић 

Инес Радовановић 

 

1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

4. Writing essays Татјана Томић 

Инес Радовановић 

 

1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

5. Reading and discussing 

newspaper articles 

Татјана Томић 

Инес Радовановић 

1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

6. Reading and discussing 

newspaper articles 

Татјана Томић 

Инес Радовановић 

1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

7. Translation Татјана Томић 

Инес Радовановић 

1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

8. Translation Татјана Томић 

Инес Радовановић 

1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

9. Reading the Internet articles Татјана Томић 

Инес Радовановић 

1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

10. Making posters Татјана Томић 

Инес Радовановић 

1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 
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План рада хорске секције 

Активности 

 

Носиоци активности  

 

Динамика/ 

временскаoдредница 
Начин праћења 

Организовање аудиције и избор 

ученика који ће бити чланови 

школског хора. 

Професор и ученици октобар на проби, процењивањем да ли ученик 

има слуха и да ли је већ учествовао у 

школским приредбама. 

Избор песама које ће бити 

прикладне и које ученици 

објективно могу да увежбају. 

Професор и ученици октобар Преслушавање песама и заједничко 

извођење на пробама. 

Упознавање ученика са песмама 

које треба да науче, упознавање 

са текстом,  вежбање текстова и 

мелодија на пробама. 

Ученици школског хора Октобар и новембар Вежбање песама на пробама које се 

одржавају једном седмично. 

Усклађивање школског хора са 

драмском секцијом и 

увежбавање програма за школску 

славу. 

Професори који припремају 

ученике и ученици школског 

хора и драмске секције 

Децембар и јануар Вежбање два пута седмично и 

усклађивање са драмском секцијом.  

Учешће на приредби поводом 
обележавања школске славе Свети 

Сава 

Ученици и професори јануар Генерална проба и извођење 

увежбаног програма пред 

професорима и ученицима школе. 
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План рада спортске  секције 

 

 

 

Активности 
Носиоци активности  

 

Динамика/ 

временскаoдредница 
Начин праћења 

Атлетика 

Крос РТС-а Јовановић Славољуб Октобар 2020 Извештај стручног већа, 

састанци стручног већа, 

педагошка евиденција 

Општинско такмичење у 

атлетици 

Јовановић Славољуб Март/април 2021 (зависно од 

календара такмичења) 

Извештај стручног већа, 

састанци стручног већа, 

педагошка евиденција 

Пролећни школски крос Јовановић Славољуб Мај 2021 Извештај стручног већа, 

састанци стручног већа, 

педагошка евиденција 

Одбојка 

Општинско такмичење Јовановић Славољуб Новембар/децембар 2020 

(зависно од календара 

такмичења) 

Извештај стручног већа, 

састанци стручног већа, 

педагошка евиденција 
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План рада новинарске  секције 

Активности 
Носиоци активности  

 

Динамика/ 

временска 

oдредница 

Начин праћења 

. Формирање групе (на основу 

интересовања и личног опредељења ученика у 

школи)  

2. Читање ранијих издања школских 

новина и литерарних радова ученика 

3. Планирање рада секције на основу 

идеја ученика 

4. Упознавање са функционалним 

стиловима 

 

 

Чланови стручног већа 

(подела задужења на 

почетку школске године) 

септембар Евиденција у ес-

дневнику, извештај о 

раду стручног већа 

1.Упознавање са облицима новинарског 

изражавања(вести, извештаји, репортаже)  

2. Проналажење и уочавање облика 

новинарског изражавања у дневним новинама 

3. Самостално писање новинског чланка 

4. Читање и коментар радова 

 

Чланови стручног већа Октобар  

1. Облици новинарског изражавања 

2.Интервју са неким од ученика или 

наставника школе 

3. Репортажа са неког актуелног догађаја 

4. Читање радова и коментар 

5. Обука и увођење е- часописа 

 

Чланови стручног већа Новембар  

1. Изношење идеја за школски лист 

2. Проналажење репрезентативних 

издања  

3.   План израде листа 

Чланови стручног већа Децембар, јануар  
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4.   Подела задатака за рад на листу 

5.   Избор новинара уредника 

 

- Презентација школског листа Клас 

- Анализа активности и успешности рада 

секције 

- Промоција школског листа 

- Награђивање најуспешнијих чланова секције 

 

Чланови стручног већа Мај Школски лист „Клас“, 

ФБ страница школе, сајт 

школе 
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План рада рецитаторске секције 

 

Активности 
Носиоци активности  

 

Динамика/ 

временска 

oдредница 

Начин праћења 

⚫ Формирање групе (на основу интересовања и 

личног опредељења ученика у школи) 

⚫ Планирање рада секције на основу идеја 

ученика 

⚫ Читање поезије 

⚫ Теоријско тумачење : версификација – стопа, 

цезура, пауза, опкорачење, врсте строфа 

⚫ Теоријско тумачење: врсте ритма и значај 

ритамске организације 

 

Чланови стручног већа 

(подела задужења на 

почетку школске године) 

Септембар  Евиденција у ес-дневнику 

⚫ Ученици самостално или уз помоћ 

наставника врше одабир песме коју ће 

спремати да говоре на следећем школском 

такмичењу 

⚫ У циљу вежбања лепог говора, ученици на 

састанцима секције добијају задатак у виду 

говорне вежбе (артикулација 

гласова,дикција,дисање..) 

⚫ Избор песама за интерпретативно казивање 

(води се рачуна о гласовним могућностима 

према одређеним темама и мотивима) 

⚫ Анализа одабране песме како би се она добро 

разумела и доживела, што је услов за 

успешно казивање стихова 

⚫ Провера да ли је изабрана песма добро 

Чланови стручног већа Октобар, 

новембар, 

децембар 

Евиденција у ес-дневнику 
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научена – услов за успешно казивање 

стихова 

⚫ Организација школског такмичења 

⚫ Слушање песама у интерпретацији познатих 

драмских уметника 

⚫ Анализа одслушаних песама у 

интерпретацији познатих драмских уметника 

Чланови стручног већа Јануар ФБ страница школе, 

школски лист „Клас“ 

⚫ Интерпретативно казивање стихова наших 

романтичара 

⚫ Интерпратативно казивање стихова наших 

модерниста 

⚫ Интерпретативно казивање стихова песника 

из савремене књижевности 

Чланови стручног већа фебруар ФБ страница школе, 

извештај о активности 

⚫ Општинско такмичење рецитатора 

⚫ Анализа постигнутих успеха на такмичењу 

Чланови стручног већа Март Извештај о активности, 

школски лист „Клас“ 
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Плана рада драмске секције 

 

Активности 
Носиоци активности  

 

Динамика/ 

временска oдредница 
Начин праћења 

⚫ Формирање секције 

⚫ Утврђивање плана рада секције за школску 

2020/2021. 

 

Чланови актива (подела 

задужења на почетку 

школске године) 

Септембар Записник са већа стручног 

актива 

⚫ Савладавање основних појмова из позоришне 

уметности 

⚫ Одабир  и проучавање текстова 

⚫ Избор текста за прославу Светог Саве 

⚫ Органозивани одласци у позориште (Шабац, 

Београд) 

 

Чланови актива Октобар Ес-дневник, фото-матријал, 

фб страница школе, школски 

лист „Клас“, извештаји о 

активности 

⚫ Иницијално читање изабраног текста 

⚫ Подела улога 

⚫ Читалачке пробе 

 

 

Чланови актива Новембар  

⚫ Груписање лица и ствари на сцени 

⚫ Вежбе покрета и гестова, сценске радње 

⚫ Пробе са хором 

Чланови актива Децембар  

⚫ Пробе до извођења програма за Светог Саву, 

генерална проба 

⚫ Извођење програма 

⚫ Организовани одласци на позоришне представе 

(Шабац,Београд) 

 

Чланови актива Јануар, фебруар, март  

⚫ Припрема програма за Дан школе 

⚫ Анализа активности и успешности рада секције 

⚫ Похваљивање најуспешнијих чланова секције 

 

Чланови актива Април, мај, јун  
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План  рада  прехрамбене секције 

 

Циљеви прехрамбене секције Средње пољопривредне школе са домом ученика Шабац су : 

 
- Развијање свести ученика о значају здравља људи ( Дан прања руку) ; 

- Значај „HACCP“ система у прехрамбеној индустрији; 

- Развијање свести ученика о значају здраве исхране; 

- Едукација ученика у школи о начину припреме одређених врста прехрамбених производа; 

- Колерација између више предмета  ( прехрамбена технологија, технолошке операције, микробиологија, здравствена безбеност 

хране и др….) ; 

- Обележавање датума везаних за здраву храну, производњу прехрамбених производа, вода; 

- Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу , амбалажи и складиштењу готових производа; 

 

 

 

     Реализатори секције :професори прехрамбене групе предмета и ученици прехрамбене струке разних образовних профила и 

разреда. 

     Укупно часова : 35 ( по договору, у зависности од теме или активности). 

Исходи: Изложбе у холу школе, панои , фотографије и дегустације готових производа израђених у оквиру ове секције. 

Место реализације : школска пекара, школска млекара, школска лабараторија. 
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Активности 
Носиоци активности  

 

Динамика/ 

временска oдредница 
Начин праћења 

Договор о раду секције, припрема 

материјала 

Професори прехрамбене групе 

предмета 

Септембар Организација секције, 

извештај 

Значај „HACCP“ система у 

прехрамбеној индустрији 

Професори прехрамбене групе 

предмета 

Септембар Извештај 

Обележавања дана Прања руку, 

вредност значаја људског здравља. 

Израда сапуна 

Професори прехрамбене групе 

предмета 

Октобар Извештај, израда паноа и 

сапуна 

Здрава исхрана,  - израда икебана од 

различитих намирница ( ораси, 

лешници, сушено воће и поврће), 

истицање значаја ових намирница у 

исхрани 

Професори прехрамбене групе 

предмета 

Новембар Извештај, израда икебана 

Спектар здравих боја (органолептика, 

презентација и дегустација воћа и 

поврћа у 5 различитих боја: 

црвена,жута, наранџаста, зелена и 

плава). 

Значај конзумирања ових намирница 

за спречавање различитих врста 

болести. 

Професори прехрамбене групе 

предмета 

Новембар Извештај, израда паноа. 

Врсте житарица за производњу 

пекарских производа. 

Израда производа од различите врсте 

брашна ( пшенично брашно  - кифле, 

интегрално брашно хлеб, кукурузно 

брашно – проја). 

Обележавање дана хлеба 

Професори прехрамбене групе 

предмета 

Децембар Извештај, израда паноа, 

израда производа 

Производња мафина , различите врсте 

кекса и бомбона, дегустација и 

Професори прехрамбене групе 

предмета 

Јануар Извештај, израда производа 
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презентација. 

Обележавање дана вина, врсте вина и 

начин производње вина. 

Професори прехрамбене групе 

предмета 

Фебруар Извештај, израда паноа 

Обележавање дана вода – значај воде 

у прехрамбеној индустрији и њена 

прерада. 

Професори прехрамбене групе 

предмета 

Март Извештај, израда паноа 

Производња џема и компота од 

различитог воћа, дегустација и 

презентација 

Професори прехрамбене групе 

предмета 

Април Извештај, израда производа 

Производња воћних јогурта, сира, 

дегустација и презентација. 

Професори прехрамбене групе 

предмета 

Април Извештај, израда производа 

Производња кобасица, чварака, 

дегустација и презентација 

Професори прехрамбене групе 

предмета 

Мај  Извештај, израда производа 

„За и против“- Кафа (кофеина), 

енергетска пића, дуван (никотин), 

алкохолна пића. 

Професори прехрамбене групе 

предмета 

Јун Извештај, израда паноа 
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IV СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

Основни циљ стручног усавршавања наставника је унапређивање образовно-васпитног 

рада са ученицима. Усавршавање наставника је саставни део годишњег програма рада и 

обухвата: 

- стручно усавршавање, 

- педагошко-психолошко усавршавање, 

- дидактичко-методичко усавршавање, 

- текуће усавршавање. 

 

Педагошко - психолошко усавршавање 

 

Да би образовно-васпитни процес био ефикасан неопходно је педагошко-психолошко 

усавршавање наставника. С друге стране нова сазнања из разних области обавезују све 

наставнике да се перманентно усавршавају и да у пракси примењују сазнања до којих су 

дошли у току усавршавања. Посебно треба обратити пажњу на наставника приправника и 

помоћи им да се ефикасно уклопе у образовно-васпитни процес.  

Педагошко-психолошко усавршавање одвијаће се на нивоу Наставничког већа, кроз 

истраживачки рад и дискусију о темама: 

- Узроци изостајања ученика са наставе, 

- Узроци неуспеха ученика у учењу и мере за њихово санирање 

Овај вид усавршавања одвијаће се и кроз обраду следећих стручних тема: 

• Методе и облици сарадње; 

• Рад разредног старешине; 

• Основни проблеми оцењивања. 

 

Осим предавања користиће се и индивидуални облици као разговори, руковођени 

дијалози, и сл. у чему ће посебно учествовати педагог и психолог школе. Мотивацију 

наставника и у овом виду усавршавања треба усмерити на самостално стицање знања 

праћењем педагошке и психолошке литературе. 

Скоро сви наставници  су  прошли семинар за медијацију као и група ученика која је 

обучена за рад у тиму за вршњачку медијацију. 

Неколико чланова тима развојног планирања прошло је обуку за пројектно планирање 

(прављење програма за добијање донација) и за самоевалуацију. 

 

Индивидуално стручно усавршавање 

 

Индивидуално стручно усавршавање обухвата следеће облике усавршавања: учешће у 

раду Наставничког већа, учешће у раду стручних актива и стручног већа за област стручних 

и област општеобразовних предмета,  затим учешће у активностима на нивоу Општине, 

стручним и научним скуповима, предавањима, праћење стручне педагошке и психолошке 

литературе, припрема предавања за активе и семинаре, објављивање чланака у стручним 

часописима и листовима, реализовање огледних часова у оквиру стручног већа и у редовној 

настави. Стручно усавршавање наставника одвијаће се према Каталогу стручног 

усавршавања.  
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Текуће усавршавање наставника 

 

Овај вид усавршавања подједнако је неопходан као и педагошко-психолошко 

усавршавање, а у савременим условима рада базира се на модернизацији, односно на 

осавремењивању наставе. 

Носилац планских задатака је Наставничко веће. У реализацији послова треба 

користити савремене методе и технике радакао и одржавати угледне часове. 

Обавеза наставника је да прате све измене и допуне наставних планова и програма и 

иновације везане за њихов предмет. О свим изменама и допунама ће их информисати 

педагог  и психолог школе, као и Тим за професионални развој, који ће наставницима 

приправницима пружати помоћ и мотивисати их за рад. 

 

О професионалном развоју наставника, стручних сарадника и васпитача, евиденцију 

ће водити чланови Тима за професионални развој.  

 

 

 

План заједничког рада приправника и ментора у школској 2020/2021. години 

 
Активност Носилац 

реализације 

Начин реализације Време 

реализације 

Упознавање са законским, 

подзаконским документима и 

Правилницима 

Директор, 

секретар 

Разговор, подзаконска акта септембар 

Одређивање ментора директор Доношење решења септембар 

Приправник присуствује часовима 

ментора 

Приправник, 

ментор 

Присуство на часовима Током школске 

године 

Ментор присуствује часовима 

приправника 

Приправник, 

ментор 

Присуство на часовима Током школске 

године 

Вођење документације Увид у 

документацију, 

разговор 

Вођење педагошке 

документације 

Током школске 

године 

Консултације Сугестије Разговор Током.године 

 

 ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Усавршавање у 

школи 

Теоријска предавања на нивоу 

стручних већа  

У току године Руководилац 

већа 

Реализација угледног часа  

 

У току године Професори предметне 

наставе 

Дискусија на састанку Педагошког 

колегијума на тему:  

Узроци неуспеха ученика у учењу и 

мере за њихово санирање 

У току године Руководилац 

Педагошког колегијума, 

Чланови п.к. 

Презентација семинара на 

Наставничком већу 

У току године Члан Наставничког већа 

Обучавање за коришћење нових 

аудио-визуелних средстава 

У току године Професори информатике 

Усавршавање 

ван школе 

Семинари понуђени од стране ЦСУ, 

Вебинари, online семинари 

У току године ЦСУ Шабац 

У току године ЦСУ Шабац 
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План педагошко-инструктивног рада 

 
САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ ПРИПРАВНИКА 
*Упознавање приправника са правном регулативом,  
*Увођење приправника у посао  
1.   организационо, 
2.   пружање помоћи у припремању и извођењу обр.-

васп.рада(саветовање,инструисање), 
3. припрема и реализација часа којим се потврђује 

спремност   за полагање испита за лиценцу. 

Правник 
Директор 
Педагог, 

Психолог, 

ментор 

 

Почетком 

шк.године 
Током 

године 

АКТИВНОСТИ  ПО ПРЕДЛОЖЕНИМ МЕРАМА 

ПРОСВЕТНОГ САВЕТНИКА 
*разговор,дискусија,саветовање, 
*инструисање, 
*праћење часова. 

Директор/заменик 

директора, стручни 

сарадници, наставници 

Током 
године 

ПРАЋЕЊЕ ДЕЧЈЕГ РАЗВОЈА И НАПРЕДОВАЊА 
*праћење напредовања ученика  
*праћење ученика са сметњама у развоју, 
*праћење ученика са потешкоћама у прилагођавању на 

услове школе(социјално неприлагођена деца) 

Тим за ИОП, одељењске 

старешине , 

стручни сарадници 

 

Током 

године 
 

 ОДРЖАВАЊЕ УГЛЕДНИХ АКТИВНОСТИ 

,ПРЕДАВАЊА 
*Разматрање примера добре праксе 
*Предавање на тему Учење, Болести зависности, Насиље 

(дигитално, породично), Трговина људима 
*Праћење планираних активности из ШРП-а 

Директор/ заменик, 
стручни сарадници,  

Тим ШРП, 

Тим за заштиту ученика од 

насиља,злостављања и 
занемаривања  

Током 

године 

ПРАЋЕЊЕ  ЧАСОВА ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ, 

СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
*Праћење реализације планираних активности  из 

распореда 
*Праћење организације,коришћење метода,облика 

рада,средстава за рад 

Директор/заменик 
стручни сарадници, 

ментор 

Током 

године 

ПРАЋЕЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА САРАДЊЕ 

СА ПОРОДИЦОМ 
*Саветодавни разговори са наставницима 
*Саветодавни разговори са одељењским старешинама 
*Праћење часова редовне наставе и других облика о-в  

рада у складу са потребама 

Директор/заменик, стручни 

сарадници 
 

Током 

године 

ИНСТРУИСАЊЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ 
*Преглед дневника,писање инструкција 
*Преглед Матичне књиге 
*Инструисање у оперативном планирању, 
*Вођење педагошке документације у процесу оцењивања 

Директор/заменик, 
Стручни сарадници 

Током 
године 

 

Планиран број посета часова 

 
Директор 10 часова  

Помоћник директора за наставу 10 часова  

Педагог  30 часова 

Психолог  20 часова 
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V  ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

ШКОЛЕ 

 
На основу Закона о основама система образовања и васпитања стручни органи школе су 

наставничко веће, одељенско веће, стручна већа за области предмета, стручни актив за 

развојно планирање, стручни актив за развој школског програма, педагошко веће и други 

стручни активи и тимови. 

 

ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

1. План рада Наставничког већа 

 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања, као и нормативних 

аката школе, Наставничко веће током школске године обављаће следеће задатке: 

 

 

Програмски садржај 
 

Време 

 

Носилац 
Праћењ

е 

Реализац

ије 
Реа
л 

Нереал 

I. Организациони послови (акценат стављен на 
организацију рада школе у току трајања епидемије) 

    

Анализа организационо-техничких 

припрема за почетак рада школе 
VIII,IX 

Директо

р, Пом 

дирек 
Педагог 

  

-Припремљеност објеката VIII --II--   
-Анализа опремљености наставним средствима VIII --II--   
-Усвајање и израда распореда часова VI,VIII --II--   
-Педагошко-психолошка заснованост распореда часова VI,VIII --II--   
2.Постављање организације образовно-васпитног рада VI,VIII --II--   
-Број и структура одељења VI --II--   
-Расподела одељењских старешинстава VI,VIII --II--   

-Подела предмета на наставнике VI 
Дирек
тор 

  

-Школски календар рада (динамика рада) VI,VIII 
Дирек
тор, 
Пом 
дирек 
Педаго
г 

  

3.Организација екскурзија X,III,IV 
Комис 
за 
екскурзи
је 

  

-Припрема екскурзија и посета IX,III,IV --II--   

4.Организација школске економије и кабинета за вежбе IV,V,VI Руко

вод 

акти

ва 

  

5.Организација практичне наставе за образовне струке: 

пољопривредна и ветеринарска  

IX,X,V,VI, 
Руковод 
економ 

  

6.Организација блок наставе на школској економији V,VI,VII --II--   
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7.Организација вежби ветеринарске струке X,XI,III,IV Руко

вод 

акти

ва 

  

8.Организација вежби прехрамбене струке X,XI,III,IV 
Руковод 
актива   

II Програмирање рада     

1.Разматрање предлога годишњег Плана рада школе VI,VIII 
Директо

р, 
Пом 
дирек 
Педаг
ог 

  

2.Планирање послова и радних задатака X,XI,III,IV 
Руко
вод 
акти
ва 

  

3.План додатне,допунске наставе и ваннаставних 
активности 

IX,I,VI --II--   

4.Концепција планирања наставног рада VI,VIII 
Дирек
тор, 
Пом 
дирек 
Педаго
г 

  

5.Утврђивање кадровских потреба VI,VIII --II--   
III Праћење и вредновање остварених резултата  --II--   
1.Анализа остварених резултата рада VIII --II--   
2.Анализа годишњег извештаја о раду VI,VIII --II--   
3.Анализа постигнутих резултата на крају класиф 
периода 

XI,XII,IV,V
I 

--II--   

4.Успех и понашање ученика II, VIII --II--   
5.Награђивање ученика VI, VIII --II--   

6.Анализа реализације квалитета вежби и практичне 

наставе 

VI,VIII 
Руко
вод 
акти
ва 

  

7.Анализа резултата редовних и ванредних испита II, VIII 
Директо
р, 
Пом 

дирек 

Педаг

ог 

  

8.Анализа матурских и завршних испита VI,VIII,I -II -   
9.Анализа резултата друштвено корисног рада VI,VIII -- II-

- 
  

10Анализа културне и јавне делатности школе     

 

Седнице Наставничког већа ће се одржавати у свечаној сали о чему ће чланови Наставничког 

већа бити обавештавани путем огласне табле. 

 

 

Послове записничара у овој школској години обављаћe Љиљана Ђукановић, професор 

српског језика.
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2. План рада одељењских већа 

 
САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

  -Разматрање и усвајање предлога Програма 

Одељењског већа 

 -Разматрање предлога плана и програма рада 

одељењског старешине 

-Утврђивање бројног стања ученика 

-Снабдевеност ученика уџбеницима 

-Усвајање распореда писмених задатака 

-Усвајање програма активности у борби против 

насиља и дроге 

-Анализа социјалног,материјалног и здравственог 

стања ученика и чланова породице 

-Доношење одлуке о извођењу допунског и 

додатног образовно-васпитног рада 

--Текућа питања 

Чланови већа Септембар 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

првог  класификационог периода 

-Изрицање васпитно-дисиплинских мера 

-Уједначавање критеријума оцењивања 

-Извештај о реализацији програма активности у 

борби против насиља и дроге 

-Текућа питања 

Директор 

Чланови већа 

Стручна служба 

Новембар 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

првог полугодишта 

-Изрицање васпитно - дисциплинских мера 

-Реализација наставних планова и програма 

остварених наставних и ваннаставних активности на 

крају првог полугодишта 

-Текућа питања 

Чланови већа Фебруар 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

трећег класификационог периода 

-Изрицање васпитно дисциплинских мера 

-Мере за побољшање успеха 

-Текућа питања 

Чланови већа Април 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

наставне године 

-Похваљивање и давање предлога за награђивање 

ученика 

-Реализација наставних планова и програма 

обавезних и факултативних, као и ваннаставних 

активности на крају наставне године 

-Организација матурских и завршних испита 

-Текућа питања 

Чланови већа Мај-јун 

-Анализа успеха на крају школске године 

-Извештај о успеху ученика на испитима 

-Текућа питања 

Чланови већа Август 
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3. План рада Педагошког колегијума 

 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник 

стручних сарадника. 

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора : 

1.Планира и организује остваривање програма и планова образовања и васпитања и свих 

активности установе; 

2.Стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 

унапређивању образовно-васпитног рада; 

3.Стара се о остваривању Развојног плана установе; 

4.Сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

5.Организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног 

рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, 

васпитача и стручног сарадника; 

6.Планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника, 

васпитача и стручног сарадника; 

7.Предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. овог закона и недоличног 

понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике; 

 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора. 

 

Чланови Педагошког колегијума:  

 

1. Предраг Савић, директор 

2. Илија Спасојевић, заменик директора за наставу 

3. Драгица Станковић, председник стручног већа за српски језик и књижевност и координатор Тима 

за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

4. Татјана Томић, председник стручног већа за страни језик 

5. Невена Ђуришић, председник стручног већа за природне науке 

6. Славољуб Јовановић, председник стручног већа за физичко васпитање 

7. Адриана Машић, председник стручног већа за друштвену групу предмета 

8. Слађана Мирковић, председник стручног већа за пољопривредну групу предмета 

9. Александра С.Марковић, председник стручног већа за прехрамбену групу предмета и координатор 

Тима за спровођење развојног плана и самовредновање 

10. Тамара Томић, председник стручног већа за ветеринарску групу предмета 

11. Зоран Богдановић, председник стручног већа за математику и информатику 

12.     Ђорђе Алексић, координатор Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,    злостављања и  

занемаривања и програме превенције других облика ризичног понашања 

13. Драгана Гератовић, координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

14. Тамара Томић, координатор Тима за пројекте 

15. Душанка Ђукић, координатор Тима за професионални развој 

16. Слађана Игњатовић, педагог и координатор Актива за развој Школског програма и развојно 

планирање 

17. Милица Јевтић, педагог и координатор Тима за инклузивно образовање 

18. Јелена Костадиновић, психолог 
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АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
• Усвајање плана и програма Педагошког колегијума за школску 2020/2021. 

Годину 
• Организација рада школе у току трајања епидемије 
• Разматрање и усвајање Годишњег плана рада 
• Набавка материјала, наставних средстава и опреме у школској години 
• План за унапређивање наставе (обуке, семинари, стручна литература ), 

угледни и  огледни часови 
• Распоред наставе у блоку 
• Планирање организованих посета различитим институцијама 
• Предлог плана стручног усавршавања 
• Утврђивање термина класификационих периода и датума одржавања 

Наставничког већа и родитељских састанака 
• Организовање педагошко-инструктивног увида и надзора 
• Организовање активности поводом Дана школе 
• Текућа питања 

 

 

 

 

Август-Септембар 

• Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог 
периода 

• Организација рада допунске и додатне наставе 
• Сарадња са стручним институцијама 
• Извештај о реализацији угледних и огледних часова 
• Рад са талентованим ученицима 
• Професионална оријентација ученика 

Новембар 

• Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта и 

предлог мера за побољшање успеха 
• Извештај о раду руководилаца стручних већа 
• Извештај о реализованим активностима Тима за безбедност 
• Извештај о реализованим активностима Стручног актива за школско 

развојно планирање 
• Извештај тима за самовредновање 
• Извештај о унапређивању наставе у првом полугодишту 

Јануар-фебруар 

• Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог 
периода 

• Припрема за завршне и матурске испите 

Април 

• Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставне године 
• Извештај о стручном усавршавању запослених 
• Извештај о реализованим активностима Тима за безбедност 
• Извештај о реализованим активностима Стручног актива за школско 

развојно планирање 
• Извештај о реализованим активностима тима за самовредновање 
• Извештаји стручних већа о релизованим активностима: секција, 

допунској и додатној настави, стручног већа, угленим, огледним 

часовима и 
иновацијама(задужење председника стручног већа) 
• Планови стручних већа за наредну школску годину: план рада 

стручног већа, секција, посета, такмичења, угледних, огледних часова и 

иновација (задужење председника стручног већа) 
• Годишњи извештај о раду Педагошког колегијума 

 

 

 

 

Мај-Јун 
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4. План рада Стручних већа 

 

Стручно веће за област предмета чине наставници који изводе наставу из групе 

сродних предмета. У школи постоје следећа стручна већа за области предмета: 

 

 

 

СТРУЧНА ВЕЋА ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Стручно веће за области предмета 

друштвених наука 
  
Адриана Машић 

Стручно веће из области предмета природних 

наука 

Невена Ђуришић 

Стручно веће страних језика Татјана Томић 
Стручно веће физичког васпитања Славко Јовановић 
Стручно веће српског језика и књижевности Ана Симић Ризнић 
Стручно веће прехрамбене струке Александра С. Марковић 
Стручно веће пољопривредне струке Слађана Мирковић 
Стручно веће ветеринарске струке Тамара Томић 
Стручно веће математике и информатике Зоран Богдановић 
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4.1. План рада Стручног већа друштвених наука 

 

Стручно веће друштвених наука за школску 2020/2021. године, чине следећи професори: Јованка 

Ковачевић, Милош Стефановић, Зоран Стојиновић ,Сања Берић,Валентина Арсеновић,Адриана 

Машић, Мирјана Ристивојевић, Драгољуб Манојловић. 

 

Председник стручног већа је Адриана Машић. 

  

 
Активности Динамика реализације 

активности  

Носиоци активности – 

одговорно лице 

Конституисање већа за школску 

2020/2021.годину и избор 

председника 

Август  Чланови већа 

Усвајање годишњег плана рада 
већа 

Август Чланови већа 

Усаглашавање уџбеника и остале  

литературе 

Август Чланови већа 

Планирање рада секција, додатне, 

допунске, припремне наставе 

Август Чланови већа 

Организација допунске наставе и 

секција 

Септембар  Чланови већа 

Избор семинара – програма 

стручног усавршавања из понуде 

ЦСУ Шабац 

Септембар  Чланови већа 

Усаглашавање критеријума 
оцењивања 

Септембар Чланови већа 

Реализација посете ученика цркви 

– учешће у литургијском животу 

цркве 

Септембар Члан већа Валентина 

Арсеновић 

Посета Сајму књига у Београду Октобар  Чланови већа 

Планирање учешћа ученика на 

такмичењима 

Октобар Чланови већа 

Обележавање 16.новембра – 
Међународни дан толеранције 

Новембар Чланови већа Марина 
Вуковић Пантелић и 

Адриана Машић 

Анализа успеха ученика и 

предлог мера 

На крају сваког класификационог 

периода- 

новембар,фебруар,април,јун,ав

густ  

Чланови већа 

Излагање са стручног 

усавршавања наставника 

По реализацији програма 

стручног усавршавања 

Чланови већа 

Припреме прославе Светог Саве – 

школски  хор 

Децембар, јануар Члан већа Валентина 

Арсеновић 

Анализа рада стручног већа у 

првом полугодишту 

Март Чланови већа 

Планирање активности за друго 

полугодиште 

Март Чланови већа 

Анализа  успеха ученика из 

наставних предмета у првом 

полугодишту 

Март Чланови већа 

Реализација посете ученика цркви 
– учешће у литургијском животу 

цркве 

Март Члан већа Валентина 
Арсеновић 
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Реализација посете ученика 

музеју и библиотеци 

Мај  Чланови  већа Милош 

Стефановић и Адриана 

Машић 

Анализа  реализације наставних 

садржаја предмета и осталих 

активности  у другом 

полугодишту 

Јун  Чланови већа 

Извештај о раду ученичког 

парламент 

Јун Чланови већа – Адриана 

Машић 

Анализа успеха ученика из 

наставних предмета на крају 

школске године 

Август  Чланови већа 

Анализа реализације додатне и 

допунске наставе у школској 
2020/2021.години 

Август Чланови већа 

Анализа рада секција у 

школској 2020/2021. години 

Август Чланови већа 
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4.2. План рада Стручног већа страних језика 

 

      Стручно веће страних језика за школску 2020/2021. године, чине следећи професори: 

Инес Радовановић, Татјана Томић, Мартина Ђокић и Наташа Јовановић 

 

          Председник Стручног већа страних језика за шк. 2020/2021.  је проф. Татјана Томић 

 

. 
Активности Динамика реализације 

активности  

Носиоци активности – 

одговорно лице 

Анализа успеха ученика по 

разредима и договор  о новим 
уџбеницима које ће ученици  

користити током  школске 

2020/2021. 

Септембар  

једном месечно 
Чланови већа страних 

језика - Татјана Томић 

Утврђивање степена знања 

ученика које доносе из основне 

школе(односи се на ученике 

првог разреда). Усаглашавање 
критеријума оцењивања. 

Разматрање могућности 

одласка на семинаре 

Октобар 

једном месечно 
Чланови већа страних 

језика - Татјана Томић 

Разматрање могућности 

одласка на семинаре стручног 
усавршавања. Разговор о 

најпогоднијим терминима за 

одржавање допунске и додатне 

наставе 

Новембар 

једном месечно 

Чланови већа страних 

језика - Татјана Томић 

- Договор о темама за 

школски лист 

- Стручно усавршавање 

Децембар 

једном месечно 

Чланови већа страних 

језика - Татјана Томић 

Сумирање успеха 

ученика на крају првог 

полугодишта из страних 

језика. 

Јануар 

једном месечно 

Чланови већа страних 

језика - Татјана Томић 

Почетак другог полугодишта, 

разматрање предлога колега из 

актива о унапређењу наставе 
страних језика. 

Фебруар 

једном месечно 

Чланови већа страних 

језика - Татјана Томић 

Ангажованост ученика у 

писању радова за школски лист. 

Ангажованост ученика на 

часовима страних језика. 

Март 

једном месечно 

Чланови већа страних 

језика - Татјана Томић 

Заступљеност матерњег језика у 
настави страних 

језика(предности и мане). 

Април 
једном месечно 

Чланови већа страних 
језика - Татјана Томић 

Разматрање предлога 

употребе нових уџбеника за 

следећу школску годину(ако 

постоји потреба). 

Сумирање успеха ученика по 

одељењима на крају школске 

године. 

Мај 

једном месечно 

Чланови већа страних 

језика - Татјана Томић 
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4.3. План рада Стручног већа српског језика и књижевности 

 

   Стручно веће српског језика за школску 2020/2021. године, чине следећи професори: 

            Ана Симић - Ризнић 

            Љиљана Ђукановић 

            Весна Игњатовић – Обреновић 

            Драгица Станковић 

 

          Председник Стручног већа српског језика за шк. 2020/2021. је проф. Ана Симић - Ризнић 

 
Активности Динамика 

реализације 

активности  

Носиоци активности – 

одговорно лице 

I Организационо материјални услови 

1. Избор руководиоца већа 

2. Израда и усвајање програма рада 

3. Анализа новина у наставном плану и 

програму и 

методичким упутствима 

4. Израда списка потребне литературе и 

наставних 

средстава 

5. Анализа задужења наставника 

6. Договор о учешћу на 

такмичењима,смотрамa, 

манифестацијама... 

7. Сарадња са другим већима, активима и 

тимовима 

август 

август 

август 

август 

август 

август, током 

године 

током године 
 

Чланови стручног већа 

српског језика 

II Организациона питања реализације 

плана и програма образовно - васпитног 

рада 

1. Усаглашавање глобалних и месечних 

планова рада 

2. Израда програма рада секција 

3. Договор о начину реализацији додатне 

и допунске наставе 

4. Договор о реализацији угледних 

часова 

5. Израда плана стручног усавршавања 
 

август 

септембар 

током године 
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III Унапређење образовно – васпитног 

рада 

  1. Договор о праћењу и вредновању рада 

ученика и израда инструмената за процену 

ученичких постигнућа - израда теста 

знања,анализа и вредновање добијених 

резултата 

 2.  Уједначавање критеријума оцењивања 

 3.  Размена искустава у области 

унапређења наставе, коришћењу 

наставних средстава, изради дидактичког 

материјала 

 4. Анализа редовности похађања наставе и 

постигнућа ученика 

 5. Анализа постигнућа ученика на 

такмичењима,смотрама ... 

 6. Анализа рада стручног већа 

7. Унапређивање рада у области 

ваннаставних 

активности - договор о планирању, 

реализацији и 

анализа активности: 

- Новогодишњи празници 

- Савиндан 

- Општинска смотра рецитатора 

- Општинско такмичење из језика и 

граматике – 

- Књижевна олимпијада 

- Дан школе 

- Школске новине 

- Посете установама културе 

током године 

новембар 

класификациони 

периоди 

током године 

класификациони 

периоди 

током године 

јун, јул 

у односу на 

активност 

 

 

IV Организација и реализација 

матурског и поправних испита из 

српског језика 

- Организација и реализација пробног 

матурског испита по новом програму 

- Организација и реализација пробног 

матурског испита (стара матура) 

- Реализација полагања матурског 

испита 

- Организација и реализација припремне 

наставе за полагање поправних испита 

- Реализација поправних испита 

април или мај, у 

зависности од 

календара; 

афитеатар 

ВПШСС 

јун 2020. 

ВПШСС 

јул, август 2020. 

испитни рокови 
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4.4. План рада Стручног већа физичког васпитања 

 

Стручно веће  физичког васпитања  за школску 2020/2021. године, чине следећи професори: 

 

• Алексић Ђорђе 

• Пановић Мирослав 

• Јовановић Славољуб 

 

Председник Стручног већа Физичког васпитања за шк. 2020/2021.  је проф. Јовановић 

Славољуб. 

 

Активности Динамика реализације 

активности 

Носиоци активности – 

одговорно лице 

Усвајање плана рада 

стручног већа за школску 

2020/2021. годину  

август Чланови већа 

Договор око реализације 

наставе у новој школској 

години 

август Чланови већа 

Договор око реализације 

наставе 

август Чланови већа 

Припремање ученика за 

такмичење  

септембар  Чланови већа 

Крос РТС-а  (Такмичење на 

нивоу града) 

Октобар, 2020. Алексић Ђорђе 

Пановић 

Мирослав 

Јовановић 

Славољуб 

Мали фудбал ((Такмичење 

на нивоу града) 

Новембар, 2020. Пановић 

Мирослав 

Рукомет(Такмичење на 

нивоу града) 

Децембар, 2020. Пановић 

Мирослав 

Кошарка(Такмичење на 

нивоу града) 

Децембар, 2020. Алексић Ђорђе 

Одбојка(Такмичење на нивоу 

града) 

Јануар, 2021. Јовановић 

Славољуб 

Атлетика(Такмичење на 

нивоу града) 

Април, 2021. Јовановић 

Славољуб 

Школски турнир у малом 

фудбалу 

Мај, 2021. Алексић Ђорђе 

Пановић 

Мирослав 

Јовановић 

Славољуб 

Пролећни школски крос Мај, 2021. Алексић Ђорђе 

Пановић 

Мирослав 

Јовановић 

Славољуб 
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4.5. План рада Стручног већа прехрамбене струке 

 

 Стручно веће  прехрамбене струке чине: Максимовић Јованка, Васић Снежана, 

Тодоровић Славка, Лазаревић Предраг, Марковић С. Александра, Ђурић Снежана, 

Љубинковић Мирјана, Гајић Марија  и  Јокић Жељко. 

 

 Председник: Александра Марковић.   

 

Активности Носиоци активности  
Динамика/ 

временска oдредница 

Израда и усвајање програма рада за 

школску 2020/21 годину; Израда списка 

потребне литературе и наставних 

средстава; Анализа задужења 
наставника; Договор о раду секција 

(израда програма рада секција); Договор 

о методологији израде месечних планова 
и припрема за часове 

Чланови већа Август 

Сарадња са другим већима, активима и 

тимовима 

Чланови већа Током године 

Планирање реализације извођења 
практичне наставе; Уједначавање 

критеријума оцењивања; Договор о 

начину реализацији додатне и допунске 
наставе; Договор о реализацији 

угледних часова 

Чланови већа Септембар 

Реализација блок наставе ; санитарни 

прегледи 

Чланови већа Октобар 

Стручно усавршавање; постигнути 

резултати у настави,  успех , 

бр.слабих,изостанци на крају 

класигикационог периода 

Уједначавање критеријума оцењивања 

Чланови већа Током године 

На крају 

класификационих 

периода 

Избор  ментора  за завршне и матурске 

испите; избор ментора за Републичко 

такмичење и такмичара 

Чланови већа Децембар 

Усвајање тема за практични део 

матурског испита смер Прехрамбени 

техничар и завршне испите смер Месар 

и Пекар. 

Чланови већа Јануар 

Праћење ученика на пракси и резултати; 

извештај са рада Педагошког 

колегијума; Реализација припреме 

Чланови већа Фебруар 
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ученика за такмичење 

Анализа рада стручног већа Чланови већа Фебруар, Јун 

Формирање комисија за завршни испит 

и матурски испит; Реализација школског 

такмичења у зависности од термина 

одржавања републичког такмичења 

Чланови већа Март 

Анализа допунске и додатне наставе и 

ваннаставних активности; Предлог мера 

за побољшање успеха 

Успех   ученика  на такмичењу 

Чланови већа Април 

Договор о реализацији матурских и 

завршних испита организација обуке 

чланова комисија за оцењивање на 

завршном и матурском испиту;  

Извештаји са стручних семинара; 

Стручна тема по договору 

Организација и реализација пробног 

матурског испита 

Чланови већа Мај 

Реализација полагања матурског и 
завршног испита; реализација рада 

ученика и проф. на крају школ.године; 

Организација и реализација припремне 

наставе за полагање поправних испита ;  
Реализација поправних испита ; Израда 

извештаја о раду актива 

Чланови већа Јун 

Испитни рокови 
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4.6. План рада Стручног већа ветеринарске струке 

 

Чланови стручног већа: Јовица Живковић, Светлана Ђурић, Раде Милчић, Олга 

Џиновић, Милан Мијатовић, Зоран Петковић, Тамара Томић, Драган Јовановић., Светлана 

Ђурић. 

 

Председник стручног већа је Тамара Томић . 

 

Активности Носиоци активности  

Динамика/ 

временска 

oдредница 

- Избор председника стручног већа 

-  Подела задужења у оквиру 

стручног већа 

-  Организација практичне наставе 

Јовица Живковић, Светлана 

Ђурић, Раде Милчић, Олга 

Џиновић, Милан Мијатовић,  

Зоран Петковић, Тамара Томић 

,Драган Јовановић 

Септембар 

-Распоред извођења блок наставе 

-Извештај са састанка Републичког 

стручног већа ветеринара 

Јовица Живковић, Светлана 

Ђурић, Раде Милчић, Олга 

Џиновић, Милан Мијатовић,  

Зоран Петковић, Тамара Томић 

,Драган Јовановић 

Октобар 

-реализација матурске ескурзије 

-Одређивање тема за практични део 

матурског рада  

-Извештај реализације практичне 

наставе 

Јовица Живковић, Светлана 

Ђурић, Раде Милчић, Олга 

Џиновић, Милан Мијатовић,  

Зоран Петковић, Тамара Томић 

,Драган Јовановић 

Новембар 

-Извештај о реализацији блок 

наставе у I полугодишту 

-Рад ветеринарске секције 

-Одређивање ментора за полагање 

практичног дела матурског испита  

-Стручно усавршавање 

Јовица Живковић, Светлана 

Ђурић, Раде Милчић, Олга 

Џиновић, Милан Мијатовић,  

Зоран Петковић, Тамара Томић 

,Драган Јовановић 

Децембар 

-Анализа успеха ученика 

-Извештај са Иновација на 

Факултету ветеринарске медицине 

-Распоред извођења блок наставе  у 

II полугодишту 

Јовица Живковић, Светлана 

Ђурић, Раде Милчић, Олга 

Џиновић, Милан Мијатовић,  

Зоран Петковић, Тамара Томић 

,Драган Јовановић 

Фебруар 

-Извештај са састанка Заједнице 

пољопривредних школа 

-Извештај о спроведеном 

самовредновању 

-Рад ветеринарске секције 

Јовица Живковић, Светлана 

Ђурић, Раде Милчић, Олга 

Џиновић, Милан Мијатовић,  

Зоран Петковић, Тамара Томић 

,Драган Јовановић 

Март 

-Извештај о реализацији блок 

наставе у II полугодишту 

-Рангирање ученика на основу теста 

знања за такмичење 

-Извештај са Републичког такмичења 

ветеринарских техничара 

Јовица Живковић, Светлана 

Ђурић, Раде Милчић, Олга 

Џиновић, Милан Мијатовић,  

Зоран Петковић, Тамара Томић 

,Драган Јовановић 

Април/Мај 

-Организација матуре 

-Резултати матурских испита  

Јовица Живковић, Светлана 

Ђурић, Раде Милчић, Олга 

Јун/Јул 
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-Подела предмета за наредну 

школску годину 

Џиновић, Милан Мијатовић,  

Зоран Петковић, Тамара Томић 

,Драган Јовановић 

-Усвајање наставног плана и 

програма 

-Извештај спроведеног 

самовредновања 

Јовица Живковић, Светлана 

Ђурић, Раде Милчић, Олга 

Џиновић, Милан Мијатовић,  

Зоран Петковић, Тамара Томић 

,Драган Јовановић 

Август 

 

 

 

 

4.7. План рада Стручног већа пољопривредне струке 

 

Стручно веће пољопривредне струке за школску 2020/2021.  годину, чине следећи професори: 

 

Мирјана Баћановић, Биљана Поповић, Милена Стаменић, Катарина Секуловић, Драгана Гератовић, 

Душанка Ђукић, Сузана Ристановић, Бранка Шубашић, Весна Живановић, Ђурђа Лукић, Миланка 

Живановић, Душан Мајсторовић, Александар Поповић, Радета Радановић,Иван  Петровић, Слађана 

Мирковић 

 

Председник Стручног већа  пољопривредне струке за шк. 2020/2021.  је проф. Слађана Мирковић. 

 

 
Активности Динамика 

реализације 

активности  

 

Носиоци активности 

– одговорно лице 

-Усвајање плана рада стручног већа 

- Израда оперативних и глобалних планова 

-Договор о процесу наставног рада у време 

пандемије, онлајн настава 

-Мере превенције ученика у школи 

-Договор у вези практичне наставе и блок 

праксе 

-Стручно усавршавање наставника 

 

 

 

   август-

септембар 

 

 

Чланови Стручног 

већа 

-Анализа наставног процеса и мере за његово 
поправљање 

-Распоред извођења блок праксе 

-Рад секција 

октобар-

новембар 
 

Чланови Стручног 

већа 

-Одређивање ментора и ученика за такмичења 

-Анализа успеха ученика на крају I кл. периода 

-Анализа наставног процеса 

 децембар-јануар  

Чланови Стручног 

већа 

-План пролећне сетве на школској економији и 
распоред задужења наставника 

-Унапређење практичне наставе 

-Анализа успеха ученика на краји I 

полугодишта 

-Одређивање ментора и комисије  за матурске 

испите 

 
  фебруар-март 

Чланови Стручног већа 
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-Припрема организације завршних и матурских 

испита 

-Анализа успеха ученика на такмичењима 

 

 

    април-мај 

 чланови Стручног 

већа 

-Припрема практичног дела матурских испита 

-Анализа успеха ученика након матурских 

испита 

-Професионална пракса 

         јун   чланови Стручног 

већа 

-Подела теоретске и практичне наставе за наредну 

шк. годину 

-Планирање и сагледавање производног 

процеса на школској економији 

-Анализа рада наставника и успех ученика на 

крају шк. године. 

                

      јул-август 

   чланови Стручног 

већа 
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4.8. План рада Стручног већа природних наука 

 

Стручно веће природних наука за школску 2020/2021. године, чине следећи професори: 

 

Мира Гаковић, физика, 

Владимир Панић, биологија 

Жељко Елор, биологија, екологија, лековито биље 

Јелена Петровић, хемија 

Марија Мирковић, хемија 

Невена Ђуришић, хемија 

 

Председник Стручног већа природних наука за шк. 2020/2021.  је проф. Невена Ђуришић 

 

 
Активности Динамика 

реализације 

активности  

Носиоци активности – 

одговорно лице 

-Организација допунске и додатне наставе 

-План консултативне наставе за ванредне ученике 

-Усавршавање наставника 

-Утврђивање посебних захтева везаних за природу 

предмета 

-Израда планова за ученике по ИОП-у 

-Подношење захтева за стручне посете 

Септембар 

2020. 

Сви чланови стручног већа 

Председник стручног већа 

-Усаглашавање критеријума оцењивања 

-Одређивање календара писмених задатака и 

писмених вежби 

-Процена могућности и утврђивања учешћа 

ученика на такмичењима 

-Усвајање оквирног распореда одржавања 

угледних часова 

Октобар 2020. Сви чланови стручног већа  

Председник стручног већа 

-Анализа успеха на првом класификационом 

периоду  
-Предлог мера за постизање бољег успеха  

ученика 

Новембар 

2020. 

Сви чланови стручног већа 

Председник стручног већа 

-Усавршавање професора 

-Анализе посећених семинара 

Децембар 

2020. 

Сви чланови стручног већа 

Председник стручног већа 

Анализа успешности уједначавања критеријума 

оцењивања  

-Процена ефеката реализације допунске наставе 

-Усавршавање професора 

Јануар 2021. Сви чланови стручног већа 

Председник стручног већа 

-Анализа успеха ученика у првом полугодишту  

-Предлагање мера за постизање бољег успеха 

ученика у другом полугодишту  

-Одређивање календара писмених задатака и 

писмених вежби 

Фебруар 2021. Сви чланови стручног већа 

Председник стручног већа 

-Усавршавање професора Март 2021. Сви чланови стручног већа 

Председник стручног већа 

-Анализа успеха ученика на трећем тромесечју Април 2021. Сви чланови стручног већа 
Председник стручног већа 

-Утврђивање комисија за матурске испите  

-Праћење процеса самовредновања  

Мај 2021. Сви чланови стручног већа 
Председник стручног већа 
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-Избор уџбеника, приручника и друге литературе  

 

-Анализа успеха ученика на крају школске године 

-Извештај о раду стручног већа 

-Прелиминарна подела предмета на професоре за 

2021/2022. годину  

-Активности у вези још боље опремљености  по 

предметима 

-Организација припремне наставе за полагање 

поправних испита 

-Реализација угледних часова 

-Усавршавање професора  

Јун 2021. Сви чланови стручног већа 

Председник стручног већа 

-Анализа резултата успеха ученика на поправни 

испитима 

-Извештај са угледних часова 

-Извештај о раду Стручног већа природних наука 

-Предлог плана рада Стручног већа природних 

наука за наредну школску годину 

-Разматрање  предлога за избор руководиоца 

Стручног већа природних наука за  школску 

2021/2022. годину  

-Конституисање већа 

Август 2021 Сви чланови стручног већа 

Председник стручног већа 
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4.9. План рада Стручног већа математике и информатике 

 

Чланови Стручног већа математике су Немања Томић, Зоран Богдановић, Јована 

Милутиновић, Душан Срнић- Ђорђевић. 

Председник Стручног већа је Зоран Богдановић 

 

Активности 

Носиоци 

активности  

 

Динамика/ 

временска 

oдредница 

Начин праћења 

Израда и усвајање програма рада за 
школску 2020/21 годину; Израда списка 

потребне литературе и наставних 

средстава; Анализа задужења наставника; 
Договор о раду секција (израда програма 

рада секција); Договор о методологији 

израде месечних планова и припрема за 

часове 

Чланови већа Август План рада већа, 
Педагошка 

документација 
евиденције  записник 
са веће у е-дневнику 

Сарадња са другим већима, активима и 

тимовима 

 

Чланови већа Током године Евиденције  

записник са веће у 

е-дневнику 
–Иницијални тест у првом разреду 

– Селекција ученика за додатну и допунску 

наставу и 

утврђивање распореда часова 

– Распоред писмених задатака  и 

контролних вежби 

– План стручних усавршавања 
 

Чланови већа Септембар Евиденције  записник 

са веће у е-дневник 

Стручно усавршавање 

– Анализа резултата иницијалног теста у 

првом разреду и 

мере за  уклањање пропуста у знању 

ученика 

– Разно 

 

Чланови већа Октобар Евиденције  записник 

са веће у е-дневник 

Стручно усавршавање; постигнути 

резултати у настави,  успех , бр.слабих, 

изостанци на крају класигикационог 

периода 

Уједначавање критеријума оцењивања 

Чланови већа Током године 

На крају 

класификационих 

периода 

Евиденције  записник 
са веће у е-дневник 

– Формирање листе кандидата за такмичења 

из математике 

– Разно 

 

Чланови већа Децембар Евиденције  записник 
са веће у е-дневник 

– Анализа рада Стручног већа и формирање 

полугодишњег 

извештаја 

– Разно 

Чланови већа Јануар Евиденције  записник 
са веће у е-дневник 

Реализација припреме ученика за 

такмичење 

Чланови већа Фебруар Евиденције  записник 

са веће у е-дневник 
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Разно 

Реализација школског такмичења у 

зависности од термина одржавања 

републичког такмичења 

Разно 

Чланови већа Март Евиденције  записник 

са веће у е-дневник 

Анализа допунске и додатне наставе и 

ваннаставних активности; Предлог мера за 

побољшање успеха 

Успех   ученика  на такмичењу 

Чланови већа Април Евиденције  записник 

са веће у е-дневник 

Реализација рада ученика и проф. на крају 

школ.године; Организација и реализација 

припремне наставе за полагање поправних 
испита ;  

Реализација поправних испита ; Израда 

извештаја о раду актива 

Чланови већа Јун 

Испитни рокови 

Евиденције  записник 

са веће у е-дневник 

– Избор представника већа за стручне 

тимове 

– Дефинисање потреба наставних средстава 

и учила за 

наредну школску годину 

– Упознавање са предлогом поделе часова 

на наставнике 

– Разно 

Чланови већа Јул Евиденције  записник 
са веће у е-дневник 
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5.  СТРУЧНИ АКТИВИ И  ТИМОВИ У ШКОЛИ 

5.1. План рада Aктива за развој школског програма 

 

Чланови Стручног актива за развој школског програма су:  

 

1. Слађана Игњатовић,педагог -координатор тима 

2. Милица Јевтић, педагог 

3. Јелена Костадиновић, психолог 

4. Инес Радовановић, професор енглеског језика 

5. Слађана Мирковић, председник стручног већа пољопривредне групе предмета 

6. Сузана Ристановић, професор стручних предмета 

7. Александра Н.Марковић,  професор стручних предмета  

 

 

 

Активности Носиоци активности  

Динамика/ 

временска 

oдредница 

Начин праћења 

Формирање Стручног актива, избор председника Директор школе, Наставничко 

веће 

Август Дискусија 

Усвајање годишњег плана рада Стручног актива за 
развој школског програма 

Чланови Стручног актива До 10 .септембра Састанак Стручног актива, анализа, 
дискусија, записник 

Анализа резултата самовредновања школског програма Чланови Стручног актива Октобар Састанак Стручног актива, анализа, 

дискусија, записник 

Праћење измена и допуна наставних планова и програма Чланови Стручног актива Јун Дискусија, увид у законска акта 

Упис ученика у први разред Чланови Стручног актива Јун Праћење уписа ученика првог разреда 

Праћење реализације Школског програма (свих 

програма) 
Израда анекса Школском програму 

Чланови Стручног актива Током године Праћење кроз извештаје Стручних 

већа, дискусија, праћење извештаја, 
усаглашавање, анализа програма рада, 

записник 

Израда Годишњег плана и извештаја Стручног актива Координатор Мај Годишњи план и извештај  
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5.2. План рада  Aктива за развојно планирање 

 

Чланови Стручног актива за развојно планирање су:  

 

1. Слађана Игњатовић, педагог -координатор тима 

2. Инес Радовановић, професор енглеског језика 

3. Слађана Мирковић, професор стручних предмета 

4. Сузана Ристановић, професор стручних предмета 

5. Александра Н.Марковић, професор стручних предмета 

6. Милица Јевтић, педагог 

7. Јелена Костадиновић, психолог 

8. Радета Радановић, представник Савета родитеља 

9. Марко Петронић, представник локалне самоуправе 

10. представник Ученичког парламента 

 

 

Активности Носиоци активности  

Динамика/ 

временска 

oдредница 

Начин праћења 

Формирање Стручног актива, избор председника Директор школе, Школски 

одбор 

Август Дискусија 

Усвајање годишњег плана рада Стручног актива за 

развојно планирање 

Чланови Стручног актива До 10 .септембра Састанак Стручног актива,анализа, 

дискусија, записник 

Договор о раду у вези са израдом Развојног плана  

школе 

Чланови Стручног актива Септембар Састанак Стручног актива, договор, 

дискусија, записник 

Израда Развојног плана школе 

Сарадња са Тимом за самовредновање 

Одређивање приоритерних области промена 

Чланови Стручног актива 

и чланови Тима за 

самовредновање 

Септембар-

новембар 

Састанак Стручног актива, записник, 

документ Развојни план 

Израда Акционог развојног плана у складу са 

новим Развојним планом школе 

Чланови Стручног актива Новембар-

децембар 

Анекс Годишњег плана рада школе, 

састанак Стручног актива, анализа, 

дискусија,  записник 

Предузимање активности у складу са Акционим Чланови Стручног актива, Децембар-Јун Подстицање, састанак Стручног 
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развојним планом директор, наставници актива, записник 

Анализа реализације активности предвиђене Развојним 

планом школе 
Чланови Стручног актива Јануар, март, јун Праћење, састанак Стручног актива, 

увид у документа, записник 

Прикупљање ставова и мишљења Стручних већа о 

активностима  из Развојног плана школе за 

наредну школску годину 

Чланови Стручног актива, 

директор, наставници 

Мај, јун Састанак Стручног актива, седнице 

Стручних већа, дискусије, анализа, 

записник 

Израда Годишњег плана и извештаја стручног 

актива 

Координатор Август Годишњи план и извештај 
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5.3. Тим за самовредновање рада школе 

 

Чланови Тима за самовредновање: Бранка Шубашић-Томић, Мирјана Баћановић, Славка Тодоровић, Душан Срнић Ђорђевић 

Координатор Тима за самовредновање је Александра С. Марковић. 

 

Активности Носиоци активности  
Динамика/ 

временска oдредница 
Начин праћења 

Дефинисање плана рада  за 

школску 2020/ 2021. годину 

Тим за самовредновање септембар евиденција тима, 

педагошка документација 

Израда акционих планова по 

изабраним кључним областима 

Тим за самовредновање, тимови септембар евиденција тима, 

педагошка документација 

Упознавање колектива са планом 

и програмом рада ТЗС и редовно 

оглашавање о спроведеним 

активностима 

Тим за самовредновање септембар 

током године 

евиденција тима, извештаји, 

огласна табла, школски сајт 

Одржавање састанака ТЗС, 

анализа урађеног и договор о 

реализацији даљих активности 

ТЗС и 

вође тимова по кључним 

областима 

на крају класификационих 

периода 

eвиденција тима 

Избор технике и израде 

инструментата за прикупљање 

података 

Тим за самовредновање новембар Израда анкета 

(анкете, упитници), online 

упитници 

Анкетирање наставника, ученика 

и родитеља 

Тим за самовредновање март Анкетирање 

(анкете, упитници), online 

упитници 

Прикупљање података Тим за самовредновање април Анкете , упитници 

Сумирање и анализа добијених 

података 

Тим за самовредновање април Анкете , упитници 

Израда извештаја о 

самовредновању за кључну 

Тим за самовредновање мај евиденција тима, 

педагошка документација 
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област 

Предлог мера за унапређење на 

основу добијених података 

Тим за самовредновање мај евиденција тима, 

педагошка документација 

Праћење и вредновање резултата 

рада/ Евалуација рада Тима 

Координатор Тима, координатор 

Тим за вредновање квалитета 

рада установе, стручна служба 

Полугодиште, крај школске 

године 

eвиденција тима, 
извештаји о рад 

Извештавање Педагошког 

колегијума, Наставничког већа, 

руководства школе о раду Тима 

Кординатор тима Полугодиште, крај школске 

године 

eвиденција тима, 
извештаји о рад 
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5.4. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Чланови тима :Зоран Богдановић, Марија Гајић, Јелена Петровић, Милош Стефановић, Биљана Поповић 

Руководилац: Драгица Станковић 

 

Активности 
Носиоци 

активности  

Динамика/ 

временска oдредница 
Начин праћења 

Анализа резултата рада претходног тима, 

израда и усвајање плана рада Тима 

 Чланови тима   

јул/август 2020. 

Записник са састанка чланова  

тима 

Подела задужења Чланови тима јул/август 2020. Извештај тима 

Упознавање наставника са планом рада тима 

за међупредметне компетенције и 

предузетништво (Наставничко веће, стручни 

активи) 

Координатор тима август 2020. Записник са Наставничког већа 

Анализа годишњих и оперативних планова 

(утврдити однос планираних и реализованих 

међупредметних компетенција); 

Усклађивање предметних садржаја 

Чланови тима као 

чланови стручних 

већа 

август 2020. Записник о раду тима 

Утврђивање броја запослених који су 

похађали семинаре за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништва и прављење плана стручног 

усавршавања у овој наставничкој 

компетенцији 

Чланови тима у 

сарадњи са тимом са 

праћење стручног 

усавршавања 

запослених 

август 2020. Записник са састанка, извештај о 

активности 

Организовање интерних обука у циљу 

оснаживања наставника за планирање и 

реализацију угледних часова, пројеката и 

тематске наставе 

Чланови тима Током школске године Предавања, презентације, 

извештаји, анкете 

Размена искустава и примера добре праксе, 

предности, тешкоће, недоумице;  планирање 

Чланови тима, 

Наставничко веће 

Током школске године  Презентације радова, дискусије, 

извештаји 
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и реализација угледних часова, пројеката и 

тема 

Утврђивање утицаја међупредметних 

компетенција на индивидуални развој 

ученика; Вредновање развоја 

међупредметних компетенција и 

предузетништва на основу постигнућа 

ученика 

Чланови тима, 

чланови тима за 

самовредновање 

Класификациони периоди Упитници, ученичка постигнућа 

и ангажовање 

Евалуација рада Тима Чланови тима Полугодишта  Извештај 

Подношење извештаја о раду Тима са 

предлозима за унапређење рада 

Координатор тима Јул 2021. Извештај на Наставничком већу 
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5.5.Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и замемаривања и програме превенције других облика 

ризичног понашања 

 

   Чланови тима: Илија Спасојевић, Предраг Савић, Слађана Игњатовић, Милица Јевтић, Јелена Костадиновић, Ивана Вилотић 

 (Анита Милошевић-замена) 

  Руководилац: Ђорђе Алексић 

  

Активности Носиоци активности  
Динамика/ 

временска oдредница 
Начин праћења 

Формирање Тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

Директор, заменик директора 

за наставу 

Август Састанак Тима, записник, 

решење 

Израда плана за заштиту ученика за текућу 

школску годину и упознавање свих 

актера,нарочито ученика прве године 

Чланови Тима, одељењске 

старешине 

Септембар Дневник образовно-

васпитног рада, ЧОЗ, 

Дневник о-в рада 

Организација дежурства у школи Чланови Тима Септембар Распоред дежурстава 

Истицање имена и бројева телефона чланова 

тима на видним местима у школи 

Чланови Тима Септембар Огласна табла 

Дефинисање правила понашања и последица 

кршења правила -први разред (подсећање и за 

старије ученике) 

Одељењске 

старешине,чланови Тим 

Септембар/октобар Састанак Тима, записник, 

ЧОЗ, Дневник о-в рада 

Дани спорта, такмичења и у оквиру њих 

промоција фер-плеја. 

Наставници физичког 

васпитања 

Током године Извештаји, фотографије 

Сарадња са локалном заједницом (предавања 

организована од стране представника МУП-

а,Црвеног крста... на тему насиља ) 

Стручни сарадници Током године Извештаји, фотографије 

Пружање потребне помоћи наставницима, 

одељенским старешинама у примени програма 

превентивних и интервентних активности 

Чланови Тима Током године, по потреби Записници, извештаји 

Предузимање мера ,праћење и процењивање Чланови Тима Током године, по потреби Записници, извештаји 
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ефеката предузетих мера у заштити ученика 

Сарадња са релевантним службама Чланови Тима, директор Током године, по потреби Записници, извештаји 

Саветодавни рад са децом која трпе (врше) 

насиље и њиховим родитељима 

Стручни сарадници Током године Извештаји 

Анализа рада Тима Чланови Тима Новембар, јанур, април, 

јун 

Записници 

Израда Годишњег плана и извештаја рада Тима Координатор Август Извештаји 
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5.6. Тим за професионални развој 

 

Чланови тима: Адриана Машић, Снежана Васић, Татјана Томић, Александар Поповић 

Руководилац: Ђукић Душанка, професор 

 

Активности Носиоци активности  
Динамика/ 

временска oдредница 
Начин праћења 

Конституисање Тима за шк.год. 2020/21. Тим септембар Записник са састанка  

Извештај о стручном усавршавању 

наставника у установи и ван установе за 

2019/2020 шк.год. 

Тим - координатор септембар Евиденција за сваког наставника 

коју води координатор 

Писање личног плана професионалног 

развоја наставника, стручних сарадника 

и васпитача 

Тим, наставници Септембар, октобар Увид у портфолио наставника 

Организовање акредитованих семинара 

које сами плаћамо у нашој школи и 

похађање бесплатних семинара у ЦСУ-

Шабац 

Тим  У току школске године Записник, огласна табла, пријаве 

учесника 

Праћење и евиденција похађања 

семинара и  усавршавања у установи 

Координатор У току школске године Евиденција у посебне обрасце 

који се налазе код координатора 

Итвештај о професионалном развоју 

наставника 

Тим, координатор Фебруар, јун Извештај директору и на 

огласној табли 
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5.7. План рада пројектног тима 

 

Чланови тима: Жељко Елор, Драгана Гератовић, Милена Ђаковић 

Руководилац тима: Тамара Томић, професор 

 

Активности Носиоци активности  
Динамика/ 

временска oдредница 
Начин праћења 

Састанак чланова тима ради договора о начину рада, 
састављању годишњег плана рада тима и поделе 
задужења 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Драгана Гератовић 

Жељко Елор 

Септембар - Октобар Евиденција о раду (записници, 
присуство чланова, састанци, 
aнализа, дискусија) 

 Израда листе приоритета за школу и осмишљавање 
начина њиховог остваривања 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Драгана Гератовић 

Жељко Елор 

Октобар Евиденција о раду (записници, 
присуство чланова, састанци, 
анализа, дискусија) 

Сарадња са школом из Француске ради договора о 
начину сарадње, изради и реализацији заједничких 
пројеката 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Драгана Гератовић 

Жељко Елор 

Октобар Евиденција о раду (записници, 
присуство чланова, састанци, 
анализа, дискусија) 

Праћење конкурса за пројекте и учешће на истим Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Драгана Гератовић 

Жељко Елор 

Октобар - Август Евиденција о раду (записници, 
присуство чланова, састанци, 
анализа, дискусија)  

Праћење конкурса за пројекте и реализација 
одобрених пројеката 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Драгана Гератовић 

Жељко Елор 

Октобар - Август Евиденција о раду (записници, 
присуство чланова, састанци, 
анализа, дискусија)  

Аплицирање за донације и спонзорства ради 

обезбеђивања свега што је неопходно у циљу 

бољег функционисања школе. 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Драгана Гератовић 

 Фебруар - Август Евиденција о раду (записници, 
присуство чланова, састанци, 
анализа, дискусија) 
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Жељко Елор 

Аплицирање за различите фондове у циљу 

остваривања прекограничне сарадње са школама 

из суседних држава. 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Драгана Гератовић 

Жељко Елор 

Октобар - Август Евиденција о раду (записници, 
присуство чланова, састанци, 
анализа, дискусија)  

Анализа остварених резултата и састављање 
годишњег извештаја о раду Тима 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Драгана Гератовић 

Жељко Елор 

Август Евиденција о раду (записници, 
присуство чланова, састанци, 
анализа, дискусија) 
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5.8. План рада Стручног тима за инклузивно образовање 

 

Чланови тима: Милена Ђаковић, Весна Живановић, Тамара Томић 

Координатор тима: Милица Јевтић, педагог  

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА Динамика 
Конструисање стручног тима за инклузивно образовање, 

за текућу школску годину 
Директор школе, 
Натавничко веће 

-решења члановима тима 
-записник о одржаном састанку 

тима 

VIII 2020. 

Израда годишњег извештаја о раду: 
- стручног тима за ИО 
- остварености акционог плана ИО 
- броју ученика којима је пружана додатна образовна 

подршка 

СТИО Евиденција са састанка, 

извештај 
VII 2020. 

Израда годишњег плана рада СТИО, подела обавеза и 

задужења за текућу школску годину 
СТИО Евиденција са састанка, план 

рада 
VIII 2020. 

Анализа ресурса за реализацију инклузивне праксе: 
- доступност физичког окружења 
- проактивност школског окружења 
- економска доступност 
- информацијска доступност 
- административна доступност 
- социјално културна доступност 
 

СТИО, 
Руководиоци стручних 

већа 

Евиденција са састанка, 

извештај 
IX, X, 2020. 

Идентификација ученика са посебним образовним, 

здравственим и социјалним потребама - ученика којима 
је потребна додатна подршка (индивидуализација, ИОП- 

прилагођени, измењени) или ученика код којих је 

престала потреба за додатном подршком 

Одељенске старешине, 
СТИО 

Идентификациони списак 

ученика, ИПП ИРК, Усвојени 
ИОП од стране Педагошког 

колегијума, 
записник 

IX, X, 2020. 

Успостављање сарадње са родитељима / старатељима 
ученика којима је потребна додатна подршка, 

обавештавање родитеља и прибављање њихове 

сагласности 

Одељенске старешине, 
СТИО  

 Писмена сагласност родитеља, 
евиденција са састанка, 

записник о сарадњи 

Од  IX 2020. до   VI 
2021. 

Предлагање чланова ИОП тимова и формирање ИОП 

тимова 
Директор школе, СТИО Решења члановима ИОП тимова IX, X 2020 

  

Информисање Педагошког колегијума о акционом плану  Чланови СТИО тима, Евиденција, извештај, усвојени Од  IX 2020. до   VI  
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СТИО, и ученицима којима је потребна додатна подршка 

или престаје  потреба за додатном подршком и давање 

предлога за усвајање ИОП-а 

Педагошки колегијум ИОП 2021. 

Иницирање и организовање антидискриминаторних 

активности, јачање толеранције и поштовање 

различитости 

Тим за заштиту, Ђачки 

парламент 
Евиденција са састанка, 

извештај, план активности 
Од  IX 2020. до   VI  

2021. 

Праћење и вредновање реализације ИОП-а и осварености 
постављених циљева и стандарда ИОП-а 

Наставници који 
реализују ИОП, СТИО 

Евиденција, извештај, усвојени 
ИОП 

Од  IX 2020. до   VI  
2021. 

Едукација новозапослених и наставника који први пут 

примењују ИОП: 
- о изради ПП 
- изради и примени ИОП-а 1,2 

- ревизији ИОП-а 

СТИО ПП, ИОП, РЕВИЗИЈЕ ИОП-а Од  IX 2020. до   VI  

2020. 

Пружање помоћи ученику и родитељу за превазилажење 
препрека  и потпуном укључивању детета у живот школе 

СТИО Документација IX, X 2020. 

Вођење евиденције и документације , опис образовне 

ситуације ученика, претходно примењивани планови 

прилагођавања и / или ИОП-а и њихово вредновање, 
портфолио ученика 

Стручни сарадник Педагошка ситуација о ученику 

/ ци 
Од  IX 2020. до   VI  

2021. 

АКЦИОНИ  ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИО 
ОБЛАСТ: ИДЕНТИФИКОВАЊЕ КОНКРЕТНИХ ПОТРЕБА ШКОЛЕ - УЧЕНИКА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

1. Анализа тренутне ситуације, идентификовање ученика 
којима је потребна додатна подршка ,ученика који 

понављају разред, имају тешкоћа у учењу, инвалидитет 

или показују таленат 

СТИО 
Одељенске старешине 

Педагошка документација, 
опсревација, непосредан увид,  

педагошки досије ученика, 

посета часовима, потфолио 

ученика 

Од  IX 2020. до   VI  
2021. 

2. Формирање базе податаке: 
- број ученика са сметњама у развоју 
- број ученика којима је потребна додатна подршка 
- број ученика који се школују по ИОП-у, а који ће 

полагати завршни испит 
- породични и социјални контекс ученика којима се 

пружа додатна подршка 
- редовно ажурирање базе 

Стручни сарадник База података, евиденција, 

евиденција о ученицима 
Од  IX 2020. до   VI  

2021. 

3.Утврђивање потреба наставника за јачањем 

компетенција из области ИО 
Стручни сарадник 

СТИО 
Стручна већа 

План личног усавршавања 

наставника, евиденције 
стручних већа, записници 

Од  IX 2020. до   VI  

2021. 
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4.Анализа напредовања и постигнућа ученика који раде 

по ИОП-у, евалуација 
- Достављање извештаја СТИО 

ИОП тимови, Стручни 

сарадник 
Планови наставника, педагошки 

досије и потфолио ученика 
XI, XII, IV, V, VI 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И  ЛЗ 
Упознавање нових родитеља / старатеља деце са 

сметњама у развоју са правилником о додатној подршци 
СТИО Евиденција, извештај  

- успостављање сарадње са општинском ИРК 
- учествовање у доношењу плана ИПП 

СТИО Евиденције, извештај Од  IX 2020. до   VI  
2021. 

- успостављање сарадње са надлежним органом 

старатељства 
- подршка социјално угроженим ученицима 
- саветодавна подршка 

СТИО 
Директор школе 

Евиденција, извештај Од  IX 2020. до   VI  

2021. 

Успостављање сарадње са локалном самоуправом и 

другим релевантним институцијама и цивилним 

сектором у вези ИО 

Директор школе Евиденција, извештај Од  IX 2020. до   VI  

2021. 

Успостављање сарадње са основним школама: 
информисање о деци која уписују први разред 

Стручни сарадник 
СТИО 

Евиденција, извештај Од  IX 2020. до   VI  
2021. 

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА, ЂАЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ, ТИМОВИМА, СТРУЧНИМ ВЕЋИМА 

- Пружање помоћи наставницима и учешће у изради 

педагошког профила ученика и плана индивидуализације 
Стручни сарадник 

СТИО 
Евиденција, извештај, 

педагошки профил 
Од  IX 2020. до   VI  

2021. 

- Покретање предлога за утврђивање права на ИОП, 

подношење предлога и успостављање сарадње са ИРК 
СТИО Евиденција, извештај Од  IX 2020. до   VI  

2021. 

 Едукација ученика из редовне популације о сузбијању 

предрасуда о корисницима ИОП-а 
- кроз обавезне предмете 
- кроз ваннаставне активности 
- путем пројектних школских активности 
- реализацијом радионица 
- кроз ангажовање Ученичког парламента 

Разредне старешине, 

предметни наставници, 
стручни сарадници, 

СТИО 

Евиденције, извештаји, 

педагошки досије 
Од  IX 2020. до   VI  

2021. 
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Заједнички састанак СТИО са другим тимовима, анализа 

квалитета имплементације ИО, дефинисање приоритета, 

маркирање слабости 

СТИО, Руководиоци 

тимова и стручних већа 
Евиденција, извештај Од  IX 2020. до   VI  

2021. 

Предлози потребних наставних средстава за децу и 

других могућности подршке деци која раде по 

инклузивном програму 

СТИО, Руководиоци 

тимова и стручних већа 
Евиденција, извештај XI, XII 2020. 

ПРОМОЦИЈА РАДА СТИО  

Прикупљање и размена примера добре праксе, на нивоу 

стручних већа 
Руководиоци стручних 

већа 
Примери добре праксе, 

извештаји 
Од  XI  2020. до   VI  

2021. 

ЕВАЛУАЦИЈА И САМОЕВАЛУАЦИЈА  

1. Анализа радa и реализације програма, вредновање 

резултата рада 
СТИО, ИОП тим Извештаји, евиденције XII, VI 

Рад  ИОП тимова на креирању ИОП-а, анализа 

остварености прописаних / прилагођених стандарда и 
доношење одлука о даљим корацима 

ИОП тим,СТИО Планови наставника,  

педагошки досије и портфолио 
ученика 

XII, I, IV, VI 

2. Aнализа, вредновање појединачних ИОП-а на 

крају полугодишта на основу извештаја одељењских 

старешина и предметних наставника 

ИОП тим,СТИО Планови наставника,  
педагошки досије и портфолио 

ученика 

 I 2021 
VI 2021. 

3. Анализа сарадње са родитељима који су укључени 

у ИО 

 

ИОП тим, СТИО Анализе VI 2021. 

4. Израда ревизије за општинску ИРК и достављање 

извештаја 

ИОП тимови Извештаји XII, I, V, VI 

5. Анализа рада тима, анализа остварености акционог 

плана и предлози за даљи рад 
СТИО Евалуација, извештај, 

евиденција 
VI, VII 2021. 
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5.9. План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Чланови тима: Александра С. Марковић, Ђорђе Алексић, Слађана Игњатовић, Драгица Станковић, Душанка Ђукић 

Координатор тима : Драгана Гератовић, професор 

 

 

Активности 
Носиоци активности  

 

Динамика/ 

временска oдредница 
Начин праћења 

Праћење израде глобалних и оперативних 

планова наставника 

Педагог, психолог, руководилац 

тима 

Септембар Увид у предате планове 

Праћење остваривања ГПРШ и ШП Чланови тима На крају првог и другог 

полугодишта 

Извештаји и записници 

Праћење примене прописа који су значајни 

за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

Директор школе, помоћник 

директора, педагог, психолог, 

секретар 

Током године Извештаји и записници 

Наставак сарадње са постојећим и 

успостављање сарадње са новим 

привредним друштвима ради обављања 

праксе и посете ђака предузећима из 

различитих делатности 

Директор, стручна већа Током године Увид у извештаје о 

обављеној пракси и 

извештаје о посети 

предузећима 

Састанци чланова тима са координаторима 

стручних већа, тимова и стручним 

сарадницима 

Чланови тима, координатори других 

стручних тимова и већа 

Током године Извештаји, записници 

Утврђивање ученика којима је потребна 

подршка кроз ИОП1 и ИОП2, спровођење 

мера и евалуација 

Стручни сарадници, тим за 

подршку ученицима, тим за 

инклузију,одељењске старешине, 

предметни професори 

Током године Увид у извештаје ИОП1  и 

ИОП2 

Предлог израде пројеката који су у вези са 

обезбеђивањем квалитета и развојем 

установе 

Чланови тима и чланови тима за 

израду пројеката 

Током године Извештаји о предложеним 

и реализованим  

пројектима 

Израда и презентација материјала 

ризичним групама и покушај већег утицаја 

Чланови тима, директор, педагог, 

психолог, одељењске старешине, 

Током године Смањено или елиминисано 

осипање ученика 
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на њих упућивањем на значај образовања и 

школовања за живот и рад. 

стручна већа 

Договор о побољшању стратегије 

промоције школе и образовних профила 

Чланови тима, директор, 

помоћници директора, стручни 

сарадници, наставници 

Током године Већи број уписаних 

ученика 

Предлог набавке наставних средстава и 

увођења нових наставних метода у циљу 

унапређења квалитета наставе. 

Чланови тима Током године Извештаји, записници 
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6.ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

6.1. План рада педагога школе 

1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Израда Годишњег плана рада школе  Јун-септембар 

-Израда појединачних извештаја за Извештај о раду школе  Јун-септембар 

- Израда Годишњег плана рада школског педагога. Август  

-Израда месечних планова рада педагога. Задња недеља у 

месецу 

- Помоћ наставницима у изради планова додатне наставе,  

одељењске заједнице, одељењског старешине 

Септембар, током 

школске године 

-Израда плана и програма васпитног рада са ученицима (програм рада одељ. 

старешине и одељ. заједнице, сарадња са родитељима, ученичких 

организација) 

Август, септембар 

-Планирање и праћење реализације огледних и угледних часова, иновација Јун-август 

-.Планирање и спровођење анализа и истраживања Током године 

-Дидактичко-методичко усавршавање наставника које се изводи на нивоу 

школе 

Током године 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

-Систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и 

напредовање ученика 

Током године 

-Праћење реализације о.в. рада Током године 

-Израда анализа успеха и дисциплине ученика на класификационим 

периодима и предлагање мера за побољшање успеха 

Тромесечја, 

полугодишта и 

крај школске 

године 

-Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика Током године 

-Праћење узрока школског неуспеха и предлагање решења Новембар, јануар, 

јун, август 

- Организовање предавања за ученике у сарадњи са локалном заједницом Током године 

- Стално и систематско вредновање свог рада Током године 

3. РАД СА  НАСТАВНИЦИМА  

-Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању 

циљева и задатака  
Током године 

-Пружање помоћи наставницима на унапређивању квалитета наставе 

увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика 

рада 

Током године 

-Пружање помоћи наставницима за имплементацију стандарда Август  

-Рад на процесу подизања квалитета ученичких знања Током године 

-Мотивисање наставника за континуирано стручно усавршавање Током године 

-Анализирање реализације праћених часова редовне наставе и давање 

предлога за унапређивање 
Током године 

-Праћење начина вођења педагошке документације наставника Током године 

-Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и инструмената у оцењивању ученика 
Током године 
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-Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима 

је потребна додатна подршка (тешкоће у развоју, осетљиве друшвене групе) 
Током године 

-Оснаживање наставника за тимски рад  Током године 

-Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних часова 

и примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива, стручним 

скуповима и родитељским састанцима 

Током године 

-Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног 

рада, практичне наставе, плана рада одељењског старешине  
Август  

-Упознавање одељењских старешина и већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика 
Током године 

- Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих 

садржаја ЧОС-а и ЧОЗ-е 
Током године 

-Пружање помоћи наставницима у остваривању сарадње са породицом. Током године 

-Пружање помоћи наставницима у припреми техника и поступака 

самоевалуацје. 
Током године 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

-Прикупљање релевантних података који су значајни за рад педагога Током године 

 - Стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружање 

помоћи и подршке 
Током године 

 -Испитивање педагошких чинилаца неуспеха и предлагање мера за 

отклањање 

После 

класификационих 

перида 

 - Рад на професионалној оријентацији ученика Током године 

 -Саветодавно-васпитни рад са ученицима (групни и индивидуални.)који 

постижу слабији успех, испољавају тешкоће у прилагођавању на живот и 

рад у школи и имају проблема у понашању, имају теже повреде радних и 

школских дужности, живе у неповољним породичним и др. социјално-

педагошким условима, са ученицима који су дошли из других животних 

средина 

Током године 

 - Пружање помоћи и подршке ученицима при укључивању у пројекте и 

активности стручних и невладиних организација 
По потреби 

 - Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и 

помоћ у њиховој реализацији 
Током године 

  -Индивидуални и групни рад са ученицима на њиховом оспособљавању за 

усвајање рационалних метода, коришћење литературе и др. извора знања, 

оспособљавању ученика за самообразовање и коришћење слободног 

времена 

Током године 

− Рад на превецији насиља (Тим за заштиту ученика од насиља) Током године 

- Учешће у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду 

правила, обавеза и дужности 
Током године 

5. САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА 

- Прикупљање података значајних за упознавање и праћење ученика Током године 

- Информисање родитеља о психолошко-педагошким карактеристикама и 

проблемима њихове деце и пружање подршке 
Током године 

-упознавање родитеља са важећим законима, протоколима о заштити 

ученика  
Август, септембар 

- Учешће у професионалном информисању родитеља Током године 

-Учешће у реализацији програма сарадње школе са родитељима Током године 
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                                                                                                                     Милица Јевтић,педагог 

 

-Индивидуални и групни саветодавни рад са родитељима Током године 

-Координирање радом Савета родитеља Током године 

6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

- Рад на истраживању постојеће о.в. праксе и специфичних проблема и 

потреба установе и предлагање мера за унапређење 
Током године 

- Рад у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размнена 

информација 
Током године 

- Рад на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената 

установе, анализа и извештаја о раду 

Август, јануар, 

јун 

- Рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења 

педагошке документације 
Током године 

- Рад на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних 

компетенција 
Током године 

- Рад по питању приговора и жалби ученика и родитеља на оцене По потреби 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

-Учествовање у раду Наставничког већа Током године 

- Помоћ и подршка Тиму за самовредновање Током године 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

-Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и 

другим установама ( основним, средњим школама, високошколским 

установама, МУП, Центром за социјални рад, Градском управом, 

невладиним организацијама, Црвеним крстом, Школском управом...) 

Током године 

-Успостављање сарадње са локалном заједницом и реализација заједничких 

активности. 
Током године 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

-Вођење документације о свом раду: годишњи и месечни планови Током године 

--Израда, припрема и чување посебних притокола, чек листа за праћење 

наставе и васпитних активности 
Током године 

-Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи 

податке о ученицима у складу са етичким кодексом 
Током године 

-Вођење записника са састанака Савета родитеља. Током године 

--Вођење документације о ученицима који наставу похађају по ИОП-у. Током године 

--Прикупљање оперативних и глобалних планова наставника. Током године 

-Чување и прикупљање документације у вези са случајевима насиља у 

школи 
Током године 

-Чување и прикупљање документације о раду приправника и ментора Током године 

-Припрема за послове предвиђене годишњим планом и оперативним 

плановима рада педагога. 
Током године 

-Стручни сарадник педагог се стручно усавршава: праћењем стручне 

литеаратуре и периодике, праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету, похађањем акредитованих семинара, учешћем на 

трибинама, предавањима, вебинарима 

Током године 
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6.2. План рада психолога 

Области рада Време реализације  

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

• Учествовање у изради концепције Годишњег извештаја рада 

школе и изради појединих његових делова. 

Јун -Септембар 

• Учествовање у планирању и програмирању васпитног рада са 

ученицима 

Јун - Септембар 

• Планирање посета психолога васпитно-образовним 

активностима у дому и часовима у школи 

Септембар 

• Израда Годишњег плана рада школског психолога Август 

• Израда месечних планова рада психолога последња недеља у м. 

• Припремање личног плана стручног усавршавања и 

професионалног развоја 

Август 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

• Праћење и вредновање образовно-васпитног односно 

васпитно образовног рада и предлагање мера за побољшање 

ефикасности и успешности установе 

Током године 

• Иницирање различитих истраживања ради унапређивања 

образовно-васпитног рада школе 

Током године 

• Праћење и подстицање ученика у развоју и учењу Током године 

3. РАД СА ВАСПИТАЧИМА, ОДНОСНО НАСТАВНИЦИМА  

• Пружање подршке јачању васпитачких и наставничких 

компетенција у областима: комуникација и сарадња, 

конструктивно решавање сукоба, подршка развоју личности 

ученика, подучавање и учење 

Током године 

• Пружање подршке васпитачима и наставницима у раду са 

родитељима 

Током године 

• Упознавање васпитача односно наставника са психолошким 

принципима успешног учења, природом мотивације за учење, 

стиловима и облицима учења, стратегијама учења и 

мотивисања за учење 

Током године 

• Пружање стручне подршке васпитачима односно 

наставницима у коришћењу различитих метода, техника и 

инструмената праћења ученика 

Током године 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

• Организовање и реализовање предавања, трибина и других 

активности за ученике из области менталног здравља, 

педагошке, развојне и социјалне психологије 

Током године 

• Саветодавно-инструктиван рад са ученицима који имају 

тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, 

проблеме понашања 

Током године 

• Учествовање у појачаном васпитном раду са ученицима Током године 

• Учешће у праћењу процеса адаптације на школске и домске 

услове живота 

Током године 

• Реализација васпитног рада кроз активно учешће у 

радионицама 

Током године 
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Јелена Костадиновић, психолог 

 

• Подршка развоју професионалне каријере ученика Током године 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА  

• Саветодавни рад са родитељима ученика који имају тешкоће у 

учењу и понашању 

Током године 

• Сарадња са родитељима ученика (починиоца насиља или 

ученика који трпи насиље) 

Током године 

• Подршка јачању родитељских васпитних компетенција Током године 

• Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који 

су од значаја за упознавање ученика 

Септембар.-новемб. 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА  

• Сарадња са директором и педагогом на припреми докумената 

школе, прегледа, извештаја, анализа 

Током године 

• Сарадња са директором и педагогом у организовању трибина, 

радионица, предавања 

Током године 

• Редовна размена и усаглашавање заједничких послова са 

педагогом 

Током године 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

• Учешће у раду Наставничког и Педагошког већа, 

Одељењских већа 

Током године 

• Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање и 

развој школског програма 

Током године 

• Учествовање у раду више  тимова установе који се образују 

• ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта 

Током године 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

• Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим 

      институцијама значајним за остваривање циљева  

      образовно-васпитног рада и добробити ученика 

Током године 

• Сарадња са психолозима који раде у другим установама, 

институцијама, организацијама, удружењима од значаја за 

остваривање образовно-васпитног рада и добробити деце, 

односно ученика 

Током године 

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

• Припрема за рад (послови предвиђени Годишњим планом и 

месечним оперативним плановима рада психолога) 

Током године 

• Стручно усавршавање кроз праћење стручне литературе, 

учешћа у стручним скуповима, семинарима, размену искуства 

и сарадњу са другим психолозима 

Током године 

• Вођење евиденције о свом раду: дневник рада психолога и 

психолошких досијеа ученика  

Током године 

• Вођење евединције о извршеним анализама, истраживањима, 

посећеним активностима и часовима 

Током године 
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6.3. План рада библиотекара 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

1. Сређивање библиотеке 

2. Упис нових чланова 

3. Прикупљање књига које нису враћене на крају школске године 

4. Издавање књига ученицима и професорима ( током целе године) 

5. Набавка програма  за елетронску базу података 

 

 

  

ОКТОБАР 

 

 

1. Заштита библиотечке грађе 

2. Набавка нових књига 

3. Обрада и инвентарисање стручне грађе 

 

НОВЕМБАР 

 

1. Стручна класификација  УДК 

2. Формирање електронске базе података  ( рад током целе године) 

3. Организовање литерарне или књижевне вечери 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1. Обрада и инвентарисње библиотечке грађе 

2. Заштита библиотечке грађе 

3. Издавање већег броја књига за читање током зимског распуста 

4. Отпис дотрајалих и неупотребљивих књига 

5. Библиотечка статистика 

 

ЈАНУАР 

 

1. Саветодавни рад са ученицима у библиотеци – индивидуални и групни , у циљу реализације 

васпитно образовних задатака  : 

• Развијање  љубави и интересовања за књигу 

• Правилно понашање у библитеци 

• Упућивање на  правилно коришћење и руковање књигама 

• Самостално налажење и одлагање књига 

• Помоћ код избора литературе 

2. Рад са корисницима библиотечких  услуга 

3. Сарадња са Управом школе и стручним сарадницима 
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      ФЕБРУАР 

 

1. Прикупљање књига издатих пре зимског распуста 

2. Заштита библиотечке грађе 

3. Обрада и инвентарисање библиотечке грађе 

4. Семинар 

 

 

МАРТ 

 

1. Помоћ ученицима за израду матурских и завршних испита 

2. Рад на попуни електронске базе података 

3. Стручна класификација УДК 

4. Посета чланова   библиотеци Шабачке гимназије 

 

 

      МАЈ 

 

1. Организовање литерарно - књижевне вечери 

2. Заштита библиотечке грађе 

3. Обрада и инвентарисање библиотечке грађе 

4. Изложба : Школски лист „ Клас“ -  ретроспектива 

 

 

       ЈУН 

 

1. Хуманитарна акција : прикупљање уџбеника за материјално угрожене ученике 

2. Прикупљање од ученика књига позајмљених у току године 

3. Израда Извештаја о раду текућу школску годину 

4. Библиотечка статистика 

 

 

 

Илија Спасојевић, библиотекар 
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7.ПЛАН РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

7.1.План рада директора школе 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Развој културе учења: 

- Ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим 
потребама ученика 

- Прати савремена кретања у развоју образовања и васпитања и стално се стручно 

усавршава 

- Мотивише и инспирише запослене и ученике на критичко прихватање нових идеја и 
проширивање искустава 

- Подстиче атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене циљеве учења и прате 

свој напредак 
- Ствара услове да ученици партиципирају у демократским процесима и доношењу одлука 
- Подстиче сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе у школи и заједници 

 
 

септембар 2020. и 

током године 

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика: 

- Осигурава да се примењују превентивне активности које се односе на безбедност и 

поштовање права ученика 

- Обезбеђује услове да школа буде безбедно окружење за све и да су ученици заштићени од 

насиља, злостављања и дискриминације 
- Обезбеђује да се у раду поштују међународне конвенције и уговори о људским правима и 

правима деце 
- Обезбеђује да школа буде здрава средина са високим хигијенским стандардима 

 

током године 

Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса: 

- Користи стратешка документа о развоју образовања и васпитања у Републици Србији 

- Промовише иновације и подстиче наставнике и стручне сараднике да користе савремене 

методе и технике учења и примењују савремене технологије у образовно-васпитном 

процесу 
- Обезбеђује услове и подржава наставнике да раде тако да подстичу ученике да развијају 

сопствене вештине учења 

- У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима обезбеђује да настава и 

ваннаставне активности подстичу креативност ученика, стицање функционалних знања и 
развој њихових социјалних вештина и здравих стилова живота 
- Обезбеђује и развија самоевалуацију свог рада и систематичну самоевалуацију и 

евалуацију наставника и наставног процеса 

 
 

током године 

Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу: 

- Ствара услове за уважавање њихове различитости 

- Ствара климу и услове за прихватање и уважавање специфичности и различитости 
ученика и промовисање толеранције 

- Омогућава најбоље услове за учење и развој сваког ученика 

- Осигурава да код ученика са посебним образовним потребама те потребе буду препознате 

и на основу њих израђени индивидуални образовни планови 
- Обезбеђује примену програма учења који ће бити прилагођени претходним знањима и 

искуствима ученика 

септембар 2020. и  

током године 

Праћење и подстицање постигнућа ученика 

- Обезбеђује праћење успешности ученика кроз анализу резултата на тестовима и увидом у 

школски успех, у складу са стандардима постигнућа ученика 
- Подстиче наставнике да користе различите поступке вредновања и самовредновања који 

су у функцији даљег учења ученика 

- Обезбеђује да се расположиви подаци о образовно-васпитном процесу користе за праћење 
постигнућа и напредовања ученика 
- Прати успешност ученика и промовише њихова постигнућа. 

током године 
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ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА УСТАНОВЕ 

Планирање рада установе 

- Организује и оперативно спроводи доношење планова установе: организује процес 
планирања и додељује задатке запосленима у том процесу, иницира и надзире израду 

планова, обезбеђује поштовање рокова израде планова и непосредно руководи том израдом 

- Обезбеђује информациону основу планирања: идентификује изворе информација 
потребне за планирање и стара се да информације буду тачне и благовремене 
- Упућује планове установе органу који их доноси. 

август-септембар 
2020. 

Организација установе 

- Креира организациону структуру установе: систематизацију и описе радних места, 

образује стручна тела и тимове и организационе јединице 

- Обезбеђује да су сви запослени упознати са организационом структуром установе, 
посебно са описом свог радног места 

август-септембар 
2020. 

- Поставља јасне захтеве запосленима у вези са њиховим радним задацима и 

компетенцијама и проверава да ли запослени разумеју те задатке 
- Стара се да запослени буду равномерно оптерећени радним задацима 

- Даје запосленима, руководиоцима стручних органа, тимова и организационих јединица 

послове, задатке и обавезе за њихово извршењ 
- Координира рад стручних органа, тимова и организационих јединица и појединаца у 

установи 
- Обезбеђује ефикасну комуникацију између стручних органа, тимова и организационих 

јединица и запослених 

 

 

током године 

Контрола рада установе 

- Примењује различите методе контроле рада установе, њених организационих јединица и 
запослених 

- Организује и оперативно спроводи контролу рада установе: организује процес праћења, 

извештавања и анализе резултата и додељује задатке запосленима у том процесу, иницира 
и надзире процес израде извештаја и анализа, обезбеђује поштовање рокова у изради 

извештаја и анализа 

- Обезбеђује информациону основу контроле: идентификује изворе информација потребне 

за контролу и стара се да информације буду тачне и благовремене 
- Непосредно прати и заједно са запосленима анализира остварене резултате установе, 

анализира рад установе, њених јединица и запослених 

- Предузима корективне мере када остварени резултати установе, њених јединица и 
појединачни резултати запослених одступају од планираних 
- Упознаје органе управљања са извештајима и анализама резултата рада установе и 
предузетим корективним мерама 

 
 

август - 

септембар 2020. и 

током године 

Управљање информационим системом установе 

- Обезбеђује да сви запослени буду правовремено и тачно информисани о свим важним 

питањима живота и рада установе 
- Обезбеђује услове за развој и функционисање информационог система за управљање 

(ИСУ): набавку потребне опреме и програма, организује рад информационог система и 

његово коришћење у свакодневном раду установе у складу са законом 

- Обезбеђује обуку запослених за рад са савременом информационо-комуникационом 
технологијом и подстиче их да је користе у раду установе и као подршку процесу 

учења/наставе. 

 
 

током године 

Управљање системом обезбеђења квалитета рада установе 

- Примењује савремене методе управљања квалитетом 

- Обезбеђује изградњу система управљања квалитетом у установи: израду процедуре 

управљања квалитетом и потребне документације, распоређује задатке запосленима у 
процесу управљања квалитетом и стара се да их они спроводе 

 
 

током године 
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- Обезбеђује ефикасан процес самовредновања и коришћење тих резултата за 

унапређивање квалитета рада установе 

- Заједно са наставницима и стручним сарадницима прати и анализира успешност ученика 
на завршним, односно матурским испитима ради планирања унапређивања рада школе 
- Обезбеђује сарадњу са тимовима који обављају спољашње вредновање рада установе и 

стара се да се резулатати вредновања користе за унапређење рада установе 

 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Планирање,селекција и пријем запослених 

- Планира људске ресурсе у установи и благовремено предузима неопходне мере за 

реализацију плана људских ресурса 

- Стара се да сва радна места у установи буду попуњена запосленима који својим 
компетенцијама одговарају захтевима посла 
- Обезбеђује спровођење поступка пријема запослених у радни однос 

- Обезбеђује услове за увођење приправника у посао и предузима мере за њихово успешно 

прилагођавање радној средини 

 

август-септембар 

2020. и 
током године 

Професионални развој запослених 

- Подстиче и иницира процес самовредновања рада и постављања циљева заснованих на 

високим професионалним стандардима и подржава континуирани професионални развој 
- Осигурава да сви запослени имају једнаке могућности за учење на основу личног плана 

професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања 
- Обезбеђује услове да се запослени усавршавају у складу са годишњим планом стручног 

стручног усавршавања и могућностима установе 

 
 

током године 

Унапређивање међуљудских односа 

- Ствара и подржава радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, 

посвећеност послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-васпитних 

стандарда 
- Међу запосленима развија професионалну сарадњу и тимски рад 
- Поставља себи и запосленима остваривање највиших професионалних стандарда 
- Показује поверење у запослене и њихове могућности за остваривање квалитетног рада 

 
 

током године 

Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

- Остварује инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада у складу са планом 
рада и потребама установе; Користи различите начине за мотивисање запослених 

 
током године 

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

Сарадња са родитељима/старатељима 

- Подстиче партнерство установе и родитеља/старатеља и ради на њиховом активном 

укључивању ради учења и развоја детета 
- Обезбеђује да установа редовно извештава родитеље/старатеље о свим аспектима свога 

рада, резултатима и напредовању њихове деце 

- Обезбеђује унапређивање комуникацијских вештина запослених ради њихове сарадње са 
родитељима/старатељима 
- Ствара услове да савет родитеља ефикасно функционише и развија конструктивне односе 
са органом управљања и стручним органима школе 

 
 

током године 

Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом 

- Обезбеђује да орган управљања буде правовремено и добро информисан о новим 

захтевима и трендовима васпитно-образовне политике и праксе 

- Обезбеђује податке који омогућују органу управљања оцену резултата постигнућа 
ученика и добробити деце 

- Обезбеђује израду годишњег извештаја о реализацији васпитно-образовног програма, 

школског програма и годишњег плана рада установе 
- У складу са својим овлашћењима омогућује органу управљања да обавља послове 

предвиђене законом 
- Омогућава репрезентативном синдикату у установи да ради у складу са Посебним 

колективним уговорм и законом 

 
 

током године, јун- 

август 2021. 

Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 
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На радном месту директора школе двм Предраг Савић. 

 

- Одржава конструктивне односе са представницима државне управе и локалне самоуправе 

ради задовољења материјалних, финансијских и других потреба установе 

- Успоставља и одржава добре везе са локалном заједницом како би јој омогућио да се 
укључи у рад установе и да је подржава 
- Добро познаје расположиве ресурсе, развија односе са стратешким партнерима у 

заједници 

 
 

током године 

Сарадња са широм заједницом 

- Сарађује са различитим институцијама образовања и васпитања и другим институцијама, 

на националном, регионалном и међународном нивоу 
- Подстиче учешће установе у националним, регионалним и међународним пројектима, 

стручним посетама 

током године 

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТАРТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

Управљање финасијским ресурсима 

-У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђује израду и надзире примену буџета 

установе у складу са расположивим и планираним ресурсима 
- Планира финансијске токове: приходе и расходе, приливе и одливе финан.средстава 
- Управља финансијским токовима, издаје благовремене и тачне налоге за плаћања и 

наплате. 

 
 

током године 

Управљање материјалним ресурсима 

- Планира развој материјалних ресурса у складу са оценом постојећег стања и 

могућностима набавке тих ресурса 

- Предузима мере за благовремено и ефикасно одржавање материјалних ресурса установе, 

тако да се образовно-васпитни процес одвија несметано 

- Распоређује материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење 

образовно-васпитног процеса 
- Сарађује са локалном самоуправом ради обезбеђења материјалних ресурса 

- Надзире процесе планирања и поступке јавних набавки које спроводи установа и 

обезбеђује њихову ефикасност и законитост 
- Прати извођење радова у установи који се екстерно финансирају 
- Обезбеђује ефикасност извођења радова које установа самостално финансира. 

 

 

 

током године 

Управља ње администартивним процесима 

- Обезбеђује покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама - Стара 

се о поштовању и примени процедура рада установе и вођењу прописане документације 

- Обезбеђује ажурност и тачност административне документације и њено систематично 
архивирање, у складу са законом 
- Припрема извештаје који обухватају све аспекте живота установе и презентује их 

надлежним их надлежним органима школе и локалне заједнице 

 

 

током године 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА ШКОЛЕ 

Познавање,разумевање и праћење релевантних прописа 

- Прати измене релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, радних 

односа, финансија и управног поступка 
- Користи стратешке документе који се односе на образовање и правце развоја образовања 

у РС 

 

током године 

Израда општих аката и документације школе 

-Иницира и у сарадњи са секретаром планира припрему општих аката и документације 

- Обезбеђује услове да општи акти и документација установе буду законити, потпуни и 
јасни онима којима су намењени 

 

током године 

Примена општих аката и документације школе током године 

- Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта установе и води установљена документација 

- Након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког надзора израђује планове за 
унапређивање рада и извештаје који показују како су спроведене тражене мере 

 

током године 
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7.2 План рада помоћника директора школе за наставу 

 

 

 

Организовање седница одељенских већа 

                                                                                                                                        септембар  

 

Остваривање планираног фонда часова педагошко-инструктивног рада              октобар 

Реализација културне и јавне делатности школе 

Организовање и усклађивање процеса рада     

 

 Анализа резултата свих облика рада                                                                         новембар 

Планирање седница Одељенских већа и Наставничког већа ради нализе рада 

у првом класификационом периоду 

Разматрање и усаглашавање критеријума оценивања 

 

Праћење  резултата рада у додатној, допунској настави и  раду секција                    децембар 

Планирање и организовање седница стручних актива 

Сарадња са друштвеном средином 

 

Израда полугодишњег извештаја о раду                                                                         јануар 

Преглед педагошке документације 

 

Планирање седница одељенских већа и Наставничког већа ради анализе                  фебруар 

успеха на крају првог полугодишта 

Учешће у раду стручних органа 

 

Организовање разговора са ученицима који су показали слабе резултате                    март 

и испољили лоше понашање у првом полугодишту 

Остваривање увида у рад секција  

 

Пружање помоћи наставницима ради организовања слободних активности               април 

 

Учешће на  семинару  

 

Припрема података за годишњи извештај                                                                       мај 

Организовање седница завршних разреда 

Планирање и припрема извођења завршних испита и матуре 

Израда плана активности за завршетак школске године 

 

Организовање полагања завршних испита и матуре                                                     јун 

Организовање разредних и  поправних испита 

Припрема за упис редовни ученика 

Рад у стручним органима 

 

Анализа аката приспелих у току летњег распуста                                                           август 

Израда распореда полагања поправних, завршних и матурских испита 

Припрема педагошке документације 

 

АКТИВНОСТИ Време реализације 
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7.3. План рада помоћника директора школе за економију 

 

У школској 2020/2021.години, планирано је обављање посла заменика директора са 25% и 

професора физичког васпитања са 75%. Као помоћник директора, план за следећу школску годину 

је обављање послова на: 

- Организовање и надгледање радова на школском имању, везаних за сетву, жетву, као и осталог 

што спада у обраду земље, производњу сточне хране и осталих пољопривредних култура; 

- Надгледање функционисања фарме говеда, фарме свиња, фарме оваца, као и ергеле коња које 

постоје и раде у оквиру школе; 

- Учествовање у организацији тендера везаних за набавку репро материјала; 

- Координација практичне наставе са потребама и радом на школској економији; 

- Помагање у раду школског интерната; 

- Надзор и праћење рада школске пекаре и млекаре и ресторана, као и њихова координација рада и 

обављање практичне наставе у њима; 

- Активно учествовање у реконструкцији и одржавању школских зграда, кабинета, учионица и 

објекта на економији; 

- Учествовање у остваривању контаката са школама у којима имамо сарадњу, размену ђака и 

професора и помагање школском Пројектном тиму; 

- Координација Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, као и Тима за 

прву помоћ. 

 

Ђорђе Алексић, помоћник директора 
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8. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Школски одбор: 

1) доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте; 

2) доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом 

остваривању; 

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике; 

4) доноси финансијски план школе; 

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно 

наставе у природи; 

6) расписује конкурс и бира директора; 

7) разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и 

остваривање образовно-васпитног рада; 

8) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; 

9) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом. 

Седницама Школског одбора у проширеном саставу присуствују и учествују у раду два пунолетна 

ученика које бира Ученички парламент школе. 

 

Састав Школског одбора: 

1.   Предраг Вујковић -представник локалне самоуправе 

2.   Александар Лазић -представник локалне самоуправе 

3.   Марко Петронић- представник локалне самоуправе 

4.   Александар Митровић – представник родитеља 

5.   Борка Севић- представник родитеља 

6.   Љубомир Марковић - представник родитеља 

7.   Драгана Гератовић- представник запослених 

8.   Жељко Елор, представник запослених 

9.   Милена Стаменић, представник запослених 
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САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

• Усвајање Извештаја о раду школе за школску 

2019/2020.год. 

• Разматрање и усвајање ГПРШ за школску 2020/2021.год. 

• Доношење Правилника о поступцима јавних набавки 

унутар Средње пољопривредне школе са домом ученика - 

Шабац 

• Кадровска питања 

• Разматрање Извештаја о раду директора школе за 

школску 2019/2020.год. 

• Доношење Правилника о ангажовњу лица ван радног 

односа 

• Давање сагласности на Измене и допуне Правилника о 

организацији и систематизацији послова у Средњој 

пољопривредној школи са домом ученика- Шабац 

• Усвајање Финансијског плана – ребаланс II зa 2020. 

годину 

Директор, 

председник 

Школског одбора 

Септембар, 

октобар 

• Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају I 

класификационог периода  

• Усвајање Финансијског плана – ребаланс III за 2020. 

годину 

• Усвајање извештаја о реализацији екскурзије у школској 

2020/2021. години 

• Доношење Одлуке о спровођењу годишњег пописа за 

2020. годину и именовању чланова Централне пописне 

комисије 

• Доношење Правилника о мерама, начину и поступку 

заштите и безбедности ученика и свих активности које 

организује дом ученика Средње пољопривредне школе са 

домом ученика- Шабац 

План уписа за школску 2020/2021. годину 

Директор, 

председник 

Школског одбора 

Новембар, 

децембар 

• Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају I 

полугодишта 

• Завршни рачун и финансијско пословање школе 

• Именовање Стручног актива за развојно планирање 

• Доношење Плана јавних набавки за 2021. годину 

• Усвајање Извештаја о извршеном годишњем попису за 

2020. годину 

• Разно 

Директор, 

председник 

Школског одбора, 

шеф 

рачуноводства 

Јануар, 

фебруар 
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9.ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља Школе чини по један представник родитеља, односно другог законског 

заступника ученика сваког одељења у школи. Седнице Савета родитеља се одржавају у 

медијатеци. 

 

Разред и одељење Име и презиме родитеља 

I1 Зорица Глигорић  

I2 Александра Анђелковић 

I3 Татјана Ђукић 

I4 Слађана Шобић 

I5 Дашка Јанковић 

I6 Јасмина Алексић 

I8 Лидија Савић 

II1 Снежана Милисављевић 

II2 Предраг Нешковић 

II3 Мирослава Тимотић 

II4 Милица Недић 

II5 Тања Куловић 

II6 Славољуб Марковић 

II8 Боса Николић 

III1 Недељко Штрбац 

III2 Љубица Танасић 

III3 Биљана Катанић 

III4 Јовиша Тешић 

III5 Маријана Антонић 

III6 Љубомир Марковић 

III7 Душка Лукић 

IV1 Славица Стојаковић 

IV2 Јасмина Берић 

IV3 Марија Гајић 

IV4 Радета Радановић 

IV5 Милан Нинковић 

 

                           Координатор Савета родитеља је Милица Јевтић, педагог 
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САДРЖАЈ РАДА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
- Конституисање Савета родитеља  

- Избор председника и заменика председника 

Савета родитеља  

- Избор представника за Општински савет 

родитеља 

- Усвајање плана рада Савета родитеља за школску 
2020/2021.год. 

-  Анализа успеха и владања ученика на крају 
школске 2019/2020.године 
- Усвајање Годишњег плана рада школе за 
школску 2020/2021. годину 
Усвајање Годишњег извештаја о раду школе  
за школску 2019/2020. годину  

септембар Директор, стручни 

сарадници 

- Анализа успеха  и дисциплине на крају првог 

полугодишта и мере за побољшање 
- Помоћ родитеља у решавању васпитних проблема 

у школи 
- Доношење одлука о дневници за одељењске 

старешине и вођу пута на екскурзијама 
- Анализа Програма заштите ученика од 
- насиља, злостављања и занемаривања 
- Разговор о односу ученика према школским 

обавезама 
-  Разговор о реализацији практичне наставе 

фебруар. Педагог, 

директор, 

чланови савета 

-Анализа успеха  и дисциплине  на крају другог 
полугодишта 

-Резултати са завршног и матурског испита 
-Анализа реализације плана Савета родитеља 

Мај, јун Педагог, 

директор, 

чланови савета 
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9.1.План сарадње са породицом 

 

У склопу бројних утицаја на младу личност породица је била и остала веома значајан 

фактор и најпоузданији сарадник школе. Заједничким радом породица и школа могу да 

појачају позитивно деловање свих осталих фактора васпитања, а својим пропустима у раду 

могу да отворе врата за њихово негативно деловање. 

Према садржају и карактеру рада планирају се три основна облика сарадње породице и 

школе: 

1. Информисање родитеља (дан отворених врата, родитељски састанци и 

индивидуални контакти ); 

2. Укључивање родитеља у реализацију појединих васпитно-образовних проблема 

школе; 

3. Подизање педагошко-психолошке културе родитеља (предавања за родитеље и 

саветодавни рад). 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Информације о почетку школске године Одељ. 

старешина 

Септембар 

Избор представника родитеља у Савет родитеља 

школе 

Директор 

Сарадња са родитељима ученика са сметњама у 

развоју који наставу похађају online (размена 

информација, преузимање наставног материјала) 

Одељ. 

старешина,предмет

ни наставници 

Информације о екскурзијама Одељ. 

старешина 

Дан отворених врата Директор 

Реализација образовно – васпитног процеса и 

прописаног фонда часова на крају првог 

класификационог периода 

Одељ. 

старешина 

Новембар 

Успех, дисциплина и изостанци ученика Одељ. 

старешина 

Предлог мера за побољшање успеха ученика Одељ. 

старешина 

Заштита деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Одељ. 

Старешина 

Педагог 

Реализација образовно – васпитног процеса и 

прописаног фонда часова на крају првог 

полугодишта 

Одељ. 

старешина 

Јануар/Фебруар 

Успех, дисциплина и изостанци ученика Одељ. 

Старешина 

Реализација образовно – васпитног процеса и 

прописаног фонда часова на крају другог 

класификационог периода 

Одељ. 

старешина 

Март, Април 

Успех, дисциплина и изостанци ученика 

 

Одељ. 

старешина 

Укључивање родитеља у процес самовредновања 

рада школе -анкетирање 

Тим, родитељи 



 

146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација образовно – васпитног процеса и 

прописано гфонда часова на крају другог 

полугодишта 

Одељ. 

старешина 

Јун 

Успех, дисциплина и изостанци ученика Одељ. 

старешина 

Организација припремне наставе Одељ. 

старешина 

Извештај о изведеној  екскурзији Одељ. 

старешина 

Редовно контактирање родитеља  

ученика (починиоца насиља или  

ученика који трпи насиље) и њихово  

укључивање у заједничко решавање  

Психолог,педагог,  

Одељењске 

старешине  

Током године 

Професионално информисање  Психолог,педагог,  

Одељењске 

старешине  

Током године 

Учешће представника родитеља у раду Школског 

одбора и Савета родитеља 

Директор, 

помоћници 

директора,секретар, 

чланови Школског 

одбора, 

Током године 
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10. ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

 За нашу школу значајан ресурс представља локална заједница. У том смислу се 

остварује сарадња са следећим организацијама и институцијама: 

• Општинским органима Црвеног крста на плану спровођења хуманитарних акција, 

здравственог образовања ученика и родитеља, а према утврђеном плану и Програму Црвеног 

крста и школе, 

• Заводом за јавно здравље, информисање ученика – здравство и екологија, 

• Учешћем представника локалне заједнице и органа управљања - Школски одбор, 

• Спортским савезом Општине на плану организовања разних спортских активности. 

Школа ће и у овој школској години наставити сарадњу са следећим организацијама: 

• Пословни партнери  за извођење практичне наставе: Ветеринарскa станицa,           

Ветеринарски институт, кланицa ,, Мачванка“, Хиподром. 

• Национална служба за запошљавање, 

• Ветеринарске станице, ветеринарски институти, пољопривредна станица, 

пољопривредни институти, земљорадничка удружења, удружење сточара, индустрија 

(млинска, пекарска). 

• Центар за социјални рад, 

• Црвени крст, 

• Здравствене установе : Развојно саветовалиште, Завод за јавно здравље. 

• Установе културе: 

Народна библиотека, Позориште, Дом културе, спортски клубови, КУД Абрашевић,  

Музеј. 

• Медији: Локални ТВ, радио и новине, школски лист.  
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11. ОСТАЛИ ПЛАНОВИ ВАСПИТНОГ РАДА 

11.1.План рада школског спорта и спортских активности  

 

Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељењска такмичења и припреме 

за такмичења. Школа је дужна да у оквиру програма школског спорта заједно са јединицом 

локалне самоуправе организује недељу шк.спорта најмање једном у току полугодишта. 

Недеља шк.спорта обухвата такмичење свих ученика. Тим за сарадњу са спортским  

друштвима: Ђорђе Алексић, Мирослав Пановић, Славољуб Јовановић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ РАЗРЕД 

Ученичке вежбе за правилан 

раст и развој 

Током године  Професор физичког 

васпитања 

I-IV 

Дани одбојке Током године Професор физичког 

васпитања 

I-IV 

Дани фудбала Током године Професор физичког 

васпитања 

I-IV 

Недеља школског спорта Октобар Професор физичког 

васпитања 

и др.професори 

I-IV 

Дан физичких вежби Током године Професор физичког 

васпитања 

I-IV 

Стони тенис  Децембар Професор физичког 

васпитања 

I-IV 

Дани кошарке  Професор физичког 

васпитања 

I-IV 

Дани рукомета Током године Професор физичког 

васпитања 

I-IV 

Такмичења у теоријском знању 

из физичког васпитања 

Током године Професор физичког 

васпитања 

I-IV 

Недеља школског спорта Април Професор физичког 

васпитања 

и др.професори 

I-IV 
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11.2. План рада хуманитарних активности 

 
      Школске 2010/11. год. у нашој школи основан је хуманитарни фонд ,,Школарац“ 

за ученике лошијег материјалног стања.  

На почетку године одељењске старешине на основу података о материјалној 

ситуацији ученика сачињавају списак ученика који ће у току године користити услуге 

фонда. 

Средства се користе за куповину месечне карте за превоз, финансирање једног дела 

екскурзије, куповине неопходне обуће и одеће... 

Фонд чине професори који остварени хонорар од ванредних испита уплаћују у 

хуманитарне сврхе. У току школске године реализују се и различите активности( прављење 

аранжмана од цвећа, новогодишњих честитки...)у којима учествују наши ученици и 

професори  и на тај начин се обезбеђују новчана средства. 

И ове школске године, фонд ће наставити са својим активностима. 

Ученици који живе у Дому наставиће са сакупљањем чепова у оквиру хуманитарне 

акције ,,Чеп за хендикеп“, као и са акцијом „Колач за друга“. 

У оквиру Ученичког парламента, на предлог ученика-чланова реализују се 

непланиране хуманитарне активности током године, о чему се води евиденција у записнику 

УП.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 
 

11.3. План међународне сарадње 

 

Када је у питању међународна сарадња, школа сарађује са школама у Француској, Словенији, 

Хрватској, Словачкој и Босни и Херцеговини. 

У току школске године планира се сарадња са школом из Словачке. У питању је пројекат ,, Млади 

ветеринари техничари у стручном образовању и обуци у Србији” -КА 102, 

који ће се реализовати између Средње ветеринарске стручне школе Нитра и наше школе. 

Такође, у плану је и сарадња са школом из Француске. 

Пројекат траје две године. Учесници су: ASS GESTION ECOLE AGRICULTURE ESTABLIERES, 

COLLEGE SACRE-COEUR  и наша школа. 
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11.4. План рада естетско-хигијенског уређења школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Уређење школске зграде 

Брига о постојећој флори у ходницима и набавка 

нових садница 

Септембар

-октобар 

Предметни наставници, 

помоћни радници 

Стално одржавање хигијене учионица, ходника и 

санитарног чвора 

Током 

целе 

године 

Помоћни радници, 

од. 

старешине 

Израда паноа и постављање у учионицама Јануар-

фебруар 

Одељ.старешине 

Функционално опремање хола за презентацију рада 

секција са  предметним наставницима 

Фебруар-

март 

Предметни наставници 

Постављање слика поводом извођења екскурзије Јун Ученици, разредне 

старешине 

Уређење школског дворишта 

Одржавање постојећег зеленила и цвећа Октобар, 

Март 

Ученици, 

Професори 

Стално чишћење дворишта од отпада Током 

целе 

године 

Помоћни радници, 

ученици 

Постављање канти за смеће у зоолошком врту У току 

школске 

године 

Директор, ангажовани 

радници 



 

152 
 

11.5.План рада заштите животне средине 

 
Заштита животне средине обухвата активности усмерене на јачање и развојсвести о 

значају здраве животне средине,одрживог развоја и очувању и унапређењу природних 

ресурса. 

Здрава животна средина је интерес читавог човечанства. Школа има велику улогу у  

развијању еколошке свести ученика и формирању позитивних ставова према природи и 

животној средини. Поводом међународног Дана заштите животне срединешкола планира  

различите активности којима ће се ученици упутити у област еколошког - естетског - 

здравственог васпитања. 

У циљу заштите и унапређења животне средине предвиђамо следеће активности: 

-акције уређења учионица, школе, школског дворишта и околине; 

-укључивање у акције које се организују на нивоу града и шире; 

-укључивање у рад градских еколошких организација предавања везана за екологију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Упознавање нових чланова са радом еколошке секције Септембар Биолог 

 Обићи школско двориште и утврдити постојеће стање  Септембар Биолог, помоћни 

радници 

Уређење учионица Током целе године Одељенске 

старешине 

Уређење ходника Током целе године. Одељенске 

старешине 

Светски дан воде Током године Биолог 

Светски дан земље Током године Биолог 

Светски дан заштите биодиверзитета Током године Биолог 

Светски дан паркова-уређење школског парка Током године Биолог 

Постављање контејнера за ПЕТ амбалажу и лименке Током године директор 

Планска производња компоста Током године Директор, 

предметни 

наставници, ученици 

Производња расадног материјала (лишћара, четинара) 

на сопственом супстрату 

Током године Директор, 

предметни 

наставници, ученици 
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11.6. План  безбедности и здравља на раду 

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

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

здравља на раду. 

Школа примењује Правилник о правима обавезама и одговорностима у области 

безбедности и здравља на раду. 

 

 

САДРЖАЈ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Испитивање услова радне околине. Задужено лице, 

Директор 

Септембар 

Избор задуженог лица за безбедност. Директор Септембар 

Упознавање запослених и ученика са 

мерама за спречавање и сузбијње ширења 

вируса 

Директор,  

професори 

Август, септембар 

Спровођење мера за спречавање и сузбијње 

ширења вируса 

Сви запослени, 

родитељи и  

ученици 

За време трајања 

епидемије 

Преглед опреме за рад. Задужено лице, 

Помоћници 

директора 

Октобар 

Оспособљавање запослених за безбедан и 

здрав рад. 

Секретар 

Задужено лице 

Током године 

Теоријска провера знања. Секретар Током године 

Вођење евиденције. Секретар Током године 

Сарадња са Домом здравља. Директор Током године 
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11.7. План заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  

Р. 

бр. 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ДИНАМИ

КА/ВРЕМ

Е 

1. 

Упознавање родитеља и  ученика првог разреда са правилима 

понашања у установи и  Протоколом поступања у случају насиља 

Одељењске 

старешине,Тим 

Педагошка 

документациј

а 

Септембар  

2. 

Истицање имена и бројева телефона чланова тима на видним 

местима у школи 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Огласна 

табла 
Септембар 

3. Организација дежурства у школи Директор, заменик 

директора за наставу 

Решења 

наставника 

Током 

школске 

године 

4. 

На часовима одељенских заједница, грађанког васпитања, верске 

наставе и осталим наставним предметима , промовисање 

прихватљивих облика понашања, разговором допринети 

повећању критичности према сопственом понашању и 

подстицати развијање толеранције, друштвено одговорног 

понашања, саосећања и бриге за друге. 

 

Одељенске старешине, 

Наставници 

Педагошка 

документациј

а 

Током 

године 

 

Пojачан васпитни рад са ученицима 

-праћење понашања ученика  

-праћење односа учесника насиља 

ППС, Одељењске 

старешине  Педагошка 

документациј

а , извештаји 

Током 

године 

7. Дани спорта, такмичења и  у оквиру њих промоција фер-плеја. Наставници физичког 

васпитања 

Извештаји, 

фотографије 

Током 

године 
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8. 

Сарадња са родитељима у вези са проблемима понашања ученика 

(предавања, едукација родитеља у вези са безбедношћу деце, 

указивање на важност породице у решавању проблема понашања 

деце. 

Одељ. 

старешине 

Стручни сарадници 

Записници са 

састанака 

Савета 

родитеља, 

Извештаји 

одељењских 

старешина 

Током 

године 

9. 

Сарадња са локалном заједницом (предавања организована од 

стране представника МУП-А,Црвеног крста… на тему насиља ) 
Стручни сарадници 

Фотографије, 

извештај 

Друго 

полугодиш

те 

10. 

Укључивање чланова Ученичког парламента у решавање 

конфликата међу ученицима. 

Тим, 

Координатор  

Записници са 

састанака  

Током 

године 

11. 

Пружање потребне помоћи наставницима, одељенским 

старешинама у примени програма превентивних и интервентних 

активности 

Тим 
Извештаји 

тима 

Током 

године 

 ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

12. 

Проверавање добијене информације (прикупљање информација) 

Сазнање о насиљу опажањем (препознавањем спољашњих 

знакова) или добијањем информација (проверавањем од стране 

жртве насиља или треће особе –родитељ, наставник)  

 

  

13. 

Поступање по корацима - редоследу поступака у случају 

интервенције:  

 -процена нивоа ризика 

 -заустављање насиља   

-заштитне мере 

 -информисање надлежних служби 

Тим, Директор школе, 

Одељенске старешине 

и остали актери 

Педагошка 

документациј

а 

Током 

године 
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 -праћење ефеката предузетих мера 

14. 

Покретање поступака унутар установе 

 -васпитни  

-васпиитно-дисциплински  

Директор Школе 

Извештаји, 

решења 

Током 

године 

15. Евалуација рада Тима Директор, Тим Извештај, 

анализа рада 
Јун 
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11.8.План културних активности школе 

 
Културне активности школе, пре свега, негују и развијају ученичке способности према 

чувању лепе речи, музици, сликарству, глуми, спорту, екологији... 

Поред општих васпитних, задаци културне и јавне делатности школе, били би 

оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за њихов свестрани 

развој и богатији лични живот у слободном времену . 

Исто тако, и школа својим активностима богати културни и друштвени живот средине. 

Програми културних активности засновани су на интересовањима, склоностима, 

талентима и амбицијама ученика са циљем да се поспеше креативност, инвентивност, 

маштовитост, заједништво и колективни дух. 

 

 

 

Напомена: Реализација предвиђених активности ће зависити од тренутне епидемиолошке 

ситуације. 
 

 

Активност Носиоци активности Време реализације 

Књижевне вечери, литерарни сусрети и 

конкурси, сусрети са песницима 

Тим, професори српског језика Током године 

Рад секција (драмске, рецитаторске, 

литерарне) 

професори српског језика, 

васпитачи 

Током године 

Учешћа на такмичењима, домијадама Професори, васпитачи Према распореду такмичења 

Посете (позоришту, музеју,  

градској библиотеци…) 

Професори, васпитачи Током године 

Новогодишња прослава за ученике који 

бораве у дому 

(караоке, музика, маскенбал…) 

Васпитачи Децембар  

Приредбе и пригодни програми 

(обележавање Дана школе, 

 Св.Саве…) 

Предметни професори У складу са датумом и 

празником 

Учествовање у манифестацији,,Руже 

Липолиста“ 

Предметни професори Јун  

Учествовање у матурантском плесу  Предметни професори Мај  

Учествовање на Сајму пољопривреде у 

Новом Саду 

Директор, одељењске старешине Мај  

Учествовање на Сајму књига у Београду Предметни професори Октобар  

Сарадња  са ужом и широм друштвеном 

заједницом  

Директор, предметни професори Током године 

Учествовање на Сајму образовања Ученици, задужена особа  У складу са одређеним  

термином  
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11.9. План каријерног вођења  и саветовања 

 
Каријерно вођење  има за циљ саветовање  и подстицање професионалног развоја ученика 

и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о својим способностима, особинама 

личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове и захтеве појединих образовних 

профила и занимања што успешније планира свој развој. Ученике треба оспособити  да сами 

планирају, управљају и воде своју каријеру.  

Школа има циљ да формира зреле и одговорне личности ученика које ће бити способне да 

доносе промишљене и праве одлуке о властитој будућности и да их спроводи у дело. 

 

Активност Начин реализације Време реализације Носиоци активности 

Формирање тима за каријерно 

вођење и саветовање 

Формирање тима Почетак школске 

године 

Директор/заменик 

директора за наставу 

Обука чланова тима за 

каријерно вођење и 

саветовање 

Организација семинара Почетак школске 

године 

Директор/заменик 

директора за наставу 

Саветодавни рад са ученицима   -Примена 

стандардизованих тестова  

-Индивидуални 

саветодавни рад са 

ученицима  

-Индивидуални 

саветодавни рад са 

родитељима    

Предавања/радионице за 

ученике о избору занимања  

 Саветодавни рад с 

ученицима којима је 

потребна додатна подршка 

Током школске 

године 

Психолог,педагог,оде

љењске старешине 

Реализација радионица и 

предавања на тему каријерног 

вођења и саветовања у оквиру 

редовних часова 

На ЧОС-у, на часовима  

грађанског васпитања, 

предузетништва 

Током школске 

године 

Тим за каријерно 

вођење и саветовање, 

психолог, педагог, 

спољни сарадници 

Презентација високих школа и 

факултета у нашој школи 

 

У посебно одређеним 

терминима 

Током школске 

године 

Тим за каријерно 

вођење и саветовање, 

представници 

факултета и виших 

школа 

Присуство заинтересованих 

ученика на Сајму образовања 

и Сајму пољопривреде 

Организовање Сајма 

образовања и присуство 

ученика 

Почетком другог 

полугодишта 

НСЗ у саради са 

представницима 

виших школа и 

факултета 
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Укључивање у програме 

каријерног вођења и 

саветовања које организују 

друге 

институције(Канцеларија за 

младе,НСЗ…)  

Присуство ученика у 

програмима  

Током школске 

године 

Тим за каријерно 

вођење 

Упознавање ученика са 

карактеристикама и захтевима 

занимања кроз обављање 

стручне праксе и организоване 

посете фирмама 

Организоване посете 

фирмама 

Током школске 

године 

Предметни професори 

Израда паноа са могућим 

начинима за стицање 

информација о жељеним 

занимањима 

На ЧОС-у и часовима 

грађанског васпитања 

Током школске 

године 

Предметни професори, 

Тим за каријерно 

вођење 
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12. ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

Евалуација Годишњег плана рада школе омогућава анализу рада школе, указује 

на проблеме и потешкоће у реализацији програма. 

  Вредновање квалитета остварује се путем самовредновања и спољашњег  вредновања. 

 

 

Садржај праћења и 

вредновања 

Начини праћења и 

вредновања 

Време Носиоци праћења и 

вредновања 

План Наставничког већа Увид у записнике Прво и друго 

полугодиште 

Директор 

План одељењских већа Увид у записнике 

Одељењског већа, 

Дневнике васпитно-

образовног рада 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор, 

председници већа 

Планови стручних већа Увид у записнике и 

евиденција у дневницима 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор, 

председници 

стручних већа 

Стручни актив за развој 

школског програма 

Увид у записнике Прво и друго 

полугодиште 

Директор, председник  

стручног актива 

Стручни актив за развојно 

планирање 

Увид у записнике Прво и друго 

полугодиште 

Директор, председник  

стручног актива 

План рада Педагошког 

колегијума 

Увид у записнике Прво и друго 

полугодиште 

Директор 

План рада стручних 

сарадника 

Увид у дневник рада, у 

годишњи и оперативне 

планове и педагошко-

психолошку документацију 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор, стручни 

сарадници 

План рада директора Увид у годишњи план и 

оперативне планове 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор 
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План рада Школског одбора Увид у записнике Увид у 

планове 

Председник школског 

одбора, директор 

Индивидуални планови 

наставника 

Увид у планове Током шк. 

године 

Директор, педагог, 

председници већа 

Планови ваннаставних 

активности 

Увид у програме, Дневнике 

осталих облика васпитно-

образовног рада 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор, педагог, 

председници већа 

Планови 

одељењских старешина 

Увид у планове, Дневнике 

васпитно-образовног рада 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор, педагог, 

председници већа 

Програми ученичких 

организација 

Увид у записнике Прво и друго 

полугодиште 

Директор,координато

ри 

План за заштиту ученика од 

насиља 

Увид у записнике Прво и друго 

полугодиште 

Тим, директор, 

педагог 

План стручног усавршавања Евиденција код секретара 

школе, записник Педагошког 

колегијума 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор, педагог, 

Педагошки колегијум, 

председници 

стручних већа 

План рада Савета родитеља Увид у записнике Прво и друго 

полугодиште 

Директор, председник 

Савета родитеља 

План сарадње са локалном 

самоуправом 

Увид у евиденцију 

културних и јавних 

активности школе 

Прво и друго 

полугодиште 

Директор 

План сарадње са родитељима Увид у књигу евиденције о-

в.рада школе 

Извештај о раду савета 

родитеља 

Прво и друго 

полугодиште 

Одељ.старешине 

Директор 
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13. ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 
Маркетинг школе представљају резултати њеног рада и успеси ученика у 

наставним и ваннаставним активностима. 

Школски маркетинг огледа се у презентовању њених успеха и остварених 

резултата у ужој и широј друштвеној средини. 

 

13.1. Интерни маркетинг 

 

У току школске 2020/2021. године наши ученици ће представљати школу кроз 

учешће на разним такмичењима у научним и спортским дисциплинама, Домијадама, 

фестивалу ,,Руже Липолиста», сајму, смотрама и другим манифестацијама које 

организују Министарство просвете и спорта и друге културне и јавне установе. 

Реализација предвиђених активности ће зависити од тренутне епидемиолошке 

ситуације. 

Путем књиге обавештења ученици ће се обавештавати о важнијим догађајима а и 

огласна табла ће садржати актуелне вести и новости. Сајт школе има добру посећеност 

и редовно се ажурира новим подацима и актуелностима везаним за школу. Током ове 

школске године биће редовно ажурирани подаци на сајту и фејсбук страници наше 

школе што ће допринети бољем представљању школе средини. 

 

13.2. Екстерни маркетинг 

 

Школа веома добро сарађује са локалним листовима и радио станицама које 

често емитују прилоге о значајним догађајима у нашој школи. Планирано је да се 

добра сарадња и даље одржава и наставља у циљу што бољег представљања школе.  

Планирана је израда промотивног материјала, презентације о школи и 

представљање истог у основним школама. Промоција ће се вршити организовањем 

Отворених врата школе, као и кроз низ уличних акција и промоција. 

Информације о раду школе и приказивање њене делатности остварује се у 

средствима информисања локалне и шире средине. То су лист “Глас Подриња”,  Радио 

Шабац, Радио и ТВ АС. 
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Циљ и задаци Активности  

Информисање о законским документима  Постављање на сајт школе најзначајних 

докумената као што су закони, правилници, 

интерни документи школе 

Информисање школе и ученика о 

најзначајним активностима које се реализују 

у школи, општини и граду 

Део сајта прилагодити 

информацијама''ОГЛАСНА ТАБЛА'' или 

''АКТУЕЛНО'' 

Промоција рада секција и активности које 

су образовно-васпитног карактера у циљу 

јачања позитивних ставова и усвајања 

здравих стилова живота 

1. Панои у холу школе 

2. Јавни часови 

Медијско промовисање школе  (све 

активности које су од општег значаја 

неопходно је промовисати путем сајта и 

других медија) 

Наставници српског језика пишу чланке о 

свим активностима у којим учествује већи 

број ученика и те чланке шаљу стручним, 

дневним , недељним новинама  како би се 

промовисао рад школе 

Прикупљање документације о активностима 

у школи  

Стално прикупљање документације, видео 

клипова, фотографија, чланака, планова, 

обавештавања, ... у циљу благовременог 

информисања родитеља, ученика и 

наставника о реализованим и планираним 

активностима 

Презентовање најзначајнијих активности Израда електронског часописа /новина 
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14. План рада Дома ученика 
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15.  ДЕО II 

ПРИЛОЗИ ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

1 . АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ  

2. РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

3. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА ( Планови се налазе код 

педагога и психолога) 

4. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА ( Планови рада се налазе код 

стручних срадника ) 

5. ПОДЕЛА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ И ЗАДУЖЕЊА  

6. СТРУКТУРА 40. ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ  
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15.1. АКЦИОНИ ПЛАН  РАДА ШКОЛЕ 

Циљеви  означавају исходишну тачку до које се жели доћи и према којој морају бити 

усмерени сви  појединачни  напори,  свих  учесника у  реализацији образовно-васпитне 

делатности. 

Савремена 

образовна 

технологија 

У организацији редовног наставног процеса доминантније ће бити 

примењена  савременија  технологија  наставног  рада: индивидуална и 

индивидуализована настава и часови где ће ученици бити активни уз примену 

савремених наставних средстава: видео бима, компјутера…. 

 

Заштита и унапређива- 

ње животне средине 

Професори упознаће ученике са основним еколошким процесима,  као  и са 

одговорношћу  у  заштити  и  унапређивању  школске  и ваншколске средине. 

Допунска настава Посебна пажња биће посвећена организацији и планирању допунске наставе 

на седницама одељењских већа на основу сагледаних потреба како би се на 

овим корективним видовима рада у оквиру ефикаснијих организационих 

форми (рад у малој групи, индивидуални рад и сл.) помогло ученицима да 

постигну позитиван успех. 

Подручје 

активности 

ЦИЉ 

Општи циљеви, 

принципи и исходи 

образовања 

Циљ  образовно-васпитног   процеса   је   да   развија   интелектуалне 

капацитете  и  знања  ученика  и  да  оспособи  ученике  и припреми их за 
даље школовање у складу са начелима доживотног учења. 

Глобални циљ је подизање нивоа квалитета наставе, стручно 

усавршавање наставника, иновирање наставних програма у складу са 

актуелним променама. 

Заштита ученика од 

насиља, злостављања, 

занемаривања 

У  циљу  осигурања  безбедних  и  оптималних  услова  за  несметан 

боравак  и   рад   ученика  као  и  заштите  од  свих  облика  насиља, 

злостављања и занемаривања, у Школи ће се реализовати План заштите  

ученика  од насиља.  Реализатори  овог  програма  су  сви запослени,  а  

носиоци  активности  су  чланови  Тима  за  заштиту ученика.  Предвиђене 

су првентивне активности као и поступци и процедуре у ситуацијама 

сумње или дешавања насиља, злостављања или занемаривања. 
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Праћење изостајања 

ученика са 

наставе 

На   основу   вишегодишње   анализе   утврђена   је   потреба   увођења 

посебних активности одељењских старешина и стручних органа на 

превенцији, праћењу и санкционисању изостајања ученика. 

Циљ ће бити смањити број закашњења и изостанака, како оправданих тако  и  

неоправданих,  како  би  ученици  редовно  похађали  наставу, имали боље 

резултате и развили одговорност у односу на обавезе. Изостанци ће се 

правдати на основу лекарског оправдања које лично доноси родитељ и уз 

уважавање Правилника. Ова  мера довешће  до значајног смањења 

изостанака. Смањењу  изостанака  ученика допринеће и Правилник о 

одговорности ученика. 

Стручно усавршавање 

наставника 

- Похађање семинара, обука, научних скупова и  

- реализацијом угледних часова. 

Безбедност ученика 1.  Професионално обезбеђење (школски полицајац) 

2.  Дежурства професора 

3.  Дежурства ученика 

Настава и учење - Стручно усавршавање наставника из области самоевалуације као и 

оспособљавања ученика за процену сопственог напретка. 

Настава и учење - Израда евиденције планираних огледних и угледних часова на нивоу 

Стручних већа са најавом и праћењем реализације. 

Настава и учење - Наћи решење за критеријум оцењивања из теоријске и практичне 

наставе. 

Настава и учење - Одржати семинар на тему Активна настава за цео колектив. 

Настава и учење - Опремити школу  наставним средствима. 
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Одлука Школског одбора о усвајању Годишњег плана рада школе за школску 

2020/2021.годину 

 


