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I  УВОД 

 

Контакт подаци: 

 

Телефон: 015/ 344-583  

Факс: 015/ 344-583 

e-mail: sredpoljskola@ptt.rs 

Сајт: direktor@sredpoljskola.edu.rs 

Адреса: Војводе Путника 58, 15 000 Шабац 

 

 

Средња пољоприведна школа са домом ученика – Шабац oснована је 1904. као 

Ратарска школа и од тада образује младе у области пољопривреде, производње и 

прераде хране, ресурсу који је одлика краја у коме се налази. Иако се током година 

име школе мењало, мисија и визија остајале су исте: пружити савремена знања из 

области пољопривреде и пољопривредне производње и оспособити младе људе за 

самосталан професионални и лични развој у друштву коме припадају. У свом од века 

дужем постојању школа и њени ђаци бележили су значајне резултате који сведоче о 

посвећеном и квалитетном раду установе. Током времена Средња пољопривредна 

школа са домом ученика- Шабац израсла је у угледну образовну институцију, а у свом 

домену рада, једна је од најбољих у Србији, што је у складу са визијом школе. 

У савременим наставним условима у Средњој пољопривредној школи са домом 

ученика-Шабац образују се будући пољопривредни, ветеринарски, прехрамбени, 

зоотехничари и техничари хортикултуре, узгајивачи спортских коња, механизатори 

пољопривредних машина, цвећари, пекари, млекари, месари. Школа обезбеђује све 

неопходне ресурсе за реализацију квалитетног наставног процеса и стицање знања и 

вештина. Кабинети и модерне лабораторије са најсавременијим училима, стручан 

педагошки кадар, наставне и ваннаставне активности, међународни пројекти који се 

реализују са школама у региону и Европи, основа су за добре резултате који се 

постижу. 

Активности у школи реализују се у простору који се из године у годину унапређује, 

брижљиво одржава и негује. Амбијент очуване природе, школског парка са 

мобилијаром за одмор, спорт и рекреацију, мини зоо-врт позитивно утичу на учење, 

развој одговорности и креативности, еколошке свести и позитивног става према 

животу. 

Средња пољопривредна школа са домом ученика-Шабац је школа са традицијом 

квалитетног и савременог образовања. О томе сведочи Светосавска награда додељена 

школи за допринос развоју образовања у Србији, као и награде на број као и награде 

на бројним струковним такмичењима. 
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1. МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

 

Мисија школе 

 
Mисија школе је пружити савремена знања из области пољопривреде и 

пољопривредне производње и оспособити младе људе за самосталан професионални и 

лични развој у друштву коме припадају. 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ 
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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, 6/20 и 129/21) 

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

др.закон, 6/2020 и 52/21) 

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. 109/21) 

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

РС“, бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15, 48/16 и 9/22); 

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. 42/22, 57/22 и 67/22); 

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

бр. 82/15, 59/20 и 95/22); 

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 2022/2023 

годину („Просветни гласник“ бр. 5/22); 

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

сарадника у средњој школи („Просветни гласник“, бр. 1/92, 23/97, 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 9/18-1( др. правилник), 9/18-285 (др. правилник); 

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, 16/21). 

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, 13/18, 30/19, 15/19, 15/20, 5/22) 

18. Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних 

сарадника и васпитача у стручним школама (8/15, 11/16, 13/16-испр., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20 

и 14/20); 

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. 16/15, 10/16 и 13/18); 

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

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; 
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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, 115/20, 93/22). 

25. Стручно упутство за организовање и остваривање образовно-васпитног рада у средњој школи 

у школској 2022/2023. години. 

26. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада пољопривреда, производња и прераде хране 

(5/22). 

27. Правилник о упису ученика 42/22, 57/22 и 67/22 

 

 

 

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  

 

 

 

 

II  УСЛОВИ РАДА 

1.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
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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 

 

1.3. Просторни услови на школској економији  

 
ПРОСТОР  Пов-м2   
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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  

 

  

 

        

1.4. План  унапређења материјално-техничких услова рада  

 

АКТИВНОСТ 
 

МЕСТО НАЧИН ВРЕМЕ НОСИОЦИ 
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Молерско-

фарбарски радови 

Школски 

објекти 

 

Сопствена средства Током 
школске 
2022/2023. 
године 

Директор 

Набавка наставних Кабинети,   Током Директор 
средстава и опреме учионице и  школске  

  радионице  Сопствена средства 2022/2023. 
године 

 

      

   
 

 Директор, 
помоћник 
директора за 
економију 

Сређивање објеката 
на школској 
економији  
 

 Школска  

економија 

Сопствена средства   Током 
школске 
2021/2022. 
године 

 

     

     
Куповина књига за Библиотека Сопствена средства Током Директор, 
библиоте
ку 

    школске секретар, 

     2021/2022. билиотекар 

     године.  
     

 Сређивање спортског 

терена 

Школско 
двориште 

Сопствена средства Током 
школске 
2022/2023. 
године. 

Директор 

     

     

     

Завршетак изградње 

спортске сале 

Школа Министарство 

просвете, Локална 

самоуправа, 

Школа 

Током 

школске 

2022/2023. 

године 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КАДРОВСKИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ 
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Име и презиме Радно место 

Године 

радног 

стажа Лиценца % у школ. 

Предраг Савић 

Директор 

(доктор ветеринарске 

медицине) 20 да 100% 

Ђорђе Алексић 
пом. директора 

( проф. физичке културе) 19 да 

100 % 

 
Драгана 

Гератовић 
пом. директора за наставу 

(проф. стручних предмета) 22 да 100%  

Тања Николић 
Управник дома 

 ( професор разредне наставе) 26 не 100% 

 

 

ПОСЛОВИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Име и презиме 
Наставни 
предмет 

Године 

радног 
 стажа Лиценца % у школи 

Весна Игњатовић-

Обреновић 
Српски језик и 

књижевност 29 да 100 

Ана Симић-Ризнић  
Српски језик и 

књижевност           17 да 100 

Драгица Станковић 
Српски језик и 

књижевост 21 да 

100 %  

(70% настава, 30% 

библиотека) 

Љиљана Ђукановић 
Српски језик и 

књижевност 13 да 

100 %  

 

Марија Ђуковић Руски језик 2 не 39% 

Татјана Томић 

Енглески језик 

 14 да 

100 %  

(20% библиотека 

80% настава) 

Инес Радовановић Енглески језик 16 да 

100  

 (4% библиотека, 

96% настава) 

Јелена Вујанић Енглески језик 16 да 36 

Зоран Стојиновић Географија 18 да 60 

Адриана Машић 

Соц.са правима, 

соц.,устав и права 

грађана, 

грађан.васпитање 15 да 100 

Јованка Ковачевић 

Филозофија, 

грађ.васпитање, логика, 

логика са етиком) 28 да 50 
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Mилан Живковић Историја 3  85 

Наташа Јовановић Латински језик 28 да 
15,24 настава 

6% библиотека  

Жељко Елор 
Биологија, 

практ.настава 15 да 80 

Владимир Панић Биологија, екологија,  30 да 30 

Славољуб Јовановић Физ. васпитање 25 да 100 

Мирослав Пановић 
Физ. васпитање, 

изабрани спорт 23 да 100 

Ђорђе Алексић 
Физ.васпитање, 

изабрани спорт 19 да 

100 (60% настава, 

25% помоћник 

директора, 15% 

библиотека) 

Весна Степановић Физика 19 да 80 

Зоран Богдановић 
Математика, 

информатика 30 да 100 

Немања Томић 
Математика, 

информатика 14 да 100 
Душан Ђорђевић 

Срнић 
Математика и 

информатика 8 не 80 

Јована Милутиновић Математика 5 не 100 

Невена Ђуришић 
Хемија, физичка 

х.,аналитичка х. 14 да 100 

Јелена Петровић Хемија, техн.рада 14 да 90 

Марија Мирковић Хемија 8 не 100 

Тамара Томић Вет. предмети 6 да 100 

Светлана Ђурић Вет. предмети 32 да 100 

Раде Милчић Вет. предмети 33 да 100 

Зоран Петковић Вет. предмети 17 да 100 

Милош Рељић Вет. предмети - не 100 

Бошко Нешковић Струч. предмети - не 100 

Ана Баћановић Струч. предмети 2 не 90 

Душанка Ђукић Струч. предмети 32 да 100 

Драгана Гератовић Струч. предмети 22 да 

100 ( 50% настава, 

25% библиотека, 25% 

помоћник директора) 

Драган Јовановић Струч. предмети 10 не 100 

Бранка Шубашић Струч. предмети 20 да 100 

Сузана Ристановић Струч. предмети 18 да 100 
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Катарина Секуловић Струч. предмети 24 да 100 

Радета Радановић Струч. предмети 29 да 100 

Биљана Поповић Струч. предмети 26 да 100 

Мира Баћановић Струч. предмети 26 да 100 

Александар Поповић Струч. предмети 27 да 100 

Душан Мајсторовић Струч. предмети 27 да 100 

Милена Стаменић Струч. предмети 29 да 100 

Слађана Мирковић Струч. предмети 22 да 100 

Иван Петровић Струч. предмети 2 не 100 

Весна Живановић Струч.предмети 6 не 100 

Жељко Јокић Струч. предмети 25 да 100 

Мирјана Љубинковић Струч. предмети 26 да 100 

Марија Гладовић Струч. предмети 7 не 100 

Славка Тодоровић Струч. предмети 29 да 100 

Снежана Васић Струч. предмети 22 да 100 

Миланка Живановић Струч. предмети 25 не 100 

Предраг Лазаревић Струч. предмети 28 да 100 

Јованка Максимовић Струч. предмети 11 да 100 
Александра С. 

Марковић Струч. предмети 12 да 100 
Александра  Н. 

Марковић Струч. предмети 12 да 100 

Ђурђа Ступар Струч. предмети 8  не 100 

Валентина 

Арсеновић Верска настава 11 не 90 

Драгољуб  Поповић Предузетништво 31 да 50 
Мирјана 

Ристивојевић Ликовна  уметност 3 не 5 

Милош Макевић пом. наставник 8 не 100 

Далибор Двокић пом. наставник 23 не 100 

Драгутин Гранић пом. наставник 36 не 100 

Огњен Јанковић пом. наставник 0 не 83 

Мирослава Рогуља 

Тривановић пом. наставник 2 не 100 

Вера Мићић пом. наставник 35 не  100 

Мирослав Божић пом.наставник 5 не 100 

Никола Савић 
Организатор  прак.  

наставе 18  да 100 
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Милица Јевтић Педагог 13 да 100 

Слађана Игњатовић Педагог 6 да 100 

Јелена Костадиновић психолог 9 не 50 

Милена Ђаковић Васпитач у дому 12 не 100 

Мирјана Шешић Васпитач у дому 17 не 100 

Ања Ризнић Васпитач у дому 11 не 100 
Данило Цветић 

 Васпитач у дому 3 не 100 

Татјана Јокић Васпитач у дому 2 не 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИ, ПРАВНИ, КАДРОВСКИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСИЈСКО - 

РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ 
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Име и презиме Радно место 
Године 

радног стажа Лиценца % у школ. 

Ивана Вилотић 

 Секретар 10 да 100 

Аница Ралић 

Реф.за правно-кадровске и 

админитративне послове 18 - 100 

Душица 

Марјановић Магационер /Економ 17 - 100 

Синиша Ракић Магационер /Економ - - 100 

Данка Тешић 

Дипломирани економиста за 

финансијско 

рачуноводствене послове         16 - 100 

Драгана Срнић-

Ђорђевић Благајник 34 - 100 

Мирела 

Ђурђевић Службеник за јавне набавке 3 - 100 

 

 

 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ И ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ 

 

Име и презиме Радно место Године радног стажа % у школ. 

Весна  Ђурђевић Чистачица 23 100 

Љиљана Симић Чистачица - 100 

Тања Ивановић Чистачица 3 100 

Милена Новаковић Чистачица 25 100 

Стојанка Петровић Чистачица 22 100 

Мирјана Ђурић Чистачица 2 100 

Весна Петровић Чистачица 7 100 

Милан Радосављевић Возач 29 100 

Светислав Томасовић 

Домар/мајстор 

одржавања 3 100 

Миломир Тодоровић 

Домар, мајстор 

одржавања 39 100 

Живка Вуковић Чистачица  35 100 
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Милован Тешић Помоћни радник  27 100 

Милан Ђурђевић Помоћни радник 9 100 

Драгослав Павловић Помоћни радник 10 100 

Мирјана Гајић 

Техничар одржавања 

одеће  100 

Драган Лукић Помоћни радник 4 100 

Дејан Гаврић  Помоћни радник 33 100 

Милан Радоњић Помоћни радник 7 100 

Александар Достанић Чистач 3 100 

Дијана Гератовић Спремачица 1 100 

Иван Максимовић Помоћни радник - 100 

Зорица Тодоровић продавац 23 100 

Владанка Симић Спремачица 1 100 

Биљана Кузмановић Помоћни кувар 14 100 

Вера Адамовић кувар 1 100 

Светлана Гавриловић Кувар/посластичар 24 100 

Јованка Карић Помоћни кувар 1 100 

Светлана Ловчевић куварица 1 100 

Синиша Цветковић Возач 27 100 

Живан Поповић Техничар одржавања 30 100 

Љубица Гајић 

Магационер/економиј

а 1 100 

Љиљана Гератовић 

Техничар одржавања 

информационих 

система и технологија 1 50 



16 
 

3. ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

3.1. УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

РАЗРЕД ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ Број ученика 

I1 Пољопривредни техничар 24 

I2 Ветеринарски техничар 20 

I3 Ветеринарски техничар 21 

I4 Прехрамбени техничар 24 

I5 Руковалац-механичар пољопривредне технике 11 

I6 Пекар-месар 19 

I7 Цвећар-вртлар са сметњама у развоју 8 

I8 Цвећар-вртлар са сметњама у развоју 8 

  Укупно  135 

II 1 Пољопривредни техничар 24 

II 2 Техничар хортикултуре 11 

II 3 Ветеринарски техничар 27 

II 4 Узгајивачи спортских коња и руковалац-

механичар пољопривредне технике 

13 

II 5 Прехрамбени техничар 15 

II 6 Пекар - месар 23 

II 7 Цвећар-вртлар са сметњама у развоју 6 

II 8 Цвећар-вртлар са сметњама у развоју 3 

  Укупно   122 

III1 Пољопривредни техничар 24 

III2 Зоотехничари  10 

III3  Ветеринарски техничар  23 

III4 Узгајивач спортских коња – руковалац-механичар 

пољопривредне технике 

19 

III5 Прехрамбени техничар 18 

III6  Пекар - месар 17 

  Укупно   111 

IV 1 Пољопривредни техничар 28 

IV 2  Техничар хортикултуре 14 

IV 3   Ветеринарски техничар  26 

IV 5  Прехрамбени техничар 24 

  Укупно      92 

        

 Укупно I -IV 460 
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3.2. УЧЕНИЦИ КОЈИ НАСТАВУ ПОХАЂАЈУ ПО ИОП-У 

 

Одељење Број ученика Врста иоп-а 

 I4 1 ИОП2 

I5 1 ИОП2 

I6 2 ИОП2 

I7 7 ИОП2 

I8 8 ИОП2 

II 2 2 ИОП2 

II 6 2 ИОП2 

II 7 6 ИОП2 

II 8 3 ИОП2 

III 2 1 ИОП2 

III 4 2 ИОП2 

III 5 1 ИОП2 

III 6 2 ИОП2 

IV2 1 ИОП2 

   

УКУПНО  39  

 

3.3. ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

 

Ванредни ученици уписани школске 2022/2023. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА 

 

 Бр. ученика 

Упис у први 

разред 

0 

Промена статуса 1 

Наставак 

школовања 
4 

Преквалификација 0 

Доквалификација 0 

Укупно  
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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 

2021/2022. 509 

2022/2023. 460 
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4. АКЦИОНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ НА ОСНОВУ ШКОЛСКОГ 
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА  

 

 

Активности Начин реализације Носиоци 
Време 

реализације 
Докази Индикатори 

остварености 

Усклађивање школског 

програма и годишњег плана рада 

са изменама закона и прописа 

 

Праћење измена 

закона и наставних 

планова и програма 

Секретар, 

стручни актив 

за развој 

школског 

програма, 

стручни актив 

за развојно 

планирање 

 

шк.2022/23. 

август 

текуће 

школске 

године 

Школски 

програм и 

Годишњи 

план рада 

Школски програм и 

годишњи план рада су у 

потпуности усклађени са 

законима и прописима 

 

Израда анекса школском програму 

Праћење измена 

закона и наставних 

планова и програма 

Стручни актив 

за развој 

школског 

програма 

 

шк.2022/23. 

год. 

 

 

Школски 

програм 

Школски програм је у 

потпуности усаглашен са 

наставним плановима и 

програмима 

 

Уграђивање акционог плана 

Развојног плана школе за текућу 

годину, структурних елемената 

школског 

програма у Годишњи план рада 

Израда годишњег 

плана рада у складу 

са школским 

програмом и 

развојним планом 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора и 

ППС 

 

август 

шк.2022/23. 

год. 

 

 

 

Годишњи план 

рада 

 

Школски програм, 

Годишњи план рада и 

Развојни план школе су 

међусобно усклађени 

- Испитивање интересовања 

ученика 

- Израда плана ваннаставних и 

слободних активности 

- Праћење реализације активности 

Праћење измена 

закона и наставних 

планова и програма 

Помоћник 

директора за 

наставу, 

одељењске 

старешине 

 

јун, август 

шк.2022/23. 

год. 

 

Годишњи план 

рада,  

Акциони планови 

Анкетни листићи 

Ваннаставне активности 

ученика су добро 

осмишљене и 

задовољавају потребе 

ученика. 

Ваннаставне активности 

су сачињене у складу са 

могућностима школе. 

 

Интегрисани 

приступ настави, међупредметна 

настава 

 

 

Кроз угледне часове 

 

Педагог, 

психолог, 

наставници 

Током  

шк.2022/23. 

год. 

у сагласности 

са 

плановима 

наставника  

Годишњи план 

рада, припреме за 

час, извештај са 

часа, 

Записници са 

састанка стручног 

већа 

 

5 наставника током једне 

школске године реализује 

угледне часове којима 

демонстрира интегрисани 

приступ настави,  

развијање 

међупредметних 

компетенција 

 

Излагање о савладаном 

програму стручног усавршавања 

На састанцима 

стручних већа 

наставници преносе 

нова искуства 

члановима који нису 

посетили 

програм стручног 

усавршавања 

Наставници 

који су 

савладали 

програм, 

председник 

стручног већа 

 

Током  

шк.2022/23. 

год. 

након 

реализованих 

програма  

Записници са 

састанка стручног 

већа, извештај о 

стручном 

усавршавању 

У свим стручним већима 

бар један члан је излагао 

савладан програм једном 

током године 

Реализација програма стручног 

усавршавања из области- учење да 

се учи и развијање 

мотивације 

 

Кроз акредитоване 

програме 

 

Председници 

стручних 

већа, 

директор 

Током 

2022. и 2023. 

године 

када се укаже 

прилика 

 

Сертификат 

Један члан стручног већа 

је стекао сертификат 

програма и презентовао 

стечена знања на састанку 

стручног већа 
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У наставним плановима и 

програмима 

предвидети савремене наставне 

методе 

За поједине наставне 

садржаје треба 

предвидети да ће 

бити обрађени 

применом активне 

методе наставе или 

интегрисаног 

приступа 

 

Председници 

стручног већа, 

педагог, 

психолог 

Агуст у 

периоду  

шк.2022/23. 

год. 

 

 

 

Оперативни 

планови рада 

наставника 

 

 

Минимум један члан 

стручног већа је 

предвидео најмање 2 часа 

са активним методама 

наставе 

Утврђивање тачног броја 

ученика који су укључени у 

ваннаставне активности 

Извештај 

наставника за 

ваннаставне 

активности 

 

Тим, чланови 

СТРЗ 

 

Октобар  

шк.2022/23. год. 

 

 

Дневник рада 

ваннаставних 

активности 

 

Промоција рада секција у 

школском часопису 

Чланови секција 

припремају 

текстове за 

школски лист о 

свом раду 

 

Наставници, 

редакција 

листа 

 

током шк.2022/23. год. 

 

 

Текстови у школском 

листу 

Укључити ученике у 

планирање рада секције 
Чланови секције 

предлажу  теме 

  Наставници током  

шк.2022/23. год. 

 

Дневник рада 

ваннаставних 

активности, извештаји 

Одељењске старешине и 

васпитачи обрађују тему 

Технике учења 

На ЧОЗ-е и у 

оквиру васпитног 

рада у Дому 

обрађује се тема 

Технике учења 

Одељењске 

старешине, 

васпитачи 

током  

шк.2022/23. год. 

 

 

Евиденције  у 

Дневнику 

образовно -

васпитног рада 

и дневнику 

васпитног рада 

Одељењске 

старешине и 

васпитачи су 

предвидели и 

реализовали 

активност на часу 

Реализација часова на 

којима се ученици 

обучавају како да прате 

напредовање 

Одељењске 

старешине 

обучавају ученике на 

начине попуњавања 

табела – 

самоевалуација рада 

 
шк.2022/23. 

год. 

 

Извештај са 

часа 

одељењског 

старешине 

 

Подстицати ученике на 

самостални и истраживачки рад 

(израда паноа, презентација) 

Ученици на часу 

поред уџбеника 

користе и друге 

доступне изворе 

знања.  

Већи број ученика се 

бави истраживачким 

и самосталним радом 

 

Наставници 

 

током  

шк.2022/23. год. 

 

 

Портфолио 

ученика, 

електронкси 

дневник 

 

Ученици и 

наставници су 

мотивисани за 

истраживачки и 

самостални начин 

рада 

Упознати ученике са 

критеријумима оцењивања за све 

нивое 

Након обраде 

наставних тема 

ученике 

информисати о 

критеријумима 

 

 

Наставници 
 

током  

шк.2022/23. год. 

 

 

Документација 

Сви наставници су 

упознали ученике 

са јединственим  

критеријумима за 

оцену 

Организовање 

припремне наставе за завршне и 

матурске испите 

према правилнику о 

реализацији 

матурских и 

завршних испита 

 мај-јун  

током  

шк.2022/23. год. 

 

 

 

Дневник рада 

 

Сви часови 

припремне наставе 

су реализовани 

Припремити наставни материјал 

за ученике који теже напредују у 

учењу, евалуација 

 

Наставници се 

упознају и 

примењују обрасце 

ИОП-а и израђују  

планове и припреме 

СТИО тим током  

шк.2022/23. год. 

 

 

Записник са 

тима 

Израђени и 

попуњени обрасци 
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Праћење резултата ученика 

остварених при упису у школу 

Увид и анализа 

уписне 

документације 

 

ППС 
септембар 

текуће током  

шк.2022/23. год. 

школска 

документација 

Анализа резултата 

на нивоу 

генерације 

Праћење остварених резултата 

матураната при упису на жељене 

више, високе школе и факултете 

Одељењске 

старешине у 

контакту са 

ученицима 

 

ППС 
током  

шк.2022/23. год. 

 

 

школска 

документација 

У већој мери, 

матуранари  су 

уписали жељене 

факултете 

Праћење постинућа ученика на  

такмичењима 

Извештаји са 

такмичења 

 

ППС 
током  

шк.2022/23. год. 

 

школска 

документација 

Ученици учествују 

и постижу добре 

резултате на свим 

нивоима 

такмичењима 

Промоција талентованих ученика 

у штампаним материјалима 

школе и друштвеним мрежама 

Кратки текстови о 

награђеним 

ученицима у 

школском листу, 

Годишњаку 

 

 

Редакције 

током  

шк.2022/23. год. 

 

штампани 

материјал 

промоција свих 

ученика који 

остварују успех у 

штампаним 

материјалима 

Рад на адаптацији на школске и 

домске услове живота 

саветодавни рад, 

тестирање 

 

ППС 
током  

шк.2022/23. год. 

документација  реализоване све 

активности у 

адаптацији ученика 

На ЧОС-у реализовати теме у 

вези са здравим стиловима 

живота. 

 

Обрада теме, 

подстицање 

ученика на 

спортске 

активности 

 

Одељењске 

старешине 

 

током  

шк.2022/23. год. 

 

 

Дневник 

образовно-

васпитног рада 

 

Ученици се баве 

спортским 

активностима, 

схватају важност 

здравог стила 

живота. 

Подстицање ученика за учешће у 

многобројним хуманитарним 

акцијама које организују школа 

и лок. заједница. 

 

Одељењске 

старешине на 

ЧОЗ подстиче 

ученике за 

учешће у 

хуманитарним 

акцијама у/ван 

школе 

Одељењске 

старешине 
током  

шк.2022/23. год. 

 

извештаји, 

фотографије 

Ученици су 

заинтересовани и 

учествују у 

хуманитарним 

акцијама у школи и 

у акцијама  у 

сарадњи са 

лок.заједницом 

Редовно извештавање о учешћу 

чланова колектива и ученика у 

активностима значајним за 

одвијање школског живота 

 

 

Извештаји о 

активностима на 

седницма 

стр.органа, на 

Сајту, огласне 

табле за ученике 

и наставнике 

 

 

Руководство 

школе 

 

током  

шк.2022/23. год. 

 

 

 

Школска 

документација 

 

Сви запослени и 

сви ученици су 

обавештени о свим 

активностима 

Подстицање и припремање свих 

заинтересованих страна за  

активно учешће у прослави Дана 

Школе и Св.Саве(Савет 

родитеља, 

Школски одбор, локална 

заједница) 

 

Договор на 

састанцима 

Руководство 

школе, 

наставници 

јануар, јун 

током  

шк.2022/23. год. 

 

 

 

 

Записници 

 

Активно учешће 

свих 

заинтересованих 

страна 

Упознавање ученика првог 

разреда и ученика у Дому са 

школским правилима, 

протоколом поступања у случају 

насиља и 

Правилником о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

 

 

ЧОС, састанци 

васпитних група 

 

Одељенске 

старешине, 

васпитачи и 

ученици 

 

Септембар  

током  

шк.2022/23. год. 

 

 

Дневник рада- 

час одељењског 

старешине 

 

Сви ученици првог 

разреда су упознати 

са протоколом 

поступања у 

случају насиља 

 

Предавање представника МУП-а 

 

предавања 

 

Тим, ПП 

служба 

Друго 

полугодиште 

током  

шк.2022/23. год. 

Школска 

евиденција, 

летопис 

Реализована 

предавања 

минимум  једном 

током године 
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Размена информација о 

адаптацији ученика на школске и 

домске услове живота и рада 

Родитељски 

састанци 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

Телефонски 

разговори 

Одељењске 

старешине, 

васпитачи, 

педагог, 

психолог 

 

Септембар- 

децембар  

током  

шк.2022/23. год. 

 

 

документација 

ППС, школска 

документација 

Током школске 

године одржане 

минимум 2 размене 

информација 

Саветодавни рад са 

неопредељеним ученицима и 

њиховим родитељима поводом 

избора занимања 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

Одељењске 

старешине, 

стручна служба 

 

током  

шк.2022/23. год. 

 

 

документација 

ППС 

током школске 

године 

континуирано 

професионално 

саветовање 

Учешће у програму Европске 

уније Еразмус+ у циљу 

финансирања пројеката, К2 

Мобилност, 

сарадња и размена 

искустава на 

европском нивоу – 

размена са школом 

из Француске 

Тим за пројекте, 

директор 

Од 

1.септембра 

2020. до 

31.августа 

2023.године 

 

документација 

пројектног тима 

Размена је 

реализована (долазак 

ученика и професора 

из Француске  у 

октобру месецу 2022. 

и одлазак наших 

ученика у априлу 

2023.године) 

Учешће у програму Европске 

уније Еразмус+ у циљу 

финансирања пројеката, К1 

Пројекат 

мобилности за 

школе, у циљу 

стизања искустава 

учења и држања 

наставе у другој 

држави  

Тим за пројекте, 

директор 

Од 

1.септембра 

2020. до 

31.августа 

2023.године 

 

документација 

пројектног тима 

Сарадња са школом 

из Грчке је 

реализована до краја; 

Сарадња са школом 

из Португалије је 

остварена (по први 

пут) 

Међународна сарадња Мађарска и 

Аустрија, Словачка, 

Словенија, 

Хрватска, БиХ 

Тим за пројекте, 

директор 
током  

шк.2022/23. год. 

 

документација 

пројектног тима 

Остварена је сарадња 

са школама из 

наведених држава 

Директор користи различите 

механизме за мотивисање 

запослених 

Саветодавни 

разговори 

Награђивање 

запослених који 

се истичу у раду 

директор током  

шк.2022/23. год. 

 

извештаји Директор користи 

различите 

механизме за 

мотивисање  

запослених. 

Изградња сале за физичко Почетак 

изградње прве 

фазе која 

подразумева 

завршетак грубих 

грађевинских 

радова 

Директор,  

ангажовани 

радници 

 

током  

шк.2022/23. год. 

 

увид, 

документација 

Изграђена сала за 

физичко васпитање 

 

Набавка књига за библиотеку у 

школи и у дому 

Набавка 

Реализација 

пројекта Књига 

за будућност 

Директор током  

шк.2022/23. год. 

 

пописна листа 

библиотеке 

Књишки фонд 

увећан за 10% 

Опремање теретане и набавка 

столова за стони тенис у Дому 

ученика 

Набавка, 

опремање 

Директор током  

шк.2022/23. год. 

 

пописна листа Опремљења 

теретана и 

просторија за 

спортске 

активности 
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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 

 

 
                                         Дан школе 24.6.2023. године. 
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Класификациони периоди: 

 

 

I : 5. 11. 2022. године 

II:  30. децембар  

III:    1. 4. 2023. године  

IV:  од 31. маја до 20. 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. 

 
 

 
 

 

 



26 
 

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 

П

Н 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 рада.
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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 0 171

3 

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 0 180 257

2 

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 0 180 462

8 

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  * 
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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 

УКУПНО 

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 

 

  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 10 8  350 280  60 8 2 12 272 68 408 90 6 3 12 180 90 360 120 802 438 768 270 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 пекарству 2 2  70 70                 70 70   140 

15 Технологија пекарства 3   105    4   136    4   120    361    361 

16 Производња пекарских производа  6   210  60   12   408 90   12   360 120  210 768 270 1248 

17 Здравствена безбедност хране        2 2  68 68          68 68   136 

18 Објекти и опрема у пекарству        2   68           68    68 

19 
Тржиште и промет пекарских 

производа 
              2 1  60 30   60 30   90 

20 Предузетништво                2   60    60   60 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ        1   34    1   30    64    64 

1 
Изборни програми према програму 

образовног профила* 
       1   34    1   30    64    64 

Укупно А1+Б 10 8  350 280  60 
8 

(** 9) 
2 12 

272 

(** 306) 
68 408 90 

6 

(* 7) 
3 12 

180 

(** 210) 
90 360 120 

802 

(** 866) 
438 768 270 

2278 

(** 2342) 

Укупно  18 690 22 (** 23) 838 (** 872) 21 (**22) 750 (**780) 2278 (** 2342) 
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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 – МЕСАР 

 

 

 

 

  

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 
10 8  350 280  60 8 2 12 272 68 408 90 6 3 12 180 90 360 120 802 438 768 270 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 

месарству 
2 2  70 70                 70 70   140 

15 Технологија меса 3   105    4   136    4   120    361    361 

16 Обрада и прерада меса  6   210  60   12   408 90   12   360 120  210 768 270 1248 

17 Здравствена безбедност хране        2 2  68 68          68 68   136 

18 Објекти и опрема у месарству        2   68           68    68 

19 
Тржиште и промет месарских 

производа 
              2 1  60 30   60 30   90 

20 Предузетништво                2   60    60   60 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ        1   34    1   30    64    64 

1 
Изборни програми према 

програму образовног профила* 
       1   34    1   30    62    64 

Укупно А1+Б 10 8  350 280  60 
8 

(** 9) 
2 12 

272 

(** 306) 
68 408 90 

6 

(* 7) 
3 12 

180 

(** 210) 
90 360 120 

802 

(** 866) 
438 768 270 

2278 

(** 2342) 

Укупно  18 690 22 (** 23) 838 (** 872) 21 (**22) 750 (**780) 2278 (** 2342) 
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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 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 

УКУПНО 

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 –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. 

 

 

 

 

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 додатне  наставе 

Реализација часова током године Извођење наставе у мањим 

групама 

Праћење ефеката додатне 

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, школској пекари 

и млекари 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 2021/2022. години 

 

Одељење Верска настава 

 

Грађанско васпитање 

I1 15 7 

I2 9 11 

I3 13 8 

I4 11 10 

I5 9 2 

I6 17 4 

I7 6 0 

I8 8 0 

 88 42 

II1 15 9 

II2 7 4 

II3 15 11 

II4 8 5 

II5 12 10 

II6 10 13 

II8  4 0 

 71 52 

III1 15 9 

III2 10 0 

III3  14 9 

III4 10 9 

III5  9 9 

III6 10 7 

 68 43 

IV1  13 15 

IV2 7 7 

IV3 15 11 

IV5 13 11 

 48 44 

Укупно 275 181 
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                    Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељење Образовни профил 
Изборни предмет 

 

2-1 Пољопривредни техничар 
Историја (одабране теме) 

Гајење цвећарских култура 

2-3 Ветеринарски техничар 
Историја (одабране теме) 

Изабрани спорт 

2-4 
Руковалац – механичар пољопривредне 

технике 
Аграрна географија 

2-5 Прехрамбени техничар 
Неорганска хемија 

Основе угоститељства 

2-6 
Месар 

Пекар 

Припрема јела са жара 

Припрема топлих посластица 

3-1 Пољопривредни техничар Биологија 

3-3 Ветеринарски техничар 

Спортско коњарство 

Патологија егзотичних 

животиња 

3-4 
Руковалац – механичар пољопривредне 

технике 
Логика 

3-5 Прехрамбени техничар 
Историја пиварства 

Припрема јела са жара 

3-6 
Месар 

Пекар 

Изабрани спорт 

Основе угоститељства 

4-1 Пољопривредни техничар 
Органска производња у 

сточарству 

4-3 Ветеринарски техничар 

Хигијена намирница жив. 

порекла 

Кинологија 

4-5 Прехрамбени техничар 
Рачунање у хемији 

Аграрни туризам 
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Г . OДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

 
РАЗРЕД ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

 

 I 1 Пољопривредни техничар Иван Петровић 

I2 Ветеринарски техничар Драган Јовановић 

I3 Ветеринарски техничар Славко Јовановић 

I4 Прехрамбени техничар Ана Симић - Ризнић 

I5 Руковалац-механичар пољопривредне технике Радета Радановић 

I6 Пекар - месар Предраг Лазаревић 

I7 Цвећар-вртлар – одељење деце са сметњама у развоју Весна Живановић 

I8 Цвећар-вртлар – одељење деце са сметњама у развоју Ђурђа Ступар 

   

II 1 Пољопривредни техничар Слађана Мирковић 

II 2 Техничар хортикултуре Милена Стаменић 

II 3 Ветеринарски техничар Душанка Ђукић 

II 4 Узгајивачи спортских коња и руковалац-механичар 

пољопривредне технике 

Душан Срнић 

II 5 Прехрамбени техничар Невена Ђуришић 

II 6 Пекар, месар Жељко Јокић 

II 7 Цвећар-вртлар – одељење деце са сметњама у развоју Биљана Поповић 

II 8 Цвећар-вртлар – одељење деце са сметњама у развоју Миланка Живановић 

   

III1 Пољопривредни техничар Татјана Томић 

III2 Зоотехничари Јелена Петровић 

III3 Ветеринарски техничар Сузана Ристановић 

III4 Узгајивачи спортских коња и руковалац-механичар 

пољопривредне технике 

Јована Милутиновић 

III5 Прехрамбени техничар Марија Гладовић 

III6 Пекар, месар Александра Н. Марковић 

   

IV1 Пољопривредни техничар Душан Мајсторовић 

IV2 Техничар хортикултуре  Жељко Елор 

IV3   Ветеринарски техничар   Тамара Томић 

IV5  Прехрамбени техничар Александра С.Марковић 
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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; 

 Брине о активностима ученика у којима се постичу формирање хигијенских, 

културних и радних навика (редарство, дежурство, укључивање у активности школе); 

 Организује излете и екскурзије; 
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 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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         ПРИМЕР ПЛАНА РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ОДЕЉЕЊСКОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

 
 

СЕПТЕМБАР 

 

1 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  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 Упознавање ученика са Националном платформом ,, Чувам 

те“ и њеним садржајима 

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 

 

20 Вршњачко насиље I, II, III, IV 
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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 Светски дан борбе против АИДС-а (1.12.).    I, II, III, IV 

 

27 Промоција медиајције – упознавање са медијацијом  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 Анализа успеха и понашања ученика на крају првог 

полугодишта 

 

31 Проблем наркоманије I, II, III, IV 

32 Информисање о вертикалној проходности и могућностима 

запошљавања 

I, II, III, IV 

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

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

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

ФЕБРУАР 

 

36 Прихватање различитости 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 Интернет предатори 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 Дан планете Земље – екологија 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, организовање матурске вечери.    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.  

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 Иностранство 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 Ивана Грујић Мишка Лукић 

I2 Тодор Томић Хелена Дмитровић 

I3 Емилија Милошевић Матеја Јовановић 

I4 Ивана Новаковић Стефан Митровић 

I5 Александар Симић Трифун Илић 

I6 Коста Перић Лука Пантић 

   
II1 Маријана Илић Александра Стојић 

II2   

II3 Јована Мијатовић Милица Јуришић 

II4 Никола Пашић Михаило Протић 

II5 Анђела Бркић Урош Чекић 

II6 Милица Вукашиновић  Лука Антонић 

   

III1 Младен Филиповић Драгана Лазић 

III2 Анастасија Алексић Александра Милисављевић 

III3  Мирјана Дашић Вук Јањић 

III4   

III5  Катарина Милинковић Јован Игњатовић 

III6 Вељко Велисављевић Игор Ристић 

   

IV1  Теодора Тешић Наташа Глигорић 

IV2 Милица Митровић Анастана Кривокапић 

IV3 Ања Тодоровић Маријана Шашић 

IV5 Анђела Симић Огњен Матић 
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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 Динамика 

реализације 

активности  

 

Носиоци активности – 

одговорно лице 

Конституисање Ученичког парламента  Септембар  Коорднатори Ученичког 

парламента 

 

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 2022/2023. годину 

Упознавање чланова парламента са 

законским оквиром деловања парламента са 

правима и дужностима чланова 

 

Септембар  Коорднатори Ученичког 

парламента 

 

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 16.новембра -Међународног дана 

толеранције 

Договор о обележавању 1.децембра – 

Светског дана борбе против сиде 

Oктобар Председник Ученичког 

парламента 

Коорднатори Ученичког 

парламента 

 

Договор о покретању хуманитарне акције Чеп за хендикеп 

Договор о организацији Новогодишње 

хуманитарне акције 

Обележавање Међународног дана 

толеранције 

Новембар Координатори и председник 

Ученичког парламента 
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Реализација Новогодишње хуманитарне 

акције 

Обележавање 1.децембра- Светског дана 

борбе против сиде 

Децембар Координатори и председник 

Ученичког парламента 

Анализа реализованих активности 

Договор о организацији образовних 

активности – обрада теме Трговина људима 

Договор о обележавању и обележавање Међународног дана 

борбе против вршњачког насиља – Дан розе мајица 

Фебруар Координатори и председник 

Ученичког парламента 

Организација екскурзија 

Припреме за матуру и матурско вече 

Организација образовне активности – 

обрада теме Трговина људима 

Март Руководство школе, координатори 

и председник Ученичког 

парламента, 

чланови Ученичког парламента 

Посета Пољоприведном сајму у Новом Саду Април Руководство школе, координатори 

и председник Ученичког 

парламента, 

чланови Ученичког парламента 

Анализа рада Ученичког парламента,  

Предлози плана рада за 2022/2023. Годину 

Усвајање извештаја о раду Ученичког парламента 

Мај Координатори и председник 

Ученичког парламента 

Израда Годишњег плана рада 

Ученичког парламента 

Јун Координатори и председник 

Ученичког парламента 
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2.2. Слободне активности ученика 

 

 

Назив секције Предметни наставник 

 
Секција енглеског језика Татјана Томић 

Секција православног катихизиса Валентина Арсеновић 

Библиотечка секција 

 

Драгица Станковић 

Прехрамбена секција Стручно веће прехрамбене струке 
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План рада секцијe енглеског језикa 

 

 

Активности 
Носиоци активности  

 

Динамика/ 

временска oдредница 
Начин праћења 

1. Discussing topics for essay 

writing (for school newspapers) 

Татјана Томић, Марија Којић 1-2 пута месечно      есеји, преводи, панои 

2. Giving instructions Татјана Томић,  Марија Којић 1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

3. Writing essays Татјана Томић,  

Марија Којић 

1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

4. Writing essays Татјана Томић,  Марија Којић 1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

5. Reading and discussing 

newspaper articles 

Татјана Томић,  Марија Којић 1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

6. Reading and discussing 

newspaper articles 

Татјана Томић,  Марија Којић 1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

7. Translation Татјана Томић,  Марија Којић 1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

8. Translation Татјана Томић,  Марија Којић 1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

9. Reading the Internet articles Татјана Томић,  Марија Којић 1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 

10. Making posters Татјана Томић,  Марија Којић 1-2 пута месечно есеји, преводи, панои 
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План рада секције православног катихизиса 

Секцију Православног катихизиса за школску 2022/2023. године, чине  професор  Валентина Арсеновић и ученици свих година који 

се добровољно определе за учешће у раду. 

 

 

Активности Динамика реализације активности  

 

Носиоци активности – 

одговорно лице 

Припрема ученика за учешће у молебану у 

Саборној цркви у Шапцу 

Септембар Предметни професор Валентина 

Арсеновић 

Реализација посете Саборној цркви и учешће 

у молебану који се служи на почетку школске 

године 

Септембар Предметни професор Валентина 

Арсеновић 

Избор ученика који ће учествовати у раду 

секције за припрему приредбе за Светог Саву 

Септембар и октобар Предметни професор Валентина 

Арсеновић 

Пробе хора за припрему Светосавске 

приредбе  

Новембар, децембар и јануар Предметни професор Валентина 

Арсеновић 

Реализација припреме Светосавске приредбе јануар Предметни професор Валентина 

Арсеновић 

Припрема ученика за учешће у Литургији 

Саборне цркве у Шапцу поводом Васкшњег 

поста 

март Предметни професор Валентина 

Арсеновић 

Реализација посете ученика цркви – учешће у 

литургијском животу цркве 

април Предметни професор Валентина 

Арсеновић 
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План рада библиотечке секције 

 
Време 

реализац

ије 

Садржај/ Активност 

Начин 

остваривања 

активности 

Носиоци активности Начин праћења 

се
п

т
ем

б
а
р

 

-Заинтересованост ученика за рад у библиотечкој 

секцији, 

-Планирање рада секције 

-Обележавање Дана европских језика  

Анкета 

Разговор, 

Писање плана, 

Израда паноа 

ppt презентација, 

Изложба 

 

библиотекар 

ученици 

преглед 

документације о 

броју чланова и 

активностима, 

присуство 

заинтересованих 

и ПП службе 

активностима, 

фото материјал 

о
к

т
о
б
а
р

 

-Активности поводом Сајма књига                                                      

-Посета Библиотеци шабачкој 

-Активности поводом Дечје недеље 

Планирање, 

израда паноа и 

плаката, 

читалачки часови 

библиотекар, ученици 

присуство 

заинтересованих 

ПП службе, 

израђени 

материјал 

н
о
в

ем
б
а
р

 

- Обележавање Месеца књиге  

-Упознавање са начином рада у библиотеци 

Разговор, акција 

„Поклон књига 

школској 

библиотеци“ 

Представљање 

издавачких топ-

листа 

библиотекар, ученици 

присуство 

заинтересовани, 

педагога и 

психолога 

д
ец

ем
б
а
р

 

-Обрада и стручна класификација књига 

-Упознавање са врстом библиотечке грађе 

-Сређивање полица са књигама 

-Нова година и Божић 

Сређивање књига, 

Израда честитки 

поводом Нове 

године и Божића 

библиотекар, ученици, 

присуство 

директора или 

помоћника 

директора 
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ја
н

у
а
р

 
-промоција и учешће у реализацији тематских 

дана поводом обележавања Светог Саве 

Изложба, угледни 

час, академија 

Библиотекар, наставници 

српског, историје, верске 

наставе, музичког, ликовног 

Присуство 

заинтересованих 

активностима, 

фото материјал, 

извештаји 

ф
еб

р
у
а
р

 

-промоција хуманитарне акције поводом дана 

заљубљених 

-јавни час љубавне поезије 

Јавни час Бибиотекар, ученици 

Присуство 

заинтересованих 

активности, 

учешће у 

хуманитарној 

активности 

м
а
р

т
 

-активности поводом 8. марта  

-обележавање Светског дана поезије 

Трибина о родној 

равноправности, 

културноуметнич

ки програм 

Библиотекар, професори 

српског и социологије, 

ученици 

Присуство 

заинтересованих 

активностима, 

фото материјал, 

извештај 

а
п

р
и

л
 

-представљање обичаја поводом прославе Ускрса 

-шарање ускршњих јаја - изложба 

Угледни час 

веронауке, 

изложба 

Професор верске наставе, 

професор ликовног, 

библиотекар, ученици 

Реализација 

активности, 

присуство 

заинтересованих

, фото материјал, 

извештај 

м
а
ј 

-представљање школских новина „Клас“ 

-реализација хуманитарне акције у вези са 

„Класом“ 

-анализа рада библиотелке секције 

трибина 

Библиотекар, професори 

српског, одељењске 

старешине, ученици 

Извештај  

Ј
у
н

-

а
в

г
у
ст

 

-Извештај о раду библиотекара 

-анализа рада библиотекара 

 

извештај библиотекар 
ПП служба, 

директор 
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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, школска кухиња. 
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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 презентација. 

Професори прехрамбене 

групе предмета 

Јануар Извештај, израда 

производа 

Обележавање дана вина, врсте вина и начин 

производње вина. 

Професори прехрамбене 

групе предмета 

Фебруар Извештај, израда 

паноа 
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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  

 
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 веб 

алата 

У току године Професори информатике 

Усавршавање 

ван школе 

Семинари понуђени од стране ЦСУ, 

Вебинари, онлајн семинари 

У току године ЦСУ Шабац 

У току године ЦСУ Шабац 
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План стручног усавршавања наставника  и стручних сарадника 

 

 
Назив семинара 

 

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до 

дискриминације и насиља 

Водич кроз инклузивно образовање 

 

 

 

 

План педагошко-инструктивног рада 

 
Активност Време 

реализације   

Начин 

реализације   

Носиоци реализације   

ПИР са приправницима    

Септембар, 

 током године   

Праћење 

часова и израда 

извештаја   

Чланови Тима   

ПИР са менторима   
Септембар, 

  током године   

Састанци, 

заједничко 

праћење часова 

приправника   

ПП служба, директор   

ПИР са наставницима који су 

тек засновали радни однос 

или  наставницима који су на 

замени 

Током године   

Праћење 

часова и израда 

извештаја   
Чланови Тима   

Посета редовним часовима, 

часовима допунске, додатне 

наставе 

Током године   

Праћење 

часова и израда 

извештаја   

Чланови Тима   

Посета угледним часовима 

Током године   

Праћење 

часова и израда 

извештаја   

Чланови Тима   
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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 

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

  

Анализа организационо-техничких 

припрема за почетак рада школе 
VIII,IX 

Директор, Пом. 

дирек 
 

-Припремљеност објеката VIII --II-- 

-Анализа опремљености наставним средствима VIII --II-- 

-Усвајање и израда распореда часова VI,VIII --II-- 

2.Постављање организације образовно-васпитног рада VI,VIII --II-- 

-Број и структура одељења VI Директор, пом. 

дирек. 
педагог 

 
-Расподела одељењских старешинстава VI,VIII Директор, Пом. 

дирек 
 

-Подела предмета на наставнике VI Директор, Пом. 

дирек 
 

-Школски календар рада (динамика рада) VI,VIII 
Директор, Пом 
дирек Педагог 

3.Организација екскурзија X,III,IV 
Комисија за 
екскурзије 

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

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

актива 

5.Организација практичне наставе за образовне струке: 

пољопривредна и ветеринарска  

IX,X,V,VI, 
Руковод економије 

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

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

II Програмирање рада   

1.Разматрање предлога Годишњег плана рада школе VI,VIII 
Директор, 
Пом. дирек 
Педагог 

2.Планирање послова и радних задатака X,XI,III,IV 
Руковод. већа 

3.План додатне,допунске наставе и ваннаставних 
активности 

IX,I,VI --II-- 

4.Концепција планирања наставног рада VI,VIII 
  Директор 
   Пом.директора  

5.Утврђивање кадровских потреба VI,VIII --II-- 

III Праћење и вредновање остварених резултата   

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,VI Педагог  

4.Успех и понашање ученика II, VIII --II-- 

5.Награђивање ученика VI, VIII --II-- 

6.Анализа реализације квалитета вежби и практичне наставе VI,VIII 
Руковод. већа 

7.Анализа резултата редовних и ванредних испита II, VIII 
Директор, 
Пом.дирек 

Педагог 
8.Анализа матурских и завршних испита VI,VIII,I -II - 

9.Анализа резултата друштвено корисног рада VI,VIII -- II-- 

10. Анализа културне и јавне делатности школе  Директор, 
Пом.директора 

 

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 Јануар 

-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. Драгана Гератовић, заменик директора за наставу, координатор Тима за обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

3. Ана Симић-Ризнић, председник стручног већа за српски језик и књижевност  

4. Татјана Томић, председник стручног већа за страни језик 

5. Марија Мирковић, 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 самовредновање 

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

пројекте 

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. Душанка Ђукић, координатор Тима за професионални развој 

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

планирање 

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

16. Јелена Костадиновић, психолог 
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АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 Усвајање плана и програма Педагошког колегијума за наредну  школску 
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 
 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 развојно 

планирање 
 Извештај Тима за самовредновање 
 Извештај о унапређивању наставе у првом полугодишту 

Јануар 

 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 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 

Марија Мирковић 

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 чине следећи професори: Јованка Ковачевић, Зоран Стојиновић, 

Валентина Арсеновић, Адриана Машић, Мирјана Ристивојевић и Милан Живковић. 

 

Председник Стручног већа је проф. Aдриана Машић. 

 

Активности Динамика реализације 

активности  

 

Носиоци 

активности – 

одговорно лице 

Конституисање већа за школску 

2022/2023.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 

Планирање учешћа ученика на 

такмичењима 

Октобар Чланови већа  

Обележавање Дечије недеље Октобар Члан већа 

Адриана Машић 

– Ученички 

парламент 

Обележавање 16.новембра – 

Међународни дан толеранције 

Новембар Члан већа 

Адриана Машић 

– Ученички 

парламент 

Анализа успеха ученика и предлог 

мера 

На крају сваког 

класификационог периода- 

новембар,jануар,април,јун,август  

Чланови већа 

Излагање са стручног усавршавања 

наставника 

По реализацији програма 

стручног усавршавања 

Чланови већа 

Припреме прославе Светог Саве Новембар, децембар, јануар Члан већа 

Валентина 

Арсеновић, 

Mилан Живковић 

и Бојана 

Абазовић 

Oбележавање Светског дана борбе 

против вршњачког насиља 

Фебруар Члан већа 

Адриана Машић 

– Ученички 

парламент 
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Анализа рада стручног већа у првом 

полугодишту 

Март Чланови већа 

Реализација посете ученика цркви – 

учешће у литургијском животу цркве 

Март Члан већа 

Валентина 

Арсеновић 

Анализа  реализације наставних 

садржаја предмета и осталих 

активности  у другом полугодишту 

Јун  Чланови већа 

Припрема извештаја о раду стручног 

већа  

Јун Чланови већа 

Израда предлога плана рада стручног 

већа за наредну школску годину 

Јун Чланови већа 

Анализа успеха ученика из наставних 

предмета на крају школске године 

Август  Чланови већа 

Анализа реализације додатне и 

допунске наставе у школској 

2022/2023.години 

Август Чланови већа 

Анализа рада секција у школској 

2022/2023. години 

Август Чланови већа 

Усвајање Извештаја о раду стручног већа Август Чланови већа 
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4.2. План рада Стручног већа страних језика 

 

      Стручно веће страних језика чине следећи професори: Инес Радовановић (замена Марија 

Којић), Татјана Томић, Марија Ђуковић и Наташа Јовановић. Председник стручног већа је 

проф. Татјана Томић. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Садржај рада Временска 

динамика 

Носиоци 

Анализа успеха ученика по разредима 

(односи се на први разред и успех у 

основној школи). 

Септембар Чланови већ страних језика 

Утврђивање степена знања ученика које 

доносе из основне школе(односи се на 

ученике првог разреда). Усаглашавање 

критеријума оцењивања. 

Октобар Чланови већ страних језика 

Разматрање могућности одласка на 

семинаре стручног усавршавања. 

Разговор о најпогоднијим терминима за 

одржавање допунске и додатне наставе. 

Новембар Чланови већ страних језика 

Сумирање успеха ученика на крају првог 

полугодишта из страних језика. 

Децембар Чланови већ страних језика 

Почетак другог полугодишта, разматрање 

предлога колега из актива о унапређењу 

наставе страних језика. 

Јануар Чланови већ страних језика 

Ангажованост ученика на часовима 

страних језика. 

Фебруар Чланови већ страних језика 

Заступљеност матерњег језика у настави 

страних језика(предности и мане). 

Март Чланови већ страних језика 

Разматрање предлога употребе нових 

уџбеника за следећу школску годину(ако 

постоји потреба). 

Април Чланови већ страних језика 

Сумирање успеха ученика по одељењима 

на крају школске године. 

Мај Чланови већ страних језика 
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4.3. План рада Стручног већа српског језика и књижевности 

 

   Стручно веће српског језика чине следећи професори: 

 

            Ана Симић - Ризнић 

            Љиљана Ђукановић 

            Весна Игњатовић – Обреновић 

            Драгица Станковић 

 

          Председник Стручног већа српског језика 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 

 

 

III Унапређење образовно – 

васпитног рада 
  1. Договор о праћењу и вредновању 

рада ученика и израда инструмената за 

током године 
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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 
- Дан поезије  
- Дан кинеског језика  

 

 

 

новембар 

класификациони 

периоди 

 

 

током године 

 

 

 

класификациони 

периоди 

 

 

током године 

 

јун, јул 

 

27.јануар 

март 

 

у односу на 

активност 

 

24.јун 

Јануар,јун 

 

23.март 

20.април 

 

 

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 2022. ВПШСС 

 

 

јул, август 2022. 

 

 

испитни рокови 
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4.4. План рада Стручног већа физичког васпитања 

 

Стручно веће  физичког васпитања  чине следећи професори: 

 

 Алексић Ђорђе 

 Пановић Мирослав ( замена Тања Николић) 

 Јовановић Славољуб 

 

Председник Стручног већа физичког васпитања  је проф. Јовановић Славољуб. 

 

Активности Динамика реализације 

активности 

Носиоци активности – 

одговорно лице 

Усвајање плана рада 

стручног већа за школску 

2022/2023. годину  

август Чланови већа 

Договор око реализације 

наставе у новој школској 

години 

август Чланови већа 

Припремање ученика за 

такмичење  

септембар  Чланови већа 

Крос РТС-а Октобар 2022. Алексић Ђорђе 

Пановић 

Мирослав 

Јовановић 

Славољуб 

Мали фудбал Новембар 2022. Пановић 

Мирослав 

Рукомет Децембар 2022.  Пановић 

Мирослав 

Кошарка Децембар 2022. Алексић Ђорђе 

Одбојка Јануар 2023. Јовановић 

Славољуб 

Атлетика Април 2023. Јовановић 

Славољуб 

Школски турнир у малом 

фудбалу 

Мај 2023. Алексић Ђорђе 

Пановић 

Мирослав 

Јовановић 

Славољуб 

Пролећни школски крос Мај 2023. 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, Александра Н. Марковић, 

Љубинковић Мирјана, Гајић Марија и  Јокић Жељко. 

 

 Председник: Александра С. Марковић.   

 

Активности 

Носиоци 

активности  

 

Динамика/ 

временска 

oдредница 

Начин праћења 

Израда и усвајање програма рада за 

школску 2022/23 годину;  

Израда списка потребне литературе и 

наставних средстава;  

Анализа задужења наставника; 

Договор о раду секција; 

 Договор о методологији израде 

месечних планова и припреме за 

часове. 

Чланови већа Август План рада већа, 
Педагошка 
документација; 
Евиденција, 
записник са већа у е-
дневнику. 

Сарадња са другим већима, активима и 

тимовима 

 

Чланови већа Током године Евиденција, 

записник са већа у 

е-дневнику. 
Планирање реализације извођења 

практичне наставе;  

Уједначавање критеријума оцењивања;  

Договор о начину реализацији додатне 

и допунске наставе; Договор о 

реализацији угледних часова 

Чланови већа Септембар Евиденција, 

записник са већа у 

е-дневнику. 

Реализација блок наставе ; санитарни 

прегледи ;  

Тема по избору 

Чланови већа Октобар Евиденција, 

записник са већа у 

е-дневнику. 

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 

Евиденција, 

записник са већа у е-

дневнику. 

Избор  ментора  за завршне и матурске 

испите;  

Избор ментора за Републичко 

такмичење и такмичара 

Чланови већа Децембар Евиденција, 

записник са већа у е-

дневнику. 

Усвајање тема за практични део 

матурског испита смер Прехрамбени 

техничар и завршне испите смер Месар 

и Пекар  

Чланови већа Јануар Евиденција, 

записник са већа у е-

дневнику. 
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Праћење ученика на пракси и 

резултати; Извештај са рада 

Педагошког колегијума; Реализација 

припреме ученика за такмичење;  

Стручна тема по договору 

Чланови већа Фебруар Евиденција, 

записник са већа у е-

дневнику. 

Анализа рада стручног већа Чланови већа Фебруар, Јун Евиденција, 

записник са већа у е-

дневнику.  

Израда извештаја  

рада актива. 
Формирање комисија за завршни и 

матурски испит; 

Реализација школског такмичења у 

зависности од термина одржавања 

Републичког такмичења. 

Чланови већа Март Евиденција, 

записник са већа у е-

дневнику. 

Анализа допунске и додатне  наставе и 

ваннаставних активности; 

Предлог мера за побољшавање успеха 

ученика; 

Успех ученика на такмичењу. 

Чланови већа Април Евиденција, 

записник са већа у е-

дневнику. 

Договор  реализацији  матурских и 

завршних испита; 

Организација обуке чланова комисије 

за оцењивање на завршном и 

матурском испиту; 

Извештај са стручних семинара; 

Стручна тема по договору; 

Организација и реализација пробног 

матурског испита 

Чланови већа Мај Евиденција, 

записник са већа у е-

дневнику. 

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 ; 

Извештај са рада Педагошког 

колегијума. 

Чланови већа Јун 

Испитни рокови 

Евиденција, 

записник са већа у е-

дневнику. 

Израда извештаја  

рада актива. 
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4.6. План рада Стручног већа ветеринарске струке 

 

 

Стручно веће ветеринара чине следећи професори: 

  

 Светлана Ђурић,  

 Раде Милчић, 

 Зоран Петковић,  

 Тамара Томић  

 Драган Јовановић 

 Бошко Нешковић 

 Милош Рељић 

 

 

          Председник Стручног  већа ветеринара  је проф. Тамара Томић 

 

Активности Динамика 

реализације 

активности  

 

Носиоци активности – 

одговорно лице 

Избор председника стручног већа 

-  Подела задужења у оквиру стручног 

већа 

-  Организација практичне наставе 

Септембар Тамара Томић 

Распоред извођења блок наставе 
-Извештај са састанка Републичког 

стручног већа ветеринара 

Организација припреме за такмичење , 

одређивање ментора и начин одабира 

ученика 

Октобар Тамара Томић 

-реализација матурске ескурзије 

-Извештај реализације практичне наставе 

Новембар Тамара Томић 

Извештај о реализацији блок наставе у I 

полугодишту 

-Рад ветеринарске секције 

-Одређивање ментора за полагање 

практичног дела матурског испита  

-Стручно усавршавање 

Децембар Тамара Томић 

Анализа успеха ученика 

-Извештај са Иновација на Факултету 

ветеринарске медицине 

-Распоред извођења блок наставе  

у II полугодишту 

фебруар Тамара Томић 

Извештај са састанка Заједнице 

пољопривредних школа 

-Извештај о спроведеном 

самовредновању 

-Рад ветеринарске секције 

Март Тамара Томић 

Извештај о реализацији блок наставе у II 

полугодишту 

Април/мај Тамара Томић 
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-Рангирање ученика на основу теста 

знања за такмичење 

-Извештај са Републичког такмичења 

ветеринарских техничара 

Организација матуре 

-Резултати матурских испита  
-Подела предмета за наредну школску 

годину 

Јун/јул Тамара Томић 

Усвајање наставног плана и програма 

-Извештај спроведеног самовредновања 

Август Тамара Томић 
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4.7. План рада Стручног већа пољопривредне струке 

 

Стручно веће пољопривредне струкe 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, Aна Баћановић. 

 

 

Председник Стручног већа  пољопривреднe струке је проф. Слађана Мирковић. 

 

Активности Динамика реализације 

активности  

 

Носиоци активности – 

одговорнолице 

-Усвајање плана рада стручног већа 

- Израда оперативних и глобалних 

планова 

-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 

-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 

                

                јул-август 
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-Планирање и сагледавање 

производног процеса на школској 

економији 

-Анализа рада наставника и успех 

ученика на крају шк. године. 

       чланови Стручног већа 

 

 

4.8. План рада Стручног већа природних наука 

 

Стручно веће природних наука чине следећи професори: 

 

Весна Степановић, физика, 

Жељко Елор, биологија,  

Јелена Петровић, хемија 

Марија Мирковић, хемија  

Невена Ђуришић, хемија 

 

Председник Стручног већа природних наука је проф. Марија Мирковић. 

 

 

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 2022. 

 

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 2022. 
 

Сви чланови стручног већа  

Председник стручног већа 

 

-Анализа успеха на првом класификационом 

периоду  
-Предлог мера за постизање бољег успеха  

ученика 

 

Новембар 2022. 
 

Сви чланови стручног већа 

Председник стручног већа 

-Усавршавање професора 

-Анализе посећених семинара 

 

Децембар 2022. 

Сви чланови стручног већа 

Председник стручног већа 

Анализа успешности уједначавања 

критеријума оцењивања  

-Процена ефеката реализације допунске 

наставе 

 

Јануар 2023. 
 

Сви чланови стручног већа 

Председник стручног већа 
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-Усавршавање професора 

-Анализа успеха ученика у првом полугодишту  

-Предлагање мера за постизање бољег успеха 

ученика у другом полугодишту  

-Одређивање календара писмених задатака и 

писмених вежби 

 

Фебруар 2023. 
 

Сви чланови стручног већа 

Председник стручног већа 

-Усавршавање професора Март 2023. Сви чланови стручног већа 

Председник стручног већа 

-Анализа успеха ученика на трећем тромесечју Април 2023. Сви чланови стручног већа 
Председник стручног већа 

-Утврђивање комисија за матурске испите  

-Праћење процеса самовредновања  

-Избор уџбеника, приручника и друге 

литературе  

 

 

 

Мај 2023. 
 

Сви чланови стручног већа 
Председник стручног већа 

-Анализа успеха ученика на крају школске 

године 

-Извештај о раду стручног већа 

-Активности у вези још боље опремљености  по 

предметима 

-Организација припремне наставе за полагање 

поправних испита 

-Реализација угледних часова 

-Усавршавање професора  

 

 

 

Јун 2023. 

 

 

 

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 2023. 

 

 

 

 

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  

и Душан Срнић- Ђорђевић. 

Председник Стручног већа је Зоран Богдановић. 

 

Активности 

Носиоци 

активности  

 

Динамика/ 

временска 

oдредница 

Начин праћења 

Израда и усвајање програма рада за 

школску 2021/22 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. Љиљана Ђукановић, професор српског 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 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 уписа ученика у 1.разред Чланови Стручног актива Септембар Састанак Стручног актива, 

анализа, дискусија, записник 

Праћење измена и допуна наставних планова и 

програма 

Чланови Стручног актива Септембар Дискусија, увид у законска 

акта 

Прикупљање наставних програма и израда Анекса Чланови Стручног актива Септембар-октобар Прикупљање, израда 

Праћење реализације Школског програма (свих 

програма) у оквиру стручних већа 

Чланови Стручног актива Новембар, март, мај Праћење кроз извештаје 

Стручних већа, дискусија, 

праћење извештаја, 

усаглашавање, анализа 

програма рада, записник 
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Праћење педагошке документације Чланови Стручног актива Децембар, април Праћење, увид у 

документацију, записник 

Праћење реализације допунске и додатне наставе Чланови Стручног актива Децембар, април Праћење, увид у 

документацију, записник 

Анализа рада Стручног актива 

 

Чланови Стручног актива Мај Анализа, записник 

Давање предлога за унапређивање рада Стручног 

актива 

Чланови Стручног актива Мај Анализа, записник 

Израда Годишњег плана и извештаја Стручног 

актива 

Координатор Јун 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. Милан Поповић, представник Савета родитеља 

9. Марко Петронић, представник локалне самоуправе 

10. Анђела Симић, представник Ученичког парламента 

 

Активности 
Носиоци активности  

 

Динамика/ 

временска oдредница 
Начин праћења 

Формирање Стручног актива, избор председника Директор школе Септембар 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 Стручног актива Чланови Стручног актива Септембар Састанак Стручног актива, 

договор, дискусија, записник 

Сарадња са Тимом за самовредновање 

Одређивање приоритерних области промена 

Предлагање активности за унапређивање 

Чланови Стручног актива 

и координатор Тима за 

самовредновање 

Септембар-новембар Сарадња, анализа, састанак 

Стручног актива, записник 

Предузимање активности у складу са Акционим 

развојним планом 

Чланови Стручног актива, 

директор, наставници 

Новембар-Јун Подстицање, састанак Стручног 

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 
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Израда Годишњег плана и Годишњег извештаја 

стручног актива 

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

 

Чланови Тима за самовредновање: Мирјана Баћановић, професор, Славка Тодоровић, професор, 

Душан Срнић-Ђорђевић, професор, Ана Симић, професор,  Анђела Симић, представник Ученичког парламента. 

Координатор Тима за самовредновање је Александра С. Марковић, професор. 
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Област Активност Ресурси Финасирање Запослени Временски 

оквир 

C. 
Инфраструктура 

и опрема 

Повећати доступност 

расположивих дигиталних 

ресурса ученицима 

Школски кабинети; 

Школска библиотека 

Сопствена средства Школски ИКТ тим Септембар 2022. 

Током школске 

године 

 Интензивирати дијалог са 

привредним друштвима из 

локалне заједнице 

Локална самоуправа -  Управа школе Током школске 

године 

D. 
Континуирани 

професионални 

развој 

Интерна размена искуства 

наставника 

Стручна већа и тимови у 

школи 

- Селфи тим Током школске 

године 

 Интерно стручно 

усавршавање 

Стручна већа и тимови у 

школи 

- Селфи тим Током школске 

године 

Е. Педагогија 

Подршка и 

ресурси 

Оснаживање наставника за 

коришћење разноврсних 

алата за комуникацију, 

наставу и учење 

Стручно усавршавање 

наставника ван установе 

Сопствена средств Сви наставници Током школске 

године 

F. Педагогија 

Примена у 

учионици 

Подстицање наставника за 

примену креативнијих 

решења у реализацији 

наставе 

Стручна служба - Сви наставници Током школске 

године 

 Развој међупредметних 

компетенција кроз 

организацију 

међупредметних пројеката 

Школски тимови и 

стручна већа 

- Сви наставници Током школске 

године 

 Активно учење – повезивање 

теорије и пракса 

Школски кабинети; 

Практична настава 

- Сви наставници Током школске 

године 

 Групни начин рада Кабинетски и учионички 

простор 

- Сви наставници Током школске 

године 

G. Вредновање  

ученика 

Употреба специјализованих 

алата за оцењивање и 

комуникацију 

Стручно усавршавање 

наставника ван установе; 

Сопствена средства; 

Међународни 

фондови 

Сви наставници Током школске 

године 
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Учешће у међународним 

пројектима 

 Употреба специјализованих 

алата који омогућавају бољи 

увид у рад и постигнућа 

ученика 

Стручно усавршавање 

наставника ван установе; 

Учешће у међународним 

пројектима 

Сопствена средства; 

Међународни 

фондови 

Сви наставници Током школске 

године 

N.Дигитална 

компетенција 

Предавања о онлајн 

безбедности 

Домаће организације Сопствена средства Сви наставници Током школске 

године 

 Истицање позитивних 

примера у одговорном 

понашању и поштовању 

временских оквира 

Домаће и међународне 

организације; Стручна 

служба; 

- Сви наставници Током школске 

године 

 Подизање свести ученика и 

наставника о заштити 

ауторских права и важности 

интелектуалне својине 

Законски прописи - Сви наставници Током школске 

године 

 Оснаживање ученика за 

коришћење апликација, алата 

и друштвених мрежа у изради 

дигиталних садржај 

Предметни наставници - Сви наставници Током школске 

године 
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5.4. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Чланови тима : Зоран Богдановић, професор, Марија Гладовић, професор, Јелена Петровић, професор, Милан Живковић, професор, Иван Петровић, 

професор. 

Руководилац: Драгица Станковић, професор 

 

 

 

Активности 
Носиоци активности  

 

Динамика/ 

временска oдредница 
Начин праћења 

Анализа резултата рада тима  Чланови тима   

Јул  2022. 

Записник са састанка чланова  

тима 

Израда и усвајање плана рада Тима Чланови тима Август 2022. Записник са састанка  

Подела задужења Чланови тима јул/август 2022. Записник и план рада тима 

Упознавање наставника са планом рада тима за 

међупредметне компетенције и 

предузетништво (Наставничко веће, стручни 

активи) 

Координатор тима август 2022. 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 2021. 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 (упитник) 

Чланови тима у сарадњи са 

тимом са праћење 

стручног усавршавања 

запослених 

август 2022. Записник са састанка, извештај о 

активности 
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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 и 

реализација угледних часова, пројеката и тема 

 

 

Чланови тима, 

Наставничко веће 

 

 

Током школске године  

 

 

Презентације радова, дискусије, 

извештаји 

Сарадња са јавним културним и социјалним 

установама у циљу јачања различитих 

компетенција ученика 

Чланови тима, наставници Током школске године Извештаји и записници 

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 2023. 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:  Предраг Савић, директор, Слађана Игњатовић, педагог,  Милица Јевтић, педагог,  Јелена Костадиновић, психолог,  Ивана Вилотић, 

секретар, Анђела Симић, Наташа Глигорић, Теодора Тешић, ученице. 

  Руководилац: Ђорђе Алексић, професор физичке културе 

  

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 

Обележавање 18. октобра Европског дана борбе 

против трговине људима. 

Волонтери Црвеног крста 

Шабац 

октобар Извештаји, фотографије 

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 МУПа, 

Црвеног крста... на тему насиља ) 

Стручни сарадници Прво и друго 

полугодиште 

Извештаји, фотографије 

Предавања на тему вршњачког насиља Стручни сарадници Током године Дневник образовно-

васпитног рада 
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Упознавање ученика, родитеља и запослених са 

садржајима Националне платформе ,, Чувам те“ 

Директор, наставници, 

стручни сарадници 

Септембар, октобар Дневник образовно-

васпитног рада, Записници 

са састанака Савета 

родитеља, Наставничког 

већа, родитељских састанака 

Пружање потребне помоћи наставницима, 

одељењским старешинама у примени програма 

превентивних и интервентних активности 

Чланови Тима Током године, по потреби Записници, извештаји 

Предузимање мера, праћење и процењивање 

ефеката предузетих мера у заштити ученика 

Чланови Тима Током године, по потреби Записници, извештаји 

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, јануар, 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, професор, Снежана Васић, професор,  Татјана Томић, професор, Милош Рељић, професор. 

Руководилац: Ђукић Душанка, професор 

 

Активности 

Носиоци 

активности  

 

Динамика/ 

временска oдредница 
Начин праћења 

Конституисање Тима за шк.год. 2022/23. Тим септембар Записник са састанка  

Извештај о стручном усавршавању 

наставника у установи и ван установе за 

2021/22. 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 Увести електронску евиденцију 

за сваког наставника 

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: Милена Ђаковић, професор, Данка Тешић, шеф рачуноводства, Мирела Ђурђевић, службеник за јавне набавке. 

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. 
Сарадња са школом из Француске ради договора о  
доласцима и одласцима у посете. 

 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Данка Тешић 

Мирела Ђурђевић 

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 

Данка Тешић 

Мирела Ђурђевић 

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

Долазак ученика и професора из Француске. Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Данка Тешић 

Мирела Ђурђевић 

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

Одлазак наших ученика у Француску, организација, 
припрема. 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Данка Тешић 

Мирела Ђурђевић 

Април  

Праћење конкурса за пројекте и учешће на истим Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Данка Тешић 

Мирела Ђурђевић 

Октобар - Август Евиденција о раду (записници, присуство 
чланова, састанци, анализа, дискусија)  
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Праћење конкурса за пројекте и реализација 
одобрених пројеката 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Данка Тешић 

Мирела Ђурђевић 

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 

Данка Тешић 

Мирела Ђурђевић 

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

Аплицирање за различите фондове у циљу 

остваривања прекограничне сарадње са школама 

из суседних држава. 

Тамара Томић 

Милена Ђаковић 

Данка Тешић 

Мирела Ђурђевић 

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 

Данка Тешић 

Мирела Ђурђевић 

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

 

Чланови тима: Милена Ђаковић, професор, Весна Живановић, професор , Биљана Поповић, професор. 

Координатор тима: Милица Јевтић, педагог  

 

АКТИВНОСТ 

 

НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА ДИНАМИКА 

Конституисање Тима за инклузивно образовање Директор школе, 
Натавничко веће 

-решења члановима тима 
-записник о одржаном састанку 

тима 

Август, 2022. 

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

ИОП тим Евиденција са састанка, 

извештај 
Јул, 2022. 

Израда годишњег плана рада Тима за ИО, подела обавеза и 

задужења за текућу школску годину 
ИОП тим Евиденција са састанка, план 

рада 
Август, 2022. 

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

ИОП тим 

,Руководиоци 

стручних већа 

Евиденција са састанка, 

извештај 
Септембар, 

октобар, 2022. 

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, 
ТИО 

Идентификациони списак 

ученика, ИРК, Усвојени ИОП од 

стране Педагошког колегијума, 
записник 

Септембар, 

октобар 2022. 

Сарадња са стручним сарадницима из ОШ у циљу прикупљања 

података о ученицима који су уписали средњу школу на основу 

иоп-а 2 

Стручни сарадници Састанак ИОП тима Август. 2022. 

Успостављање сарадње са родитељима / старатељима ученика 

којима је потребна додатна подршка, обавештавање родитеља и 

прибављање њихове сагласности 

Одељенске 

старешине, 
стручни сараднци 

 Писмена сагласност родитеља, 

евиденција са састанка, 

записник о сарадњи 

Током школске 

године 
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Предлагање чланова Тимова за додатну подршку ученицима Директор школе, 

ИОП тим 
Решења члановима тимова Током школске 

године 
Информисање Педагошког колегијума о акционом плану Тима за 

ИО, и ученицима којима је потребна додатна подршка или престаје  

потреба за додатном подршком и давање предлога за усвајање 

ИОП-а 

 Чланови  ИОП  тима, 
Педагошки колегијум 

Евиденција, извештај, усвојени 

ИОП 
Током школске 

године 

Иницирање и организовање антидискриминаторних активности, 

јачање толеранције и поштовање различитости 
Тим за заштиту, 

Ђачки парламент, 

одељењске 

старешине 

Евиденција са састанка, 

извештај, план активности, ЧОС 
Током школске 

године 

Праћење и вредновање реализације ИОП-а и осварености 

постављених циљева и стандарда ИОП-а 
ИОП тим Евиденција, извештај, усвојени 

ИОП 
Током школске 

године 
Едукација новозапослених и наставника који први пут примењују 

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

       - ревизији ИОП-а 

ИОП тим ПП, ИОП, РЕВИЗИЈЕ ИОП-а Током школске 

године 

Пружање помоћи ученику и родитељу за превазилажење препрека  

и потпуном укључивању детета у живот школе 
ИОП тим Документација Септембар, 

октобар,  2022. 
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 
Током школске 

године 

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 

ИОП тим, Одељенске 

старешине 
Педагошка документација, 

опсревација, непосредан увид,  

педагошки досије ученика, 

посета часовима, потфолио 

ученика 

Током школске 

године 

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 сарадници База података, евиденција, 

евиденција о ученицима 
Током школске 

године 
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3.Утврђивање потреба наставника за јачањем компетенција из 

области ИО 
Стручни сарадник, 
ИОП тим Стручна 

већа 

План личног усавршавања 

наставника, евиденције 

стручних већа, записници 

Током школске 

године 

4.Анализа напредовања и постигнућа ученика који раде по ИОП-у, 

евалуација 
- Достављање извештаја ТИО 

ИОП тим, Стручни 

сарадник 
Планови наставника, педагошки 

досије и потфолио ученика 
Децембар, 

јануар, април, 

мај, јун 

 

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

развоју са правилником о додатној подршци 
          ИОП тим Евиденција, извештај Септембар, 

2022. 
- успостављање сарадње са општинском ИРК 
- учествовање у доношењу плана ИОП 

ИОП тим           Евиденције, извештај Током школске 

године 
- успостављање сарадње са надлежним органом старатељства 
- подршка социјално угроженим ученицима 
- саветодавна подршка 

ИОП тим, Директор 

школе 
          Евиденција, извештај Током школске 

године 

Успостављање сарадње са локалном самоуправом и другим 

релевантним институцијама у вези ИО 
Директор школе Евиденција, извештај Током школске 

године 

Успостављање сарадње са основним школама: информисање о 

деци која уписују први разред 
Стручни сарадник 

ТИО 
Евиденција, извештај Током школске 

године 

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА, ЂАЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ, ТИМОВИМА, СТРУЧНИМ ВЕЋИМА 

- Пружање помоћи наставницима и учешће у изради педагошког 

профила ученика и плана индивидуализације 
Стручни сарадник 

ИОП тим 
Евиденција, извештај, 

педагошки профил 
Током школске 

године 

- Покретање предлога за утврђивање права на ИОП, подношење 

предлога и успостављање сарадње са ИРК 
ИОП тим Евиденција, извештај Током школске 

године 

 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, 
ИОП тим 

Евиденције, извештаји, 

педагошки досије 
Током школске 

године 
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Заједнички састанак Тима за ИО са другим тимовима, анализа 

квалитета имплементације ИО, дефинисање приоритета, 

маркирање слабости 

ИОП тим , 

Руководиоци тимова 

и стручних већа 

Евиденција, извештај Током школске 

године 

Предлози потребних наставних средстава за децу и других 

могућности подршке деци која раде по инклузивном програму 
ИОП тим , 

Руководиоци тимова 

и стручних већа 

Евиденција, извештај Септембар, 

октобар, 2021. 

ПРОМОЦИЈА РАДА ТИО  

Прикупљање и размена примера добре праксе, на нивоу стручних 

већа 
Руководиоци 

стручних већа 
Примери добре праксе, 

извештаји 
Током школске 

године 

ЕВАЛУАЦИЈА И САМОЕВАЛУАЦИЈА  

1. Анализа радa и реализације програма, вредновање резултата 

рада 
         ИОП тим Извештаји, евиденције Јануар, јун 

2. Рад  ИОП тимова на креирању ИОП-а, анализа остварености 

прописаних / прилагођених стандарда и доношење одлука о даљим 

корацима 

           ИОП тим Планови наставника,  педагошки 

досије и портфолио ученика 
децембар, јануар, 

април, јун 

3. Aнализа, вредновање појединачних ИОП-а на крају 

полугодишта на основу извештаја одељењских старешина и 

предметних наставника 

ИОП тим Планови наставника,  педагошки 

досије и портфолио ученика 
 Јануар, 2023. 
Јун, 2023. 

4. Анализа сарадње са родитељима који су укључени у ИО 

 

ИОП тим Анализе Јун, 2023. 

5. Анализа рада тима, анализа остварености акционог плана и 

предлози за даљи рад 
ИОП тим Евалуација, извештај, 

евиденција 
Јун, август, 2023. 
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5.9. План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Чланови тима: Александра С. Марковић, професор , Ђорђе Алексић, професор, Слађана Игњатовић, педагог, Драгица Станковић, професор,  

Душанка Ђукић, професор 

Координатор тима : Драгана Гератовић, професор 

 

 

Активности 
Носиоци активности  

 

Динамика/ 

временска oдредница 
Начин праћења 

Усвајање Извештаја и Плана рада Тима Чланови тима Септембар Састанак Тима 

Координација израде 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, стручни сарадници, 

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 

Организовање стручних посета Директор, чланови Тима Током године Извештаји и записници 

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 

Сарадња са Тимом за пројекте Чланови тима и чланови тима за 

израду пројеката 

Током године Извештаји о предложеним и 

реализованим  пројектима 
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Организовање Трибина и предавања за 

ученике са различитом тематиком везаном 

за живот и рад ученика 

Чланови тима, директор, педагог, 

психолог, одељењске старешине, 

стручна већа 

Током године Развијање нових знања ученика 

Организовање посета факултета и високих 

школа у циљу професионалне орјентације 

ученика 

Чланови тима, директор, стручни 

сарадници 

Током године Већи број ученика који 

настављају школовање на 

факултетима и високим школама 

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 и  месечних планова рада педагога Август  

- 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 

- Учешће у припремању наставника за планирање и реализацију програма 

образовања и васпитања (израда скица за глобалне и оперативне планове, 

припреме, плана одељењског старешине...)   

Јун-август 

-.Планирање и спровођење анализа и истраживања 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 

-Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним 

карактеристикама   

Током године 

- Стално и систематско вредновање свог рада Током године 

-Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у 

посао наставника, стр. сарадника   

 

3. РАД СА  НАСТАВНИЦИМА  

-Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању 

циљева и задатака образовно-васпитног рада 
Током године 

-Пружање помоћи наставницима на унапређивању квалитета наставе 

увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика 

рада 

Током године 

-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 
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-Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и инструмената у оцењивању ученика 
Током године 

-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 њихово 

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) -предавања Током године 

-Пружање помоћи и подршке ученицима при укључивању у пројекте и 

активности стручних и невладиних организација   
Током године 

- Учешће у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду 

правила, обавеза и дужности 
Током године 

- Израда педагошких профила ученика којима је потребна додатна подршка   Током године 

5.САРАДЊА 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 
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-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 

-Индивидуални и групни саветодавни рад са родитељима Током године 

-Координирање радом Савета родитеља Током године 

6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ И 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 размена 

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 Одељењских и  Наставничких већа Током године 

- Координатор Тима за ИО Током године 

- Учествовање у раду Тима за заштиту ученика Током године 

-Учествовање у раду Актива за развојно планирање Током године 

-Учествовање у раду Актива за развој школског програма Током године 

-Координатор Савета родитеља Током године 

-Координатор Тима за израду Годишњег плана рада школе Током године 

-Учествовање у раду Актива стручних сарадника средњих школа Током године 

- Учествовање у раду Подружнице стручних сарадника мачванског округа 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 протокола, 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 
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                                                                                                                     Милица Јевтић, педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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, активима стручних сарадника, 

Подржници стручних сарадника мачванског округа...  

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 
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Јелена Костадиновић, психолог

 Реализација васпитног рада кроз активно учешће у 

радионицама 

Током године 

 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 

 

Област Садржај / Активност 

Носиоци 

активно

сти 

Време 

(месец) 

Начин 

праћења 

Планирање и 

програмирање 

образовно-

васпитног рада 

 

-Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, 

наставнике и стручне сараднике, 

-Израда годишњих, месечних и оперативних планова, 

-Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци, 

-Израда плана рада библиотечке секције, 

-Планирање развоја школске библиотеке. 

библиотек

ар 

јун, јул, 

септембар 

Надзор 

директора 

евиденци 

ја библиоте 

кара 

Праћење и 

вредновање 

образовно -

васпитног рада 

 

-Одабир и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-

васпитне активности (теоријска и практична настава, допунски и додатни 

рад, ваннаставне активности ученика и др.), 

-Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене 

методе и резултате сопственог истраживачког рада, 

-Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености 

корисника развијањем критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности. 

 

 

 

библиотек

ар 

током целе 

године 

Надзор 

директора 

 

Консулта 

ције са 

педагогом и 

психоло 

гом 

 

 

Рад са 

наставницима 

-Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз 

све облике образовно - васпитног рада, 

-Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално 

коришћење разних извора информација, 

-Организовање наставних часова из појединих предмета у школској 

библиотеци, 

библиотек

ар 

наставниц

и 

педагог, 

психолог 

 

 

током целе 

године 

 

Присуство на 

часовима, 

организовање 

часова у 

шк.библиотеци.  
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-Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде 

лектире, и коришћења наставничко - сарадничког дела школске 

библиотеке, 

-Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе, 

-Систематско информисање корисника школске библиотеке о 

новоиздатим књигама, стручним часописима и другој грађи, о тематским 

изложбама у вези с појединим издањима, ауторима, акцијама и 

јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих књига и 

часописа. 

-Сарадња у вези са посетом културним и јавним институцијама, 

информисање о набавци књига 

-Посета Библиотеке шабачке, подстицање наставника на коришћење 

стручне литературе за израду пројеката, 

-Остваривање различитих видова стручног усавршавања за наставнике 

(предавања, прикази..). 

-радионице, предавања и трибине за наставнике у вези са развијањем 

социјалних вештина и емоционалном интелигенцијом (Комуникација, 

Толеранција, Људска и дечија права, Подршка, сарадња и поштовање..) 

 

 

 

библиотек

ар 

наставниц

и 

педагог, 

психолог 

 

Надзор 

директора 

 

Евиденти- 

рање свих 

дешава 

ња. 

 

 

Рад са 

ученицима 

-Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих 

извора сазнања и свих врста информација у настави и ван ње, 

-Пружање помоћи ученицима код учење ван школе и усвајања метода 

самосталног рада на тексту и другим материјалима, 

-Пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме, 

-Планирање активности у раду са ученицима 

-Упознавање ученика са радом библиотеке 

-Упознавање ученика с врстама библиотечке грађе и оспособљавање за 

самостално коришћење књига, часописа, енциклопедија... 

-Рад на развијању позитивног односа према читању и важности 

разумевања текста и упућивање на истраживачке методе рада (употреба 

лексикона, енциклопедија, речника и др.) и омогућавање претраживања и 

употреба свих извора за самостално коришћење, 

 

 

 

 

 

 

 

библиотек

ар 

ученици 

наставниц

и, 

 

 

 

 

 

 

 

 

током целе 

године 

 

 

 

Присуство на 

часовима, 

организо 

вање часова у 

шк.библиотеци. 

Надзор 

директора 

педагога и 

психолога 

евидентирање 
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-Вођење библиотечке секције; 

-Пружање помоћи ученицама при избору литературе и некњижне грађе; 

-Подстицање интересовања за читање књига и коришћење библиотечке 

грађе; 

-Развијање информацијске писмености и формирање навика за 

самостално налажење информација; 

-Подстицање код ученика способност проналажења, анализирања, 

примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење 

информационо-комуникационих технологија  

-Помоћ ученицима који имају тешкоће у учењу, 

Помоћ надареним ученицима у проналажењу додатних информација, 

-Помоћ ученицима у оспособљавању за решавање проблема, повезивање 

и примену знања и вештина у даљем образовању и свакодневном животу; 

-Подстицање развоја мотивације за учење, оспособљавање за самостално 

учење, учење и образовање током целог живота (препоручивање текстова 

за читање и разговор о прочитаним текстовима) 

-Упутства за писање реферата и самосталних радова, израда плаката и 

презентација 

-Обележавање важних дана, догађаја, годишњица (Месец књиге, Месец 

школских библиотека, Дан писмености, Дан школе, ...), 

-Развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном 

грађом; 

 

раз.стареш

ине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотек

ар 

ученици 

наставниц

и, 

раз.стареш

ине 

 

 

 

 

 

 

током целе 

године 

 

 

 

 

Присуство на 

часовима, 

организо 

вање часова у 

шк.библиотеци.  

 

 

 

 

 

 

 

Надзор 

директора 

 педагога и 

психолога 

 

евиденти 

рање 

 

Рад са 

родитељима 

 

-Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о 

читалачким интересовањима и потребама ученика, ради развијања 

читалачких и других навика ученика и формирању личних и породичних 

библиотека, 

-Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких 

навика ученика. 

 

библиотек

ар 

родитељи, 

ученици, 

раз. 

старешине 

током целе 

године 

Присуство на 

родитељ. 

састанцима, 

надзор 

директора 
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Рад са 

директором,  

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем 

ученика 

 

 

-Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и 

директором школе у вези с набавком и коришћењем књижне и 

некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске 

библиотеке,  

-Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о 

набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичко-методичке и 

педагошко-психолошке литературе,  

-Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и 

упућивање на критички и креативни однос ученика приликом 

коришћења извора,  

-Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних 

пројеката, изложби, креативних радионица; за организовање књижевних 

сусрета и других културних догађаја, као и еколошких пројеката и 

садржаја у којима се апострофира борба против свих облика зависности,  

-Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску 

библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни сарадници, 

-Припремање и организовање културних активности школе (књижевне 

трибине, сусрети, разговори, акције прикупљања књига и завичајне 

књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, обележавање значајних 

јубилеја везаних за школу и просвету: "Дан европских језика", „Месец 

књиге”, „Светски дан књиге”, „Дечија недеља”, „Дан писмености”, „Дан 

матерњег језика”, и др.), 

-Учешће у припремању прилога и изради школских гласила. 

 

библиотек

ар 

наставниц

и 

педагог, 

психолог, 

директор 

чланови 

библиотеч

ке секције 

током целе 

године 

 

 

Евиденти 

рање 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

 

 

-Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора, 

-Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања 

средстава за обнову књижног фонда. 

 

библиотек

ар, 

директор, 

психолог, 

педагог, 

наставниц

и 

током целе 

године 

 

евиденти рање 
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Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијам

а, удружењима 

и јединицом 

локалне 

самоуправе 

-Сарадња са другим школама, школским, градском и другим 

библиотекама на територији локалне самоуправе, управног округа и 

Републике Србије, 

-Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада 

библиотеке и школе, 

-Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама 

(новинско-издавачким предузећима, радио-телевизијском центрима, 

позориштем, музејем, архивом, домом културе и културно просветном 

заједницом и организацијама које се баве радом и слободним  временом 

омладине и другим образовним установама), 

-Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других 

стручних друштава у локалној самоуправи и Републици Србији. 

 

 

библиотек

ар, 

раз.стареш

ине, 

директор 

 

током целе 

године 

 

евидентирање 

Вођење 

документа 

ције, припрема 

за рад и 

стручно 

усавршавање 

 

-Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци, 

Вођење документације о раду школске библиотеке и школског 

библиотекара – анализа и вредновање рада школске библиотеке у току 

школске године, 

Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим 

скуповима на којима узимају учешће и школски библиотекари. 

-Рад у Подружници школских библиотекара, 

-Учешће у семинарима и стручним саветовањима за школске 

библиотекаре. 

библиотек

ар, 

директор 

током 

целе 

године 

 

Евиденти 

рање 
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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 2022. 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 2022. и  

током године 

Праћење и подстицање постигнућа ученика 
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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 

2022. 

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 

2022. 

- 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 

2022. 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 

- 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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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 

 

- 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 

2022. 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 
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- 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 

2022. 

Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

- 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 
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На радном месту директора школе двм Предраг Савић. 

 

 

 

7.2. План рада помоћника директора школе за наставу 

 

                                

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

- Припремање почетка школске године и организовање 

наставе 

- Израда Структуре 40-часовне радне недеље 

- Учешће у изради Извештаја о раду школе за школску 

2020/2021. Годину 

- Учешће у изради Годишњег плана рада школе за 

школску 2021/2022. годинe 

Септембар 

- Организовање седница одељенских већа Током године 

- Организација спровођења свих прописаних 

епидемиолошких мера у циљу спречавања ширења 

пандемије COVID-19 

- Организовање комбиноване или наставе на даљину у 

случају погоршања епидемиолошке ситуације. 

Током године 

- Прaћење реализације часова планираних распоредом Током године 

- Праћење реализације on-line наставе Током године – у периоду 

неповољне епидемиолошке 

ситуације 

- Анализа резултата свих облика рада                                                                         

новембар 

- Планирање седница Одељенских већа и Наставничког 

већа ради нализе рада у првом класификационом 

периоду. 

Новембар 

- Упознавање и примена нових прописа на којима се 

заснива рад и управљање школом 

Током године 

- Праћење  резултата рада у додатној, допунској настави 

и  раду секција 

- Планирање и организовање седница стручних актива 

- Сарадња са друштвеном средином 

 

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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- Планирање седница одељенских већа и Наставничког 

већа ради анализе успеха на крају првог полугодишта 

 

Децембар 

-  Преглед педагошке документације после првог 

полугодишта 

- Планирање прославе Светог Саве 

Јануар 

- Преглед вођења електронског дневника После сваког 

класификационог периода 

- Учешће у раду стручних органа и школских Тимова Током године 

- Организовање разговора са ученицима који су 

показали слабе резултате и испољили лоше понашање у 

првом полугодишту 

- Остваривање увида у рад секција 

Фебруар 

- Пружање помоћи наставницима ради организовања 

слободних активности 

Током године 

- Припрема података за годишњи извештај  

- Организовање седница завршних разреда 

- Планирање и припрема извођења завршних испита и 

матуре 

- Израда плана активности за завршетак школске године 

- Израда распореда професионалне праксе 

Мај 

- Организовање полагања завршних испита и матуре 

- Организовање разредних и  поправних испита 

- Припрема за упис редовни ученика 

- Рад у стручним органима 

- Планирање прославе Дана школе 

Јун 

- Анализа аката приспелих у току летњег распуста 

- Израда распореда полагања поправних, завршних и 

матурских испита 

- Припрема педагошке документације 

 

Август 

                                                    Драгана Гератовић, помоћник директора за наставу 
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7.3. План рада помоћника директора школе за економију 

 

У школској 2022/2023. години, планирано је обављање посла заменика директора са 25%.  

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.   Дарко Јанковић – представник родитеља 

5.   Дејан Петровић- представник родитеља 

6.   Мирјана Арсеновић - представник родитеља 

7.   Драгица Станковић- представник запослених 

8.   Жељко Елор - представник запослених 

9.   Милена Стаменић - представник запослених 

 

САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

 

 Усвајање Извештаја о раду школе за школску 

2021/2022.год. 

 Разматрање и усвајање ГПРШ за школску 

2022/2023.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 2021/2022. 

 Давање сагласности на Измене и допуне Правилника о 

организацији и систематизацији послова у Средњој 

пољопривредној школи са домом ученика- Шабац 

 

Директор, 

председник 

Школског 

одбора 

 

Септембар, 

октобар 
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 Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају I 

класификационог периода  

 Усвајање извештаја о реализацији екскурзије  

 Доношење Одлуке о спровођењу годишњег пописа за 

2022. 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 2023/2024. годину 

 

Директор, 

председник 

Школског 

одбора 

Новембар, 

децембар 

 Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају I 

полугодишта 

 Завршни рачун и финансијско пословање школе 

 

 Доношење Плана јавних набавки за 2023. годину 

 Усвајање Извештаја о извршеном годишњем попису за 

2022. 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 одржаваће се у свечаној сали. 

 

 

Разред и одељење  Име и презиме родитеља 

 

I1 Лидија Пејовић  

I2 Миљан Стевић 

I3 Ивана Шашић 

I4 Ана Марјановић 

I5 Александар Панић 

I6 Владан Ракић 

I7 Габријела Мићић 

I8 Светлана Петровић 

II1 Милан Поповић  

II2  

II3 Марија Михаиловић 

II4 Драган Павловић 

II5 Александар Павловић 

II6 Ранко Шешић 

II7 Миланка Лукић 

II8  

III1  

III2 Александра Анђелковић 

III3 Дијана Спајић 

III4  

III5 Дашка Јанковић 

III6 Јелена Исаковић 

IV1 Снежана Милисављевић 

IV2 Милица Митровић 

IV3 Драгица Шаматић 

IV5 Маја Јовановић 

 

                           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 
2022/2023. год. 

-  Анализа успеха и владања ученика на крају 
школске 2021/2022. године 
- Усвајање Годишњег плана рада школе за 
школску 2022/2023. годину 
-Усвајање Годишњег извештаја о раду школе  
за школску 2021/2022. годину  
-Упознавање родитеља са Националном 

платформом,, Чувам те“ 

септембар Директор, стручни 

сарадници 

     - Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 
класификационог периода и мере за побољшање 
- Указивање на значај остварене сарадње породице и 
школе. 
- Помоћ родитеља око припреме и реализације екскурзија 
ученика 

 

новембар 

  Педагог, 

директор, чланови 

Савета родитеља 

- 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 

јануар Педагог, 

директор, 

чланови 

Савета 

родитеља 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

трећег класификационог периода и мере за 

побољшање 
-  Информација о резултатима такмичења и 

постигнућима у ваннаставним активностим  

Април  Педагог, 

директор, 

чланови 

Савета 

родитеља 

-Анализа успеха  и дисциплине  на крају другог         
полугодишта 
-Резултати са завршног и матурског испита 
-Договор о реализацији матурске вечери 
-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, педагог 

Информације о екскурзијама Одељ. 

старешина 

Дан отворених врата Директор, 

одељењске 

старешине 

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 

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 
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Реализација образовно – васпитног процеса и 

прописаног фонда часова на крају другог 

полугодишта 

Одељ. 

старешина 

Maj, 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“, Водоводом... 

 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 Током године 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 

Обарање руку 

 

Мај, јун Професори физичког 

васпитања 

I-IV 



 

149 
 

 

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, сапуна...) 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. 

 

11.3. План међународне сарадње 

 

За школску 2022/2023. годину је планирано да се спроведу Еразмус пројекти и остваре посете 

ученика и професора из Француске и Словеније, као и посета наших ученика школи у 

Француској. 

План пројектног тима је да се током читаве школске године прати и  конкурише за средства 

која ће побољшати квалитет образовања у школи на свим конкурсима објављеним од стране 

пројеката у Европској унији, министарстава, компанија, амбасада и фондација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 
 

 

 

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, 

предметни професори 

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 
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11.5. План рада заштите животне средине 

 
Заштита животне средине обухвата активности усмерене на јачање и развој свести 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 средине школа 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 

Уређење учионица Током целе године Одељенске 

старешине 

Уређење ходника Током целе године Одељенске 

старешине 

Светски дан воде 22. март  Предметни 

професори, 

ученици 

Светски дан планете Земље 22. април Предметни 

професори, 

ученици 

Светски дан заштите биодиверзитета Током године Предметни 

професори, 

ученици 

Светски дан паркова-уређење школског парка Током године Предметни 

професори, 

ученици 

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 

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 

ДИНАМИК

А/ВРЕМЕ 

1. 

Упознавање родитеља и  ученика првог разреда са правилима 

понашања у установи, Протоколом поступања у случају насиља и 

садржајима на Националној платформи ,, Чувам те“ 

Одељењске 

старешине,Тим 

Педагошка 

документац

ија 

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 

документац

ија 

Током 

године 

 

Пojачан васпитни рад са ученицима 

-праћење понашања ученика  

-праћење односа учесника насиља 

ППС, Одељењске 

старешине  
Педагошка 

документац

ија , 

извештаји 

Током 

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

васпитања 

Извештаји, 

фотографиј

е 

Током 

године 

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 

одељењски

х 

старешина 

Током 

године 

9. 

Сарадња са локалном заједницом (предавања организована од 

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

Фотографиј

е, извештај 

Друго 

полугодишт

е 

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:  

Тим, Директор школе, 

Одељенске старешине 

и остали актери 

Педагошка 

документац

ија 

Током 

године 
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 -процена нивоа ризика 

 -заустављање насиља   

-заштитне мере 

 -информисање надлежних служби 

 -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. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И 

ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА 

 

Програм за заштиту од дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства у сачињен је на основу материјалних и кадровских потенцијала школе, њених 

потреба и на основу Закону о основама система образовања и васпитања(Сл. гласник РС, БР. 

88/2017, 27/2018),  и на основу Правилника о поступању установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства личности 

(Службени гласник РС“, бр. 65/2018) које је издало Министарство просвете Републике 

Србије. 

      Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем подразумева се 

понашање којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано 

прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање чињења (искључивање, 

ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове 

њихових породица или њима блиска лица, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, 

држављанству, статус, мигранта, расељеног лица, националној припадности или етничком 

пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној 

оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским 

особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном 

статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и 

другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, 

као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.  

     Вређање угледа, части или достојанства личности у школи јесте понашање 

лица или групе лица које може да има обележја психичког и социјалног насиља или 

злостављања. Када се узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од 

личних својстава, понашање се квалификује као дискриминација.  

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Наставник, стручни сарадник и одељењски старешина избором одговарајућих 

садржаја и начина рада са учесницима у образовању доприносе стицању знања, вештина и 

формирању ставова који утичу на промену понашања, који помажу превазилажењу 

стереотипа и предрасуда, повећавању осетљивости на повреде осећања других лица и група 

по неком од заштићених личних својстава, развијању толеранције, прихватања и уважавања 

различитости, конструктивног превазилажења сукоба и др.  

Запослени су одговорни, нарочито, за своје изјаве и понашања којима се испољава и 

промовише дискриминаторно понашање, стереотипи, предрасуде и нетолеранција према 

припадницима мањинских и осетљивих друштвених група, посебно, у случају сметњи у 

развоју и инвалидитета, здравствених тешкоћа, недовољног познавања српског језика или 

језика на коме се изводи настава, ризика од напуштања образовања и др. 
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Активности Носиоци активности 
    Време 

реализације 

Информисање ученика о правима, 

обавезама и одговорностима 

учесника у образовању у 

спречавању и заштити од 

дискриминације и 

дискриминаторног понашања 

 Одељењске старешине 

Тим за безбедност и заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостаљања и занемаривања 

Октобар 

Информисање запослених о 

правима, обавезама и 

одговорностима учесника у 

образовању у спречавању и 

заштити од дискриминације и 

дискриминаторног понашања 

Стручна већа предмета 

Одељењска већа 

 Наставничко веће 

Тимови 

Октобар 

Информисање родитеља о 

правима, обавезама и 

одговорностима учесника у 

образовању у спречавању и 

заштити од дискриминације и 

дискриминаторног понашања 

Одељењске старешине 
Прво 

полугодиште 

Имплементирање садржаја у 

поједине предмете  који 

доприносе превазилажењу 

стереотипа и предрасуда, 

развијању  свести о опасностима 

и штетним последицама 

дискриминације, унапређивању 

толеранције и разумевања, 

интеркултуралности, уважавању 

и поштовању личности 

Предметни наставници 

психологије, социологије, 

грађанског васпитања, верске 

наставе, физичког васпитања 

Прво 

полугодиште и 

током школске 

године 

Предавања и дискусија на 

састанцима УП о могућим 

начинима дискриминаторног 

понашања учесника у 

образовању,  начинима 

интервенције и превазилажења 

потенцијалних проблема 

 Координатор рада УП 

Председник УП 

Тим за безбедност  

током школске 

године 

Додатна подршка ученицима и 

њиховим родитељима из 

мањинских и осетљивих 

друштвених група (здравствени 

проблеми, инвалидитет, сметње у 

развоју, непознавање српског 

језика, ризик од напуштања 

школе 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Стручни сарадници – педагог, 

психолог 

Тим за безбедност 

 

У току 

школске 

године 

Стручно усавршавање запослених 

ради унапређивања компетенција 

за промовисање и развијање 

културе људских права, 

интеркултуралности, 

толеранције, превазилажење 

Тим за безбедност 

Тим за стручно усавршавање 

У току 

школске 

године 
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стереотипа и предрасуда код 

учесника у образовању, стварање 

инклузивног окружења, 

препознавање дискриминације и 

целисходно реаговање на 

дискриминаторно понашање 

Појачан васпитни рад и 

саветодавно-инструктивни рад са 

свим учесницима у 

дискриминаторном понашању 

(који чине, трпе или сведоче 

таквом понашању) 

Одељењске старешине 

Стручни сарадници-педагог, 

психолог 

Тим за безбедност 

Друго 

полугодиште 

Обука за родитеље у оквиру 

стручног усавршавања 

запослених (присуствовање 

програму стручног усавршавања 

намењеног запосленима 

Тим за безбедност заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостаљања и занемаривања 

Тим за стручно усавршавање 

Друго 

полугодиште 

 

 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

У школи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части 

или достојанства личности и дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, 

хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских, антициганистичких или 

других облика дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито млађем, слабијем, са 

сметњама у развоју и инвалидитетом, према родном идентитету, полу, сексуалној 

оријентацији, раси, боји коже, верској и националној припадности, језику, имовном стању, 

социјалном и културном пореклу и другим и претпостављеним или стварним личним 

својствима. 
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ДИСКРИМИНАТОРНО ПОНАШАЊЕ: УЧЕНИК-УЧЕНИК 

 

Редослед поступања у интервенцији је следећи:КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

 

1. Проверавање добијене 

информације 

да се дискриминаторно понашање припрема или се догодило, 

обавља се прикупљањем информација - директно или 

индиректно. Циљ проверавања информације јесте утврђивање 

одлучујућих чињеница на основу којих се потврђује или 

одбацује сумња на дискриминаторско поступање. 

2. Заустављање 

дискриминаторног 

понашања и смиривање 

учесника 

обавеза свих запослених у установи, а нарочито најближег 

присутног запосленог, дежурног наставника, односно 

васпитача или радника обезбеђења да одлучно прекине све 

активности, раздвоји и смири учеснике. У случају да запослени 

процени да не може сам да заустави дискриминаторно 

понашање зато што је сукоб високо ризичан, као и због 

истовременог физичког насиља, одмах ће тражити помоћ.  

3. Обавештавање и позивање 

родитеља 

обавеза школе одмах након заустављања сукоба ученика. 

Уколико родитељ није доступан, установа одмах обавештава 

Центар за социјални рад. 

4. Прикупљање релевантних 

информација и 

консултације 

 

 

 

 

 

врше се у установи ради: разјашњавања околности, 

анализирања чињеница на што објективнији начин, процене 

нивоа дискриминације, ризика и предузимања одговарајућих 

мера и активности, избегавања конфузије и спречавања 

некоординисане акције. 

5. Предузимање мера и 

активности 

према учеснику у образовању, и то за све нивое 

дискриминације. План заштите од дискриминације сачињава се 

за конкретну ситуацију сваког од нивоа и за све учеснике - 

дискриминисано лице, извршиоца дискриминације и сведоке. 

План заштите од дискриминације зависи од: узраста и броја 

учесника, облика и нивоа дискриминације, последица по лице и 

колектив и сл.  

6. Праћење ефеката 

предузетих мера и 

активности прати установа 

(одељењски старешина, тим за безбедност, психолог и педагог,) 

ради провере успешности, даљег планирања заштите и других 

активности установе. Установа прати понашање учесника у 

образовању које је дискриминисано лице и које је извршилац 

дискриминације, али и оних који су индиректно били укључени 

(сведоци) 
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ДИСКРИМИНАТОРНО ПОНАШАЊЕ: ЗАПОСЛЕНИ/ТРЕЋЕ ЛИЦЕ-УЧЕНИК 

Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се на основу информације 

дискриминаторно понашање запосленог припрема, догађа или се догодило.  

Редослед поступања у интервенцији је:  

КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

 

Заустављање 

дискриминаторног 

понашања 

обавеза сваког лица које има сазнање о дискриминаторном 

понашању да реагује прекидањем таквог поступања запосленог и 

позивањем помоћи.  

Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности и подршке за учесника у 

образовању.  

Обавештавање и 

позивање родитеља 

информисање одељењског старешине одвија се паралелно са 

заустављањем поступања и смиривањем учесника, са 

најминималнијим временским размацима. 

Подношење пријаве 

директору  

информисање одељењског старешине одвија се паралелно са 

заустављањем поступања и смиривањем учесника, са 

најминималнијим временским размацима. 

Консултације Тима за 

безбедност и заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостаљања и 

занемаривања 

 

одвијају се ради прикупља свих релевантних чињеница за доношење 

плана заштите од дискриминације и праћењу ефеката мера за 

учесника у образовању као дискриминисано лице. Тим за заштиту по 

потреби обавља консултације са одговарајућим стручњацима и 

школе и укључује надлежне службе. Одељењски старешина у 

сарадњи са тимом, информише родитеље и укључује их даље у 

васпитни рад или план заштите.  

Обавештавање 

Министарства - школске 

управе Kрaљeво 

од стране директора школе у року од 24 сата од извршеног, односно 

од сазнања о дискриминаторном понашању запосленог према 

учеснику у образовању и на основу релевантних чињеница покреће и 

води дисциплински поступак, у складу са Законом. 

Праћење ефеката предузетих мера заштитних мера према дискриминисаном лицу и 

сведоку-учеснику у образовању. Врши се континуирано. 
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11.9. 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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11.10. 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,о

дељењске 

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. 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. 

 

12.1. Интерни маркетинг 

 

У току школске 2021/2022. 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. 

У наредној години је планирано отварање и Инстаграм странице. 

 

12.2. Екстерни маркетинг 

 

Школа веома добро сарађује са локалним листовима и ТВ 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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Република Србија 

Средња пољопривредна школа 

са домом ученика-Шабац 

Ул. Војводе Путника бр. 58 

15000 Шабац 
 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ  ПЛАН  И 

ПРОГРАМ  РАДА ДОМА 

УЧЕНИКА 
за школску 2022/2023.годину 

 

 

 

 

Септембар, 2022. 



 

167 
 

УВОД 

 

Основна делатност Дома ученика средњих школа је образовno- васпитна активност 

којом се обезбеђује: смештај, исхрана, услови за учење, завршавање школских обавеза, 

васпитни рад, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места 

сталног боравка. 

Ученички стандард јесте организована делатност којом се у области образовања и 

васпитања обезбеђују додатни услови за доступније, ефикасније и квалитетније образовање 

и васпитање ученика. 

Ученички стандард има за циљ стварање материјалних, културних, социјалних, 

здравствених и других услова којима се подстиче стицање образовања, друштвена 

укљученост и свестрани развој личности ученика. 

Дом је педагошки обликована средина и заједница која се ослања на акциони 

потенцијал ученика и која за своју основну делатност има васпитање које се дешава између 

ученика, васпитача и ученика, стручних сарадника и свих који чине социјални амбијент 

Дома. 

У Дому ученика Средње пољопривредне школе са домом ученика – Шабац у Шапцу 

школске 2022/23. године, смештено је 100 ученика, који се образују за трећи и четврти 

степен стручног оспособљавања и средњег стручног образовања.  

 

1.Организација рада у Дому 

Општа организација рада у Дому произилази из задатака који су му постављени. 

Усклађена је према раду школа, времену трајања школске године и потребама ученика. 

Организација рада требало би да омогући складно функционисање свих делова процеса 

рада и представља основу педагошког процеса. Одређена је Правилником о кућном реду 

Дома и другим актима Дома. 

С обзиром на то колики значај има, организација рада мора бити непосредно отворена 

за педагошко проверавање, вредновање, мењање и прилагођавање. Организација рада у 

Дому обухвата четири подручја: 

- васпитно подручје; 

- административно-финансијско подручје; 

- техничко подручје и 

-   подручје безбедности. 
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 Број и структура запослених 

 

 

 
Стручнаспрема 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

РАДНО МЕСТО БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

Висока стручна спрема VII1 Управник дома  1 

Висока стручна спрема VII1 Васпитач 5 

Висока стручна спрема VII1 Стручни сарадник у 

установи ученичког 

стандарда - педагог 

1 

Висока стручна спрема VII1 Службеник за јавне набавке 1 

Средња стручна спрема IV Административни радник 1 

Средња стручна спрема IV Економ 1 

Средња стручна спрема IV Магационер 1 

Средња стручна спрема III Кувар 3 

Средња стручна спрема III Помоћни кувар 2 

Основна стручна спрема II Радник у вешерају 1 

Основна стручна спрема II Ноћно обезбеђење 2 

Основна стручна спрема II Спремачица 2 

 

Запослени у Дому ученика и њихово радно место 

Ред.бр. Запослени Радно место 

1. Николић Тања управник дома 

2. Игњатовић Слађана стручни  сарадник у установи уч.стандарда-

педагог 

3. Ризнић Ања васпитач 

4. Ђаковић Милена васпитач 

5. Шешић Мирјана васпитач 

6. Цветић Данило васпитач 

7. Татјана Јокић васпитач 

8. Марјановић Душица економ 

9. Гавриловић 

Светлана 

кувар 

10. Кузмановић Биљана помоћни кувар 

11. Адамовић Вера помоћни кувар 

12. Карић Јованка кувар 

13. Ловчевић Светлана кувар 

14. Љубица Гајић магационер 

15. Мирјана Гајић радник у вешерају 

16. Владанка Симић спремачица 

17. Дијана Гератовић спремачица 

18. Раде Антонић радник обезбеђења без оружја 
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19. Александар 

Мартиновић 

радник обезбеђења без оружја 

20 Аница Ралић административни радник 

21. Мирела Ђурђевић службеник за јавне набавке 

 

Рад у сменама 

Радно време васпитача радним данима: 
Смена Дежурство васпитача 

Прва смена 06.30 - 13.30 

Друга смена 09.00 - 16.00 

Трећа смена 15.30 - 22.30 

 

Радно време васпитача викендом: 
Смена Дежурство васпитача 

Прва смена 07.00 - 14.30 

Друга смена 14.30 - 22.00 

 

Васпитачи у приправности: 
Дежурство васпитача 

22.30 - 06.30 

недеља М.Ђаковић 

понедељак А.Ризнић 

уторак М.Шешић 

среда Т.Јокић 

четвртак Д.Цветић 

петак васпитач који ради вечерњу 
смену 

субота васпитач који ради вечерњу 
смену 

 

Радно време управника Дома 

Смена   Време 

Прва смена    07.30 - 14.30 

 

 

Радно време стручног сарадника-педагога 
Смена Време  

Прва смена 07.30-14.30 

Друга смена 11.00-18.00 

 

 

Рад осталих радника – техничких и административних усклађен је према распореду 

дневних активности ученика. Управник дома је донео одлуку о увођењу приправности 

васпитне службе и у току ноћи, како би установа била покривена 24 часа. 
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Распоред дневних активности ученика за школску 2022/2023. годину 
 
 

РАДНИ ДАНИ 

време активности ученика 

преподневна смена у школи 

време активности ученика 

послеподневна смена у школи 

0630-0700 Устајање, лична хигијена 0700-0730 Устајање, лична хигијена 

0630-0800 Доручак 0700-0800 Доручак 

0630- 0730 Сређивање соба 0700–0730 Сређивање соба 

0730-1330 Редовна  настава 0830-1100 Учeње 

1230-1500 Ручак 1100-1330 Слободне активности 

1500-1530 Одмор 1230-1500 Ручак 

1530-1800 Учење 1330-1930 Редовна настава 

1800-2000 Вечера 1800-2000 Вечера 

2000-2155 Слободне активности 2000-2155 Слободне активности 

2200 Прозивка  ученика 2200 Прозивка ученика 

2200-2230 Припреме за повечерје 2200-2230 Припреме  за  повечерје 

2230-0630 Ноћни  одмор 2230-0630 Ноћни  одмор 

ВИКЕНД (СУБОТА И НЕДЕЉА) 

0800-900 Устајање и лична хигијена 

830-930 Доручак 

900-1000 Уређење соба и заједничких просторија 

1000-1200 Обавезно учење 

1200-1300 Слободно време 

1300-1400 Ручак 

1400-1800 Слободно време 

1800-1930 Вечера 

2000-2155 Слободне активности 

2200 Прозивка ученика 

2200-2230 Припреме за повечерје 

2230-0630 Ноћни  одмор 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

171 
 

 
 
 
 
 

Исхрана  ученика 
 
 
 

Јеловник корисника услуга је усклађен са нормативима исхране ученика у установама 

ученичког и студентског стандарда – Стандарди норматива и јела – Исхрана ученика и 

студената, које је прописало Министарство просвете, одсек за ученички и студенстски 

стандард. Обезбеђује се да јеловник квантитативно и квалитативно задовољи потребе 

ученика. Сви ученици Дома имаће обезбеђена три оброка са избором најмање два јела 

током целе школске године. У креирању јеловника, учествују све куварице у дому и 

управница дома. Посебан осврт се даје на заспупљеност свих врста меса, поврћа, воћа и 

осталих намирница. Јеловник се израђује на недељном нивоу и прилагођава сезонским 

намирницама и јелима. 

Храна и намирнице које се користе у исхрани ученика, као и санитарно-хигијенско 

стање у кухињи, једном месечно ће се контролисати од стране Завода за јавно здравље 

Шабац, Студентске поликлике и санитарне инспекције. Уколико се укаже потреба за 

чешћом контролом, позивали бисмо надлежне установе. Васпитачи ће имати свакодневну 

обавезу да разговорима са ученицима прате њихово задовољство квалитетом пружања ове 

услуге и о томе обавештавају управника дома, како би евентуално незадовољство ученика 

могло да се искоригује. Током године, у више наврата, анкетирају се ученици о њиховим 

импресијама везаним за исхрану. Набављач економ заједно са куварицама контролише рок 

трајања употребе намирница приликом пријема у дом. Уколико нешто од намирница није 

у адекватном  року или визуелно не задовољава критеријуме, враћају се достављачу. 

 

 

2. Просторни услови у Дому 
 

Смештај ученика и услови боравка су у складу са најсавременијим стандардима 

опремања домова. Дом располаже смештајним капацитетом од 39 соба, од којих су 2 собе 

намењене за инвалиде. Собе су двокреветне, трокреветне и једна соба је четворокреветна. У 

новом крилу дома је 18 соба и свака поседује купатило. У старом крилу дома је 21 соба и два 

заједничка купатила. У зависности од пола, ученици су распоређени тако што су девојчице у 

новом крилу дома, а дечаци у старом крилу дома. Пошто је ове школске године дошло до 

већег интересовања девојчица за пријем у дом, били смо принуђени да одређени број 

девојчица сместимо у старо крило дома, где собе немају сопствена купатила, већ заједничка. 

Распоред по собама направљен је на основу узраста и школе коју похађају ученици. 

У оквиру Дома је савремена кухиња и ресторан где се одвија исхрана ученика по 

принципу самоуслуживања. За потребе учења ученицима је обезбеђена учионица са 

приручном библиотеком, чији капацитет омогућава оптималне услове за рад. Осим 

библиотеке, ученици користе интернет учионицу, простор за секције и две просторије за 

слободне активности.  

Дом располаже парком и летњиковцем. Током школске 2019/2020. године на подручју 

материјалних инвестиција, дом је опремљен намештајем (старо и ново крило дома) и почео 

је рад нове зграде дома, обављена је куповина рачунара, опремање соба ученика, опремање 

заједничких просторија. 
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У школској 2022/2023.години, у складу са финансијским могућностима, планирамо 

набавку пројектора, паметне табле, смарт тв, сто за стони тенис, опрему сале за аеробик у 

просторијама новог крила дома.Такође, планирамо набавку завеса у новом крилу дома и 

клима уређаја. 

 

Ново крило дома 



 

173 
 

3. Педагошко веће дома 

Педагошко веће чине васпитачи и стручни сарадници који остварују васпитни, односно 

стручни рад у дому ученика, односно ученичком центру. 

Педагошко веће: 

1) стара се о осигурању и унапређивању квалитета васпитног рада установе; 

2) предлаже и прати остваривање програма васпитног рада; 

3) вреднује резултате рада васпитача и стручних сарадника; 

4) прати и утврђује резултате рада ученика; 

5) похваљује и награђује ученике; 

6) одлучује по жалби на одлуку дисциплинске комисије; 

7) предлаже чланове управног одбора из реда родитеља односно старатеља ученика; 

8) решава друга стручна питања васпитног рада. 

 

 Директор сазива и руководи седницама педагошког већа, односно помоћник директора којег 

је именовао директор установе. 

Педагошко веће Дома ученика Средње пољопривредне школе са домом ученика-Шабац 

чини: 

1. Милена Ђаковић, васпитач, мастер логопед 

2. Мирјана Шешић, васпитач, дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних  

   производа 

3. Ања Ризнић, васпитач, мастер професор језика и књижевности 

4. Данило Цветић, васпитач, мастер спорта и физичког васпитања 

5. Татјана Јокић, васпитач, дипломирани инжењер технологије 

6. Слађана Игњатовић, стручни сарадник-педагог, мастер педагог 

 

Педагошким већем руководи Тања Николић, управник дома, професор разредне 

наставе. 

Васпитачи воде пет група формираних према критеријуму похађања исте школе, 

разреда,  различитог пола и узраста. 

При формирању васпитних група посебно се водило рачуна да већина ученика једне 

васпитне групе буде у истој смени у школи, како би васпитачи у континуитету могли да 

пружају стручну помоћ и прате учење ученика своје васпитне групе. Поред васпитног особља 

које креира слободно време ученика кроз рад секција, планира се укључивање спољних 

сарадника за реализацију одређених васпитних и слободних активности. 

Непосреди задаци васпитача у раду са ученицима одређени су Програмом васпитног рада 

средњих школа Републике Србије. 

Сваки васпитач је у обавези да приложи свој Годишњи план рада и да га реализује након 

одобрења Педагошког већа. Васпитач је такође у обавези да води педагошку документацију о 

свом раду: Дневник васпитног рада, Књигу евиденције о дневном дежурству, Матичну књигу 

ученика, тематске припреме васпитача. Педагог води Књигу евиденције о раду стручног 

сарадника и осталу педагошку документацију. Води се електронска евиденција реализације 

ученичких оброка. Ову услугу пружа предузеће ПИС Београд. Сваки ученик поседује 
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ученичку картицу, који је у обавези да очита картицу приликом обедовања. Од септембра 

2022.године, дом је у обавези да издаје фискални рачун за сваку уплату од стране родитеља. 

 

4. Структура ученика на почетку школске године 

На почетку школске 2022/2023.године, у Дому је смештено 100 ученика (38 дечака и 62 

девојчице), који се образују за трећи и четврти степен стручног оспособљавања и средњег 

стручног образовања.  

Структура  ученика 

 

 

 

Школа 

 

свега 

Средња пољопривредна школа са домом ученика 

- Шабац 

43 

Техничка школа Шабац 20 

Средња медицинска школа „Др Андра 

Јовановић“ 

18 

Економска школа „Стана Милановић“ 8 

Школа примењених уметности – Шабац 7 

Шабачка гимназија 3 

Стручна хемијска и текстилна школа - Шабац 1 

СВЕГА 100 

 

 

Школски успех ученика уписаних ове школске године на нивоу Дома 

 

 

 

 

 

 

 

Пол 

 

Узраст 

 

Средина 
Осет. 

група 

Структура 

породице 

 

М 
 

Ж 
 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

село 
 

град 
 

 

7 
 

 

потпуна 

 

непотпуна 

 

38 

 

62 

 

26 

 

27 

 

29 

 

18 

 

30 

 

70 

 

88 

 

12 

школски 
успех 

одличaн вр. добар добар довољан УКУПНО 

број 34 47 19 / 100 
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5. Делатност Дома ученика 

 

Социјално – заштитна делатност 

Социјално-заштитна делатност подразумева обезбеђивање егзистенцијалних потреба 

ученика у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, локалном 

заједницом (предузећа и установе), Заводом за јавно здравље и родитељима ученика. 

Вршећи ову функцију Дом: 

* За 100 ученика пружа уједначене услове у смештају, исхрани и пружања стручне помоћи из 

појединих наставних предмета од стране васпитног особља, коришћења школске и градске (о 

трошку дома) библиотеке, медијатеке, као и пружање стручне помоћи од стране васпитног 

особља; 

* Представља значајну помоћ породичном буџету (ученик плаћа смештај и исхрану 33%, а 

Република учествује у дотирању са 66,67%); 

* На почетку школске године, извршиће се провера социјалног статуса сваког од примљених 

ученика; 

* Пратиће се социјални статус ученика и пружиће се помоћ у тежим случајевима у сарадњи са 

Фондацијом Хумано срце Шапца; 

* Оствариће се физичка заштита ученика кроз сарадњу са школским полицајцем, као и кроз 

ноћно дежурство (ноћни дежурни). 

 

Здравствена делатност 

Здравствена делатност у дому остварује се кроз организован и континуиран начин бриге 

о хигијени становања, радних и других просторија, о здравој исхрани, хигијени и култури 

одевања као и личној хигијени: 

 Приликом уписа у Дом сви ученици морају имати лекарско уверење, на основу ког 

знамо да су здравствено способни за колективни смештај; 

      Уколико се примети да ученик има симптоме прехладе и грипа, родитељи су обавези 

да дођу по своју децу у року од 24 сата и самостално одведу дете код лекара.По повратку у 

дом, потребно је да донесу потврду да је дете здраво и способно да борави у колективном 

смештају, односно у дому;  

 Одржавање хигијене у ученичким собама кроз свакодневни обилазак ученичких соба и 

ангажовање ученика на одржавању хигијене истих; 

 Реализација васпитног рада на тему ментална хигијена, заразне болести, полне болести, 

контрацепција и сл.; 

 Обраде васпитних тема које су у вези са одржавањем хигијене, спречавањем ширења 

заразних болести, одговорношћу према заједници, здравственом културом, комуникацијом у 

фрустрирајућим ситуацијама, критичким односом према информацијама на интернету, 

развојем капацитета  за толеранцију фрустрације (поводом ношења маске, ограничавања 

кретања у установи...) и сл. 

 Васпитач групе треба да подстиче ученике да често перу руке и правилно одржавају 

личну хигијену, али да покажу и одговорност према одржавању хигијене соба и заједничких 

просторија; 

 Сарадња са Заводом за јавно здравље и Студентском поликлиником; 

 Ангажовање ученика на одржавању хигијене и уређењу домског дворишта и околине. 

Васпитна делатност 
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Програмирање васпитног рада је процес. Чиниоци који обликују тај процес могу се 

поделити у три основне групе. 

Прва група чинилаца везана је за ученике и обухвата следеће: 

 узрасне карактеристике и потребе ученика; 

 обрасце социо-културног понашања са којима ученици долазе у дом; 

 врста школе коју похађају или професионална опредељења ученика. 

Друга група чинилаца делује из образовног система кроз: 

 концепцију улоге ученичких домова у реализацији друштвене функције образовања; 

 развијеност мреже ученичких домова; 

 материјални и кадровски статус домова. 

 

Трећа група чинилаца одражава актуелну ситуацију у конкретном дому: 

 објективни услови рада у дому и непосредном окружењу дома; 

 стручни профил васпитача, директора дома и осталих сарадника удому; 

 општа социјална, психолошка и педагошка клима у дому. 

 

То су групе чинилаца које се морају имати у виду најпре при програмирању, а затим и 

приликом организовања и реализације васпитног рада. 

 

 

Просторија за учење  Зграда новог крила дома 

 

Процедура у случају сумње на присуство COVID 19 

У дому ученика средње школе и у школи са домом, дозвољено је да истовремено борави 

пун капацитет установе из Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у 

установе за смештај и исхрану ученика за школску 2022/23.годину, све до достављања новог 

стручнаог упутства о поступању. 

Уколико постоји сумња да неко од ученика или запослених има COVID 19, или се утврди 

присуство болести код неког од ученика, хитно се обавештава надлежни епидемиолог у Заводу 

за јавно здравље, надлежна COVID амбуланта и друге здравствене службе ради предузимања 

потребних мера.  

У случају да неко од ученика има повишену температуру или друге симптоме болести, 

одмах се обавештава дежурни васпитач. Дежурни васпитач обавештава управу школе са домом 

и надлежног лекара који даје даље препоруке о поступању. Истовремено се обавештавају и 
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родитељи. Ученик се смешта у изолацију – собу намењену за самоизолацију. Родитељи су у 

обавези да дођу у установу и да одведу ученика, најкасније 24 часа од сазнања. 

Управа школе са домом обавештава Школску управу Ваљево о сазнању и мерама које су 

предузете у превенцији ширења инфекције вирусом COVID 19. 

На основу Стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених и 

реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици Србији у 

школској 2020/21. години донете су следеће мере заштите здравља: 

Препоруке у вези са хигијенском праксом 

 
1. Пре усељења ученика у дом, обезбедити да сви запослени добију тачне и проверене 

информације о начину преношења вируса и симптомима болести, како би могли адекватнода 

се поставе у односу на ситуацију и како би се спречило ширење непроверених информација. 

Редовно их информисати о препорукама надлежних информација слижби. 

2. У установи поставити дезобаријере и дозере са средствима за дезинфекцију руку на 

бази 70% алкохола, а обавезно на улазу у објекат/те, трпезарију и друге просторије где се 

очекује већа циркулација ученика и запослених. Водити рачуна о томе да се средства редовно 

допуњују. 

3. У санитарним чворовима осигурати доступност течног сапуна, убруса, тоалет 

папира, кеса за одлагање отпада, средства за дезинфекцију и слично. 

4. Најмање два пута чистити заједничке просторије и санитарне чворове и 

дезинфиковати гелендере, рукохвате, прекидаче, радне површине, кваке, ручке на прозорима, 

столице и друго. Водити рачуна да се сва средства за чишћење и дезифицијенси користе у 

разумној мери, одговорно и по упуству за употребу. 

5. Замену постељине вршити једном недељно према утврђеном распореду. 

6. Добро проветравати све просторије и држати отворене прозоре када год је то 

могуће. Избегавати вештачку климатизацију, али ако мора да се користи, дозвољена је само 

она која увлачи ваздух из спољне средине, забрањено је коришћење рециркулишућег ваздуха. 

7. Сви запослени у установи морају да спроводе мере појачане личне хигијене и да 

поштују мере надлежних служби у вези са коришћењем личне заштитне опреме и обавезног и 

правилног ношења маски за лице. 

8. Маске за ученике обезбеђују родитељи. Због вишедневног боравка ученика у дому, 

препоручују се употреба памучних маски које је могуће прати и пеглати ради дезинфекције. 

9. Ученици треба да носе маске у објекту, а нарочито током кретања кроз заједничке 

просторије и током стајања у линији у трпезарији. У својој соби, напољу, у трпезарији током 

оброка, дозвољено је да се маска на кратко одложи. Због дужине експозиције и боравка већег 

броја ученика у читаоницама и вежбаницама неопходно је носити маску све време. 

10. Ученици и запослени, као и сва друга лица која улазе у установу (родитељи, 

добављачи...) морају да имају маску, да дезинфикују руке и обућу, а потребно је и да им се 

измери телесна температура на улазу. Број лица који улазе у установу, треба свести на 

минимум. 

11. Процес рада организовати тако да се онемогући веће окупљање запослених и да се 

у што већој мери поштује физичка дистанца (1,5 метар између запослених). 

12. Време и врсту оброка организовати тако да се спречи истовремено окупљање већег 

броја ученика на линији и да се обезбеди препоручена физичка дистанца у трпезарији (1,5 

метар). Столове у трпезарији је потребно разместити тако да буду такође удаљени најмање 1,5 

метар. 

13. У установама са трпезаријом мале квадратуре у јеловник чешће уврстити врсте 

оброка који се могу делити у форми „ланч пакета“ који ће се конзумирати ван установе, на 

отвореном. 
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14. Избацити из употребе послуживање у трпезарији из посуда за заједничку употребу 

(кечап, сенф, сланик...) као и самоуслуживање истим прибором из заједничких гондола. 

Васпитач треба да буде у трпезарији за време послуживања оброка. 

15. Запослени у кухињском блоку, на линији за послуживање треба да носе маске и 

буду додатно заштићени препреком од стакла, плестигласа и слично. 

16. Водити прецизну евиденцију о спроведеним мерама хигијене објекта. 

 

Препоруке у вези са праћењем здравственог стања ученика и запослених 

1. Свим запосленима и другим лицима треба мерити температуру приликом уласка у 

установу (бесконтактно). Уколико неко од запослених има повишену температуру и друге 

симптоме COVID-a 19 одмах га удаљити и упутити на преглед код лекара. 

2. Ученици су обавезни да свако јутро и пред спавање, личним топломером 

(топломери са живиним стубом нису дозвољени да се користе), самостално мере температуру 

и уколико имају повишену температуру и друге симптоме болести да одмах о томе обавесте 

дежурног васпитача. Дежурни васпитач обавештава управу дома и надлежног лекара који даје 

даље препоруке о поступању. Истовремено се обавештавају и родитељи ученика. 

3. О мерењу температуре води се евиденција у складу са организацијом рада и 

специфичностима установе. 

4. Уколико родитељи ученика живе у месту које је у близини дома, ученик се смешта 

у собу за изолацију до доласка родитеља који су у неодложној обавези да дођу у установу и да 

одведу ученика код лекара. 

5. У дому ученика није могуће обезбедити услове за самоизолацију, те се она 

спроводи код куће. Уколико је ученику одређена мера самоизолације због болести, ризичног 

контакта или сумње на болест, смешта се у собу за изолацију до доласка родитеља или другог 

законског заступника. Родитељ је обавезан да у што краћем временском  року дође по ученика 

уколико је одређена мера самоизолације. 

  6.  Уколико је, по процени надлежног лекара, неопходно хитно поступање а родитељ 

или други законски заступник није у могућности да у кратком времену дође у установу, позива 

се хитна помоћ или се на други начин омогућава пружање услуга здравствене заштите. 

  7.  Установе треба да установе детаљну процедуру поступања у најбољем интересу свих 

ученика, а у сарадњи са надлежном здравственом и епидемиолошком службом. 

  8. Уколико постоји сумња да више ученика или запослених има COVID 19, или се 

утврди присуство болести код неког од ученика или запослених, неодложно се обавештава 

надлежни епидемиолог, и друге службе ради предузимања потребних мера. 

 

6. Програм васпитног рада 

 Васпитни рад се одвија кроз пет васпитних група. Остварује се кроз непосредни рад 

са децом, рад ученичких секција и сарадњу са окружењем. Актери васпитног рада су ученици, 

васпитачи, родитељи, професори у школама које ученици похађају и стручни сарадници. 

Услови за остваривање задатака из Програма васпитног рада су на задовољавајућем 

нивоу, како материјални тако и кадровски, просторни и временски. Током протекле године 

стручно су усавршавани кадрови и стварана је клима међу ученицима да само редовним 

похађањем наставе и извршавањем школских обавеза и понашањем ученика у дому могу 

остати станари истог. 

  Право на васпитни рад има ученик који је остварио право на смештај у установу. 

Васпитним радом у установи обезбеђују се нарочито: развијање интелектуалних и радних 

способности ученика; очување и унапређење здравља ученика; помоћ у учењу и извршавању 

школских обавеза; праћење ученикових постигнућа; подстицање социо-емоционалног развоја 
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личности ученика; развијање моралних и естетских вредности ученика и организовање 

слободног времена ученика. 

Полазећи од наведених чинилаца и Програма васпитног рада, програмирање васпитног 

рада на нивоу установе врши се у следећим областима: 

- Адаптација на живот у дому; 

- Учење и школска успешност; 

- Животне вештине; 

- Живот у заједници. 

 

Адаптација на живот у дому 

Основни циљ рада са ученицима у овој области је подршка процесу прилагођавања 

ученика на живот у дому и окружењу у коме су Дом и Школа. 

Задаци васпитног рада су олакшавање процеса адаптације на живот у Дому и 

подстицање социјалне интеграције ученика - успостављање и развијање односа пријатељства 

и сарадње са вршњацима и одраслима у дому, толеранција за различитости. Поменути задаци 

се постижу реализацијом следећих тема: 

- Организација, функционисање и правила живота у дому. Упознавање са домским 

контекстом. Сусрет родитеља, васпитача и ученика. Размена информација о узајамним 

очекивањима, потребама и захтевима, тешкоћама везаним за промену средине одрастања. 

Изграђивање активног односа између породице и Дома. 

- Права, обавезе и одговорности ученика у дому. Разликовање правила која су нужна за 

нормално одвијање живота у Дому (према Правилнику о организацији живота и рада у Дому) 

и оних која се у договору свих чланова групе могу мењати. Договор о поступку мењања 

правила, постизање сагласности о томе да, док се не успоставе нова, важе стара правила ма 

како оспоравана она била. Заједничко доношење одлука о томе како да се санкционишу 

кршења правила. 

- Процес адаптације на нову средину. Адаптација на живот у Дому; одвајање од 

родитеља; проблеми у вези са тим; конфликт и усклађивање потребе за приватношћу и 

самоћом и потребе за блискошћу и дружењем. Доживљаји изолованости или одбачености, како 

их превазићи, обезбеђивање отвореног канала за комуникацију о томе, пружање социјалне 

подршке. Усклађивање различитих индивидуалних животних стилова и навика. 

Идентификовање и мењање образаца понашања који ометају развој код себе и других. 

- Окружење у коме су школа и дом. Важне информације о превозу, културним 

институцијама, здравственим институцијама, историјским споменицима и институцијама, 

културним манифестацијама у граду. 

Планирани исходи васпитног рада у овој области су: 

- ученик познаје организацију Дома, начин његовог функционисања и поштује правила 

понашања, 

- ученик зна права и обавезе које се односе на живот удому, 

- ученик прихвата одвојеност од куће и живот удому, 

- ученик уме да брине о себи и својим стварима, 

- ученик се сналази у окружењу у коме су Дом и Школа, 

- ученик зна где и на који начин може да добије потребне информације и помоћ. 
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Учење и школска успешност 

 

 Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења и школске успешности је 

пружити помоћ ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и 

изграде одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју. 

  Задаци васпитног рада у овој области су: 

- Развијање радних навика и усвајање рационалних техника школског учења и 

интелектуалног рада, 

- Развијање опште компетентности ученика - утврђивање реалистичног нивоа аспирација 

у школском учењу и професионалном развоју, разумевање природе учења и заузимање 

активног односа према сопственом учењу и личном развоју, 

- Формирање образаца кооперативног понашања – повезивање индивидуалног учења у 

виду рада у паровима, рада у микро групи како би ученици који напредују у учењу указивали 

помоћ онима који су мање успешни, заједничко разматрање појединих питања и проблема у 

области сазнања и вредносних оријентација, оспособљавање ученика за различите облике 

продуктивног учења ученика у дому и домским активностима. 

Програмски садржаји који се односе на учење и школску успешност ученика 

подразумевају двојаку улогу васпитача: организациону и инструктивну. 

Организациона улога васпитача огледа се у обезбеђивању оптималних услова за учење, 

организовању учења у интересним групама и сл. 

Инструктивна улога васпитача подразумева оспособљавање ученика за рационално и 

ефикасно учење и извршавање школских обавеза, што се врши кроз упознавање ученика са 

следећим темама: 

-   Планирање учења и учење по плану. Планирање градива и времена. Избор места и 

времена учења. Флексибилна организација учења као начин превенције монотоније, досаде, 

умора и презасићености. 

- Стратегије учења. Методе и технике успешног учења. Истицање циља, предвиђање 

позитивних ефеката његовог остваривања. Фазе и активности у учењу. Врсте учења: учење 

распоређено у времену, концентрисано учење; глобално учење. Техника активног учења: 

изводи и белешке, усмено и писмено преслишавање. Како препознати пасивно учење? 

(неистицање циља, вишеструко узастопно читање без рекапитулације и извода, учење напамет 

учење смисаоног материјала...) 

-  Мотивација за учење. Радозналост, аспирације, тежња ка компетентности. Мотив 

постигнућа. Унутрашња и спољашња мотивација. Перцепција наставних предмета: 

занимљивост, корисност, тежина. Мотиватори - позитивни и негативни. Захтеви и забране. 

Похвале и покуде. Награде и казне. Познавање резултата и оцењивања. Такмичење: са самим 

собом, са другим ученицима, са објективизираним стандардом. 

- Пажња, концентрација. Појам пажње и концентрације. Памћење и заборављање, 

краткорочно и дугорочно памћење. Репродукција, реконструкција и сећање. Спонтано и 

активно заборављање. Обнављање градива.  

- Чиниоци школског успеха и неуспеха. Како је учење планирано, а како је остварено? 

Могући разлози одступања од плана. Флексибилан однос према реализацији плана. Шта 

ученик може рећи о својим амбицијама, свом залагању, својој одлучности, својој упорности, 

непредвидивим проблемима с којима се суочио и другим околностима које су утицале на 

његово учење у претходном периоду? Како побољшати успех? Шта је неуспех, а шта 

недовољан успех? Које су манифестације неуспеха? Колико траје неуспех? Шта је условило 

неуспех? Какве су последице неуспеха? Атрибуција успеха и неуспеха. Мењање атрибутивног 

стила код неуспешних ученика (померања акцента са способности незалагање, 

„непредвиђених околности" на ваљан избор циља). Индивидуално и групно мењање односа 
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према учењу, мењање организације учења. Доживљај успеха и неуспеха као фактор става 

према учењу, школи, појединим наставницима и наставним предметима. Школски успех и 

слика о себи. Психолошке промене изазване дуготрајним неуспехом. Чиниоци који 

детерминишу учење. Чиниоци који учење чине ефикаснијим и чиниоци који ометају учење. 

Персонални чиниоци: предзнање, способности, потребе, мотиви, емоције. Средински  

чиниоци: културни, материјални, кадровски. Педагошки чиниоци: квалитет наставе, уџбеника, 

оцењивања. Радне навике - ефекат персоналних и социјалних утицаја: како настају и нестају, 

како се одржавају и унапређују. Каква је улога радних навика у општој ефикасности ученика. 

Анализа и процена сопствених радних навика. 

- Праћење тока и резултата учења. Напредовање у току учења. Показатељи напредовања: 

питања и задаци у уџбеницима; контролно (само) тестирање. Школско оцењивање. Оцена као 

повратна информација. Оцена као инструкција за даље учење. Оцена као мера постигнућа. 

Испитна ситуација: значај самопоуздања и емоционалне самоконтроле, утицај позитивне и 

негативне анксиозности на учинак. Репланирање учења и кориговање начина рада. Општа 

анализа школског успеха. Зашто се јављају индивидуалне, групне и социјалне разлике у 

школској успешности. Шта условљава успех одељења, разреда, школе. Како се проблеми у 

раду, настави и оцењивању одражавају на школски успех ученика. Изостанци са наставе: 

учесталост, разлози, ефекти, проблем надокнађивања пропуштеног. 

- Помоћ вршњака у учењу. Спремност ученика да прихвати помоћ од вршњака који су 

постигли боље резултате у познавању одређене материје. Спремност ученика са бољим 

резултатима да оствари сарадњу са ученицима којима је потребна помоћ из одређених области. 

Развијање духа заједништва у остваривању квалитетнијих резултата у школи. Формирање 

група према врстама у заинтересованости и учешће појединаца у раду таквих група. Развијање 

духа заједништва и сарадње. 

- Професионални развој. Избор средње школе, професионална оријентација. Личне 

аспирације, предузимљивост и предузетништво. Промене у технологији и организацији рада. 

Идеја о перманентном образовању. Самообразовање. Читалачка интересовања ученика. 

Самостални избор посебних образовних програма (нпр. учење страних језика, рада на 

компјутеру, детаљније упознавање појединих области науке и сл.). Однос према будућности. 

Формулисање животних циљева. Прављење личних пројеката за будућност. 

- Извори знања и средства учења. Како доћи до потребних информација? Коришћење 

библиотеке. Медијатека. Образовни филмови. Образовни софтвер: образовни програми, 

популарна наука, уметност, забава и други садржаји на компакт дисковима, интернету и сл. 

У реализацији наведених садржаја доминира индивидуални рад, рад са малом групом. 

Планирани исходи васпитног радау области учења и школске успешности су: 

- ученик познаје и примењује ефикасне стратегије учења, 

- ученик прилагођава навике учења на услове удому, 

- ученик процењује сопствени школски успех и узроке тешкоћа, 

- ученик поставља реалистичне циљеве и предузима одговарајуће активности за њихово 

остварење, 

- ученик уме да направи краткорочне и дугорочне планове активности, 

- ученик показује заинтересованост за учење и постизање школског успеха, 

- ученик редовно испуњава школске обавезе, 

- ученик уколико има тешкоће у учењу благовремено тражи помоћ, 

- ученик показује спремност да другима помогне у учењу области коју добро познаје, 

- ученик учествује у организованим додатним активностима из области за коју је 

заинтересован и/или надарен, 

- ученик одговорно доноси одлуке које имају последице на његов професионални развој. 
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Животне вештине 

 

Циљ васпитног рада у овој области је оспособљавање ученика за активан и одговоран 

однос према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина. 

Задатак васпитног рада је развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне 

личности отворене за дијалог и сарадњу, која поштује и себе и друге. Подстицање развоја 

свести ученика о себи – свести о свим аспектима личности (физичком, практичном, 

социјалном и психолошком), о личном интегритету и особености уз познавање сопствених 

могућности и ограничења. Подстицање и проналажење оптималних стратегија за решавање 

индивидуалних проблема и криза, како актуелних тако и будућих. 

Васпитни рад се реализује кроз следеће теме: 

- Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање. Подстицање 

самопоуздања и самопоштовања, познавање и прихватање сопствених вредности и 

ограничења, учења видова самопотврђивања без агресивности и уз уважавање других. 

- Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин. Освешћивање и култивисање осећања, уочавање везе између осећања, 

потреба, мисли и акција, учење техника контроле осећања (превладавање негативних осећања 

страха и страховања, туге, беса, љубоморе, зависти; неговање позитивних осећања). 

Преузимање личне одговорности за сопствена осећања и поступке. Осећање прихваћености и 

неприхваћености. 

- Морал и вредности. Препознавање позитивних моралних вредности и усаглашавање 

сопственог понашања са њима. Појам морала и моралности. Развој критичког односа према 

порукама мас медија. Систем прихваћених моралних вредности у нашем друштву. Обрасци 

понашања. Лепо и ружно понашање. Бонтон. Манири у односима млађих и старијих, 

мушкараца и жена, познаника и непознатих. Формални и неформални односи. Ословљавање. 

Поздрављање. Разговор. Телефонирање. Писма. Хумор и шале. Грдње и псовање. 

- Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, ментално здравље, хигијена 

(лична и хигијена заједничког простора), хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија...), 

нехемијске зависности (патолошко коцкање, интернет зависност...), сексуално и 

репродуктивно здравље. 

- Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема, супротстављање притиску 

вршњака, изржавање мишљења, критичко мишљење. 

- Стрес и начини његовог превазилажења. Појам стрес, извори, последице, утицаји 

суочавања и механизми превазилажења. Изграђивање контроле, коришћење техника 

релаксације, социјалне подршке. Суочавање са губицима, неуспехом. Стратегије самоподршке 

и постављање реалистичних циљева. Јачање личне контроле и истрајности. 

- Ризична понашања и управљање ризицима. Ризична понашања: зависности (пушење, 

алкохолизам, наркоманија) зашто се јавља потреба за тим, последице по развој личности, 

могућности помоћи, деликвенција, агресивност, разумевање узрока агресивног понашања, 

препознавање потреба које стоје у основи агресивног иступа како би могли да усмере свој или 

туђи бес конструктивно. Утицај медија на агресивно понашање. 

- Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и насиља. Безбедност у дому. 

Агресивно испољавање - вређање, претње, физички обрачун и слична непожељна понашања, 

разликовање инструменталне од агресије умерене на повређивање другог. Проблем 

реинтеграције и ресоцијализације. Насиље, вршњачко насиље. 

- Организација слободног времена. Оспособљавање (и култивисање) ученика да, 

слободно време, било индивидуално или групно испуњавају на основу својих потреба, жеља и 

интересовања, у функцији развијања могућности и склоности које имају друштвену вредност, 

под условом да својим интересовањима не угрожавају слободу и интегритет других корисника 

дома. Садржаји слободног времена могу се реализовати кроз рекреативне и спортско – 
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такмичарске активности. Рекреативне активности се не заснивају на строгом придржавању 

прописаних правила. Према свеукупним условима ученици слободно одређују активност и 

број учесника, простор, време, справе, реквизите и др. Спортско – такмичарске активности 

изискују тачно познавање и беспрекорно поштовање прописаних норми и правила за одређену 

активност. Када је реч о културним садржајим ученици своје потребе могу задовољити 

посетама позоришту, биоскопским представама, културном центру, галеријама, концертима, 

музејима и споменицима културе у Шапцу и околини. Начини реализације садржаја слободног 

времена треба да буду спонтани, уз подстицање самосталности ученика, што ће допринети 

жељеној ефикасности коришћења слободног времена у дому ученика. 

 Планирани исходи васпитног рада у области животне вештине су следећи: 

- ученик реално сагледава себе, сопствене потребе, интересовања, могућности, 

- ученик одговорно се односи према сопственом здрављу познајући одлике здравих 

стилова живота и последице негативних животних навика, 

- ученик води рачуна о личној хигијени и хигијени просторија које користи, 

- ученик препознаје сопствена и туђа осећања и на социјално прихватљив начин изражава 

емоције, 

- ученик изражава критички однос према информацијама и вредностима исказаним у 

медијима и непосредном окружењу, 

- ученик изражава правилне ставове према ризичном понашању (хемијским и 

нехемијским зависностима) и уме да бира неризичне ситуације и окружење, 

-   ученик се одговорно односи према сопственој и туђој безбедности у дому и 

окружењу, 

- ученик уме да се одупре притиску вршњака, 

- ученик у стресним ситуацијама конструктивно реагује, 

- ученик тражи помоћ од одговарајуће особе уколико има тешкоће које не може сам да 

реши, 

- ученик уме конструктивно да користи слободно време. 

 

Живот у заједници 

Циљ васпитног рада у овој области је оснаживање ученика за социјалну интеграцију. 

Задатак васпитног рада у овој области је: подстицање социјалног сазнања и социјалних 

односа; развијање комуникативних способности; развијање вештине ненасилне комуникације; 

развијање конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслим; успостављање и 

развијање односа пријатељства и сарадње са вршњацима и одраслима у дому. Формирање 

аутономне моралности, изграђивање система моралних и других вредности. 

Наведене задатке реализујемо кроз следеће теме: 

- Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других. Толеранција и 

дискриминација, Стереотипи и предрасуде. Уважавање верских опредељења и посебности. 

Разумевање других људи, њихових намера и поступака, различитих међуљудских и 

социјалних односа; образаца социјалног понашања. То је онај облик интелектуалних 

активности који је предуслов и саставни део социјалне интеракције и учешћа у социјалној 

групи. Развијање толеранције према разликама у мишљењима, ставовима, особинама, 

навикама, изгледу, укусима, потребама. 

- Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији. Развој вештина 

ненасилне, кооперативне комуникације. Активно, пажљиво слушање другог без предрасуда, 

тумачење критике и самопотврђујућих очекивања. Развој емпатије - саосећајног уживљавања 

и осећања и потребе другог. Јасно изражавање својих опажања, осећања и потреба, 

представљање јасних захтева без оптуживања и критиковања и пребацивања одговорности за 
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њих на другу особу. Разликовање Ја порука од Ти порука (којима се одговорност за сопствене 

поступке и искуства приписује другоме). Конструктивно одговарање на критику и напад. 

Познавање невербалне комуникације и њених особености. 

- Успостављање, неговање и развијање односа са другима. Успостављање, неговање и 

развијање односа са другима. Пријатељство. Сараднички однос. Односи полова. Љубавни 

однос. Односи међу генерацијама. Односи у породици, школи, дому. Фактори који доводе до 

повезивања и нарушавања односа. Међулична наклоност. Близина, учестали контакти, 

пријатан изглед, лепо понашање, високе способности, комплементарност потреба, сличност 

интересовања, ставова, уверења, вредности и црта личности као чиниоци јављања наклоности 

и пријатељства. Обрасци пријатељства: обострана спонтаност и задовољство, узајамно 

прихватање и поштовање, искреност и поверење, разумевање и помагање. Младалачка љубав. 

Наклоност и романтична љубав. Обрасци романтичне љубави: занесеност вољеном особом 

(једнострана или обострана фасцинираност, идеализовање, искључивост, сексуална 

пожељност) и брига о вољеној особи (крајња несебичност, пожртвованост, штићење). Љубав 

и учење. Љубомора. Неузвраћена љубав. Љубав и стваралаштво. Љубав у књижевним делима. 

- Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима. Појам конфликта, врсте 

конфликта – лични и интерперсонални, типови разрешења кофликта. Структура конфликта и 

уобичајени начини понашања у конфликтним ситуацијама. Динамика развоја конфликта, 

стратегије и стилови понашања у конфликтима и могући исходи. Ненасилно конструктивно 

решавање конфликта који води обостраном добитку. Неспоразуми и конфликти са 

вршњацима, стратегије решавања. Конфликти са родитељима. Конфликти са наставницима и 

васпитачима. Начини решавања интерперсоналних и групних конфликата. 

- Сарадња, тимски рад. Сарадња у дому. Тимски дух. Сарадња и размена. Ривалство 

и такмичење. Осећај заједништва. Прављење заједничких пројеката којима се побољшава 

квалитет живота у дому. 

- Живот у групи. Појам групе и врсте група. Три важне мале групе. Формирање група. 

Фрупна структура. Групни процеси. Људи у маси. Скупине и социјални покрети. Масовно 

понашање. Масовне скупине. Мноштво. Гомила. Социјални покрети. 

- Подршка и помоћ особама које имају тешкоће. Развијање осећања спремности за 

пружање помоћи онима којима је помоћ потребна. Стварање механизама за остваривање 

подршке и помоћи онима којим је таква врста помоћи потребна. 

- Активности које организује дом и начин учествовања у њима. Дом организује рад у 

секцијама; учествује у дешавањима организованим на нивоу града; учествује у реализацији и 

организацији домијада. Културно-забавне и спортске активности (према условима за рад који 

постоје у дому и интересовањима ученика), обавезне су за све домове ученика и треба да узму 

у обзир следеће: 

- формирање културно забавних и спортских секција; 

- активно тренирање и вежбање под стручним надзором; 

- укључивање у регионална и републичка такмичења. 

 

Планирање рада секција врше васпитачи и стручни сарадници, а утврђује Педагошко 

веће дома. Поред организовања секција у дому, ученици ће се укључити и у културне и 

спортске институције у граду (позориште, библиотека, спортске клубове, културно-уметничка 

друштва и сл.). 

 

 

Планирани исходи васпитног рада у области живот у заједници су: 

- ученик својим понашањем и поступцима показује да уважава различитости и поштује 

права других, 

- ученик препознаје предрасуде, дискриминацију, нетолеранцију и реагује на њих, 
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- ученик уме да комуницира на конструктиван начин, 

- ученик испољава социјално пожељне облике понашања у односима са вршњацима и 

одраслима, 

- ученик уме да конструктивно решава сукобе са вршњацима и одраслима, „напада“ 

проблем, а не особу, 

- ученик прихвата одговорност за сопствено понашање, 

- ученик уме да сарађује и да буде члан тима, 

- ученик аргументовано износи сопствено мишљење, 

- ученик учествује у активностима које организује дом, 

– ученик иницира и/или прихвата промене усмерене ка унапређивању квалитета живота 

удому, 

– ученик спреман је да пружи помоћ другима који имају тешкоће. 

*Програм васпитног рада током ове школске године биће по потреби допуњен садржајем у 

складу са епидемиолошком ситуацијом. Такође, сарадња и посете у другим установама биће 

реализоване у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

 

 

7. Облици, методе и средства у реализацији васпитног рада 

Доминантни облици рада у дому су индивидуални рад, рад у паровима, рад у малим 

групама и рад са васпитном групом као целином. 

У изузетним ситуацијама користе се "фронтални" или "пленарни" облици рада за које је 

карактеристично да у њима учествује велики број ученика у улози посматрача или слушалаца, 

а мањи број у улози актера или извођача.  

Зависно од облика рада, могу се користити различите методе или технике рада. 

У индивидуалном раду ученика доминирају технике рада са књигом, текстом, рачунаром, 

разним инструментима и приборима (за цртање, моделовање, компоновање и свирање, израду 

макета и разних предмета и сл.). У индивидуалном раду са ученицима доминира метода 

разговора која се ослања на технике добијања и давања информација, уверавања, подстицања 

и спречавања (разумевања, одговарања од намера и сл.). Поред ад хок разговора, који су 

иницирани од стране ученика  или неким запажањем васпитача, треба припремити и 

организовати серије разговора са појединим ученицима када за то постоје педагошки или 

психолошки разлози. 

Рад у паровима и микро групама (групама од три до пет чланова) темељи се не 

непосредној вербалној комуникацији, претежно користи технике координације, сарадње и 

размене. 

У групном раду са васпитном групом могу да доминирају различите дискусионе и радне 

методе. У дискусионим методама се користе технике вербалне и невербалне комуникације, 

разне стратегије групног одлучивања и групног решавања проблема и сл. Рад у групи може 

бити прожет већим или мањим захтевима за координацијом, узајамним усклађивањем, 

разменом подршке, сарадњом, ривалитетом и такмичењем. 

Постоји више основних модела васпитног рада у малој групи, па се према тим моделима 

и разликују више врста васпитних група. 

У фронталном или пленарном раду доминирају методе предавања и демонстрирања 

(показивања) уметничких изведби, филмских и тонских снимака, разних модела, схема и сл. 

илустрација. 
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Масовни облици рада, су по правилу, сложени из свих основних облика, метода и 

техника рада. Њихова специфичност је што проширују социјални простор својих актера и 

стварају услове за квалитетно нове доживљаје. Масовни облици рада могу се темељити на 

заједничкој акцији без окупљања учесника и на заједничкој акцији са окупљањем учесника. 

Масовне акције без окупљања учесника су нпр. разне добротворне, уметничке и 

информативне акције у којим долази до сакупљања материјалних добара, размене новина или 

уметничких производа и сл. Оне подразумевају организован рад, комуницирање путем 

телефона, писма, електронске поште и сл. Кохезивна снага тих акција су заједнички циљеви и 

заједничке вредности. 

Масовне акције са окупљањем су нпр. сусрети, смотре, такмичења, логоровања и друга 

окупљања ученика из више домова ради реализовања одређених спортских, рекреативних, 

уметничких, радних или образовних акција. То су у организационом погледу веома сложене 

акције. Оне омогућују ученицима да обављају различите послове у току припреме, планирања, 

организовања и извођења тих акција. 

Средства у реализацији васпитног рада су следећа: 

- текстуална средства (штампани и писани текстови); 

- визуелна средства (предмети, фотографије, цртежи, карте, шеме, дијаграми,симболи); 

- аудитивна средства (музички и тонски ефекти, звучни записи); 

- аудио-визуелна средства (филмови са текстом, музиком; ТВ емисије, видео записи); 

- мануелна средства; 

- помоћно-техничко средства (рачунар, пројектор, скенер, штампач). 
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8. Структуре васпитних група на почетку школске године 

 

Васпитни рад у дому одвија се у пет васпитних група. Структура васпитних група је следећа: 

Структура прве васпитне групе 

 

Пол Узраст Средина 
Осет. 

група 

Структура 

породице 

М Ж I II III IV град село 
 

1 

 

потпуна 

 

непотпуна 

4 16 3 10 3 4 9 11 
18 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Структура  ученика према врсти школе и разреду 

Школа/разред I II III IV Свега 

Средња 

медицинска 

школа  

„Др Андра 

Јовановић“ 

/ 6 / 4 10 

Шабачка 

гимназија 

1 1 1 / 3 

Школа 

примењених 

уметности 

2 2 2 / 6 

Средња 

пољопривредна 

школа са 

домом ученика 

Шабац 

/ 1 / / 1 

СВЕГА 3 10 3 4 20 

  

 

 Успех ученика прве васпитне групе 
одличан 
успех 

вр.добар  
успех 

добар 
успех 

довољан 
успех 

укупно 

9 9 2 / 20 

Школа СВЕГА 
Средња медицинска школа „Др Андра 
Јовановић“ 

10 

Шабачка гимназија 3 
Школа примењених уметности 6 
Средња пољопривредна школа са домом 
ученика Шабац 

1 

СВЕГА 20 
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Структура друге васпитне групе 

 

Пол Разред Средина 
Осет. 

група 

Структура 

породице 

М Ж I II III IV град село 
 

2 

 

потпуна 

 

непотпуна 

2 18 7 1 9 3 5 15 
17 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Структура  ученика према врсти школе и разреду 

Школа/разред I I

I 

I

I

I 

I

V 

Св

ега 

Средња медицинска 

школа  

„Др Андра Јовановић“ 

2 / 6 / 8 

Економска школа 

„Стана Милановић“  

1 1 3 3 8 

Школа примењених 

уметности 

1 / / / 1 

Средња 

пољопривредна школа 

са домом ученика - 

Шабац 

3 / / / 3 

СВЕГА 7 1 9 3 20 

  

 

 Успех ученика друге васпитне групе 
одличан 
успех 

вр.добар 
успех 

добар 
успех 

довољан 
успех 

укупно 

7 8 5 / 20 

 

 

Школа СВЕГА 
Средња медицинска школа „Др Андра 
Јовановић“ 

8 

Економска школа „Стана Милановић“ 8 
Школа примењених уметности 1 
Средња пољопривредна школа са домом 
ученика - Шабац 

3 

СВЕГА 20 
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Структура треће васпитне  групе 

Пол Узраст Средина 
Осет. 

група 

Структура 

породице 

М Ж I II III IV град село 
 

1 

 

потпуна 

 

непотпуна 

16 4 10 5 3 2 4 16 
20 / 

 

 

 

 

Успех ученика треће васпитне групе 
одличан 
успех 

вр.добар 
успех 

добар 
успех 

довољан 
успех 

укупно 

10 7 3 / 20 

 

Структура четврте васпитне  групе 

Пол Узраст Средина 
Осет. 

група 

Структура 

породице 

М Ж I II III IV град село 
 

         1 

 

потпуна 

 

непотпуна 

7 13 2 9 / 9 8 12 
15 5 

 

 

 

 

Структура  ученика према врсти школе и разреду 

Школа/разред I II III IV Свега 

Средња 

пољопривредна 

школа са домом 

ученика - 

Шабац 

1 9 / 9 19 

Стручна 

хемијска и 

1 / / / 1 

Школа СВЕГА 

Техничка школа Шабац 20 

СВЕГА 20 

Школа СВЕГА 
Средња пољопривредна школа са домом 
ученика - Шабац  

19 

Стручна хемијска и текстилна школа 
Шабац 

1 

СВЕГА 20 
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текстилна 

школа Шабац 

СВЕГА 2 9 / 9 20 

Успех ученика четврте васпитне групе 
одличан 
успех 

вр.добар 
успех 

добар 
успех 

довољан 
успех 

укупно 

4 14 2 / 20 

Структура пете васпитне групе 

 

Пол Узраст Средина 
Осет. 

група 

Структурапород

ице 

М Ж I II III IV град село 
 

2 

 

потпуна 

 

непотпуна 

9 11 4 2 14  4 16 
18 2 

 

 

 

 

Структура  ученика према врсти школе и разреду 

Школа/разред I II III IV Свега 

Средња 

пољопривредна 

школа са домом 

ученика-Шабац 

4 2 14 / 20 

СВЕГА 4 2 14 / 20 

 
Успех ученика пете васпитне групе 

одличан 
успех 

вр.добар
успех 

добар 
успех 

довољан 
успех 

укупно 

4 9 7 / 20 

 

 

Задаци у оквиру сваког елемента плана васпитне групе (адаптација на живот у дому, 

учење и школска успешност, животне вештине, живот у заједници) дати су у прилогу. 

 

 

 

Школа СВЕГА 
Средња пољопривредна школа са домом 
ученика - Шабац 

20 

СВЕГА 20 
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9. ПЛАН РАДА УПРАВНИКА ДОМА 
 

 

САДРЖАЈ И ПРОГРАМ 
МЕСЕЦ 

 

9 
1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

I ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА 

 

1. Учешће у изради Годишњег плана 

рада и Извештаја о раду 
х          х х 

 

2.Израда личног плана рада            х 

 

II ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД 

 

1. Организација вођења педагошке 

документације 
х           х 

 

2. Преглед педагошке документације и 

праћење остваривања садржаја 

васпитног рада 

х  х  х   х  х   

3. Посете активностима васпитача у 

реализацији васпитног рада са 

ученицима 

х х х х х х х х х х х х 

4.Присуство реализацији тема 

васпитног рада у оквиру интерног 

усавршавања васпитача 

х х х х х х х х х х х х 

5. Обезбеђивање услова за екстерно 

стручно усавршавање запослених у 

дому 

х х х х х х х х х х х х 

III РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ШКОЛЕ 

1. Припрема седница Педагошког већа х х х х х х х х х х х х  

2. Рад на организацији и подели 

задужења васпитачима (секције, 

комисије и друго) 

х             

3. Планирање и реализација радних 

састанака са службама и запосленима 

у дому 

х х х х х х х х х х х х  

IV ИСТРАЖИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Праћење процедура у оквиру 

вредновања васпитног рада  
х х х х х х х х х х х х  
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2. . Праћење процедура за пријем, 

смештај и адаптацију ученика средњих 

школа   

х х х х х х х х х х х х  

3.  Праћење процедура за организацију 

и праћење реализације дневних 

активности,као и активности везаних 

за епидемију корона вирусом 

х х х х х х х х х х х х  

4. . Праћење процедура за анализу и 

мерење задовољства корисника и 

заинтересованих страна и њиховог 

здравственог стања 

х х х х х х х х х х х х  

5. Стручно усавршавање, праћење 

литературе, часописа и приручника, 

присуство стручним скуповима 

х х х х х х х х х х х х  

V САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, УСТАНОВАМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

1. Сарадња са Министарством 

просвете и науке РС 
х х х х х х х х х х х х х 

2. Сарадња са васпитно образовним, 

здравственим, социјалним, културним 

и другим институцијама 

х х х х х х х х х х х х х 

3. Сарадња са стручним службама 

школе  
х х х х х х х х х х х х х 

4. Сарадња са домовима ученика у 

реализацији заједничких активности и 

манифестација 

х х х х х х х х х х х х х 

5. Планирање и реализација рада 

Стручног актива директора и 

управника домова ученика региона 

Западна Србија    

x x x x x x x x x x x x x 

6. Сарадња са родитељима ученика х х х х х х х х х х х х х 

7. Организовање првог заједничког 

родитељског састанка 
х             

VI ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ УСЛОВА РАДА 

1. Праћење одржавања хигијене у 

дому у складу са епидемиолошком 

ситуацијом као и организовање низа 

активности на тему заштите од 

заразних болести и очувања здравља 

х х х х х х х х х х х х х 

2.Остали послови (планирање, 

набавка, текуће поправке)   
х х х х х х х х х х х х х 

Тања Николић, управник дома 
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10.ПЛАН РАДА ВАСПИТАЧА 
 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ПЛАНИРАЊЕ, 

ПРОГРАМИРАЊЕ И 

ПРИПРЕМА ЗА 

НЕПОСРЕДНИ 

ВАСПИТНИ РАД 

Израда плана рада васпитача  

 

септембар 2022. 

Израда глобалног плана васпитног рада 

Израда оперативног плана васпитног рада 

Израда плана рада васпитне групе 

Израда плана рада секција 

Израда тематских припрема васпитача током године 

 
 

ВОЂЕЊЕ 

ПЕДАГОШКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНИ 

ПОСЛОВИ 

Вођење Дневника васпитног рада током године 

Вођење Књиге Матичне евиденције ученика 

Вођење Књиге евиденције о дневном дежурству 

Вођење Књиге записника Педагошког већа 

Учешће у раду комисије за пријем ученика у дом јул  и август 2023. 

Учествовање у формирању васпитних група и распоређивању ученика 

по собама 

август 2023. 

Вођење различитих евиденција у циљу пружања услуге смештаја и 

васпитања ученика 

током године 

НЕПОСРЕДНИ ВАСПИТНИ РАД САУЧЕНИЦИМА 

 

 

 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛНИ РАД 

СА УЧЕНИЦИМА 

Упознавање индивидуалних способности и склоности, особина, 

интересовања, тенденција у развоју 

септембар 2022. и 

током године 

Упознавање породичних, социјалних, материјалних, здравствених и 
др. услова битних за развој ученика 

Упознавање  ученика  са  домом  (упознавање  организације  животаи 
рада у Дому, просторних и материјалних услова за индивидуално и 

групно учење, за учење по потреби и личном избору; нормама 

понашања у време организованог учења (поштовање правила Кућног 

реда и Распореда дневних активности); упознавање са васпитачем и 

стручним сарадницима, начином њиховог праћења активности и 

ефикасности   ученика, могућностима   за   индивидуалне   и   групне 
разговоре, заказивање разговора и сл.) 

Подршка процесу прилагођавања ученика на живот у дому и 
окружењу у коме су дом и школа 

Помоћ ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне 

резултате и изграде одговоран однос према школским обавезама и 

сопственом професионалном развоју 

током године 

Оспособљавање ученика за активан и одговоран однос према 
сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних 

вештина 

Оснаживање ученика за социјалну интеграцију 

 

 

 

ГРУПНИ РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

Укључивање ученика у колектив и јачање колектива септембар 2022., 

током године 

Разматрање односа ученика према учењу, раду, поштовању правила 

кућног реда и распореда дневних активности 

током године 

Анализирање успеха и владања ученика појединачно и целе васпитне 

групе, изрицање похвала и казни 

на 

класификационим 
периодима 

Испитивање интересовања ученика за секције и организоване 

слободне активности 

октобар, током 

године 
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 Предузимање мера ради побољшања успеха васпитне групе у целини, 
пружање помоћи при учењу ученицима, афирмисање рада ученика 

током године 

Анализирање секцијског рада и слободних активности ученика у 
школи, дому и граду 

 

Припрема ученика за такмичења (Домијаде) 
 

октобар 2022.- 
март/април 
2023. 

Реализација тема на часовима васпитног рада током године 

 
ПОСРЕДАН ВАСПИТНИ РАД И ОСТАЛО 

 

САРАДЊА СА 
ШКОЛОМ 

Индивидуални разговори са одељењским старешинама, 
предметним наставницима и стручним сарадницима 

по потреби и на 
клас.периодима 

 

 

 

САРАДЊА СА 

РОДИТЕЉИМА 

Индивидуални и групни разговори са родитељима ради међусобног 
информисања о: 

а) здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика, 

б) резултатима учења и понашања ученика, као и о ваннаставним 

активностима и о ваншколском ангажовању, 
в) условима живота у породици, школи и друштвеној средини 
г) здравствена делатност у циљу спречавања коронавируса и мере 
заштите 

 

 

 

током године 

Укључивање родитеља у реализацију појединих активности  
 

Анкетирање родитеља у циљу испитивања задовољства условима 
живота и рада у дому 

децембар 2022.; 
мај 2023. 

 

САРАДЊА СА 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 

У изради плана рада васпитача, педагошког већа; у избору тема, 

припреми и реализацији васпитног рада; праћењу и подстицању 

развоја и напредовања ученика; откривању узрока који доводе до 

поремећаја у понашању ученика и предузимању одговарајућих 

васпитних мера; у праћењу и анализи реализације васпитних задатака 

 

 

током године 

САРАДЊА СА 

ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ И 

ОСТАЛИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

Коришћење могућности друштвене заједнице и различитих 

институција за подстицање развоја и унапређивања здравља ученика 

(ЗЦ Шабац, Центар за социјални рад, Министарство унутрашњих 

послова, Културни центар, Народни музеј, Библиотека шабачка, 

Канцеларија за младе, спортски центри, невладине организације, 
средства информисања, ученички домови…) 
 

током године 

УЧЕШЋЕ У РАДУ 

СТРУЧНИХ ОРГАНА 

Учешће у раду Наставничког већа током године 
Учешће у раду Педагошког већа 

 

Учешће у раду одељењских већа  

Учешће у раду тимова и стручних актива 

СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

Учешће у разним облицима стручног усавршавања у установи и ван ње 
према планираним активностима 

током године 
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11.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА У УСТАНОВИ УЧЕНИЧКОГ 

СТАНДАРДА - ПЕДАГОГА 

Програмски садржаји 
Време 

реализације 
Начин реализације Сарадници 

 

1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА 

Израда Годишњег и оперативних планова и 

програма рада педагога 

Септембар, 

током године 
 / 

Израда плана и програма васпитног рада са 

ученицима (програм рада васпитача и васпитних 

група, сарадња са родитељима, ученичких 

организација) 

Током године 
Корелација са осталим деловима 

ГПШ 
васпитачи 

Планирање активности у оквиру тимова, 

Стручних актива за развојно планирање и развој 

школског програма, Тима за заштиту ученика од 

насиља 

Током године 
Корелација  са осталим деловима 

ГПШ 

Чланови тимова 

и актива 

Планирање и спровођење анализа и истраживања Током године 

Израда плана и инструмената, 

прикупљање података, анализа, 

извештај 

васпитачи, 

сарадници 

Иницирање и учешће у иновативним видовима 

планирања васпитног рада и ванваспитних 

делатности 

Током године 

Израда нових инструмената 

планирања, праћења, индивидуална 

сарадња са васпитачима 

директор, 

пом.директора 

Формирање Вршњачког тима и планирање 

активности истог 
Септембар    Израда плана, формирање васпитачи 

Учешће у припремању васпитача за планирање и 

реализацију програма  васпитања (израда скица 

за глобалне и оперативне планове) 

Током године 
Индивидуална сарадња са 

васпитачима 
васпитачи 

Дидактичко-методичко усавршавање васпитача 

које се изводи на нивоу школе са домом  
Током године Предавања, трибине 

васпитачи, 

пом.директора 

 

2.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА 

Систематско праћење и вредновање васпитног 

процеса, развоја и напредовање ученика 
Током године 

Праћење в.рада, индив.рад са 

ученицима 
пом.директора 

Праћење реализације васпитног рада и секције Током године Непосредно и кроз анализе 
васпитачи, 

пом.директора 

Праћење ефеката иновативних активности Током године Анализе посећеног васпитног рада васпитачи 

Рад на развијању и примени инструмената за 

вредновање и самовредновање различитих 

области и активности 

Током године Израда инструмената педагог, Тим 

Учествовање у раду савладаности програма 

увођења у посао васпитача, помоћ и праћење 

рада приправника 

По потреби 
Припрема, реализација и анализа 

испитне активности 

ментори, 

васпитачи 

 

Учешће у истраживањима педагошке праксе Током године Анализа истраживања и резултата васпитачи 

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика 

на класификационим периодима и предлагање 

мера за побољшање успеха 

Новембар, 

фебруар, јун, 

август 

Прикупљање података, анализа, 

извештај 

васпитачи, 

одељ.старешине 

Праћење узрока школског неуспеха и 

предлагање мера за побољшање 

Новембар, 

јануар, јун, 

август 

Анализа извештаја, инд. и групни 

саветодавни рад 

васпитачи, 

одељењске 

старешине 

Увођење нових планова и програма као и 

осталих иновација које се планирају и реализују 

у школи са домом 

Август, 

септембар 
Тимски рад 

пом.директора, 

директор 

Вођење евиденције о реализованим састанцима, 

седницама, активностима 
током године 

 

Евиденција 

 

 

/ 
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3. РАД СА ВАСПИТАЧИМА 

Пружање помоћи васпитачима на 

конкретизовању и операционализовању циљева 

и задатака  

Током године Индивидуални разговори васпитачи 

Пружање помоћи васпитачима на унапређивању 

квалитета рада васпитних група увођењем 

иновација и иницирањем коришћења савремених 

метода и облика рада 

Током године 
Помоћ у припреми и реализацији 

васп.рада 
васпитачи 

Мотивисање васпитача за континуирано стручно 

усавршавање 
Током године Сагледавање индивидуалних потреба  пом.директора 

Анализирање реализације праћених састанака 

васпитних група и давање предлога за 

унапређивање 

Током године Евалуација 
пом.директора, 

васпитачи  

Праћење начина вођења педагошке 

документације васпитача 
Током године 

Преглед документације, извештај, 

сарадња са васпитачима 

васпитачи,  

директор, 

пом.директор 

Пружање помоћи васпитачима у осмишљавању 

рада са ученицима којима је потребна додатна 

подршка (тешкоће у развоју, осетљиве друшвене 

групе) 

Током године 

Сарадња.са одељењским већем, 

вођама в.групе  и Тимом за ИОП, 

родитељи 

васпитне групе, 

одељењско веће,  

тим за 

ИОП,родитељи 

Оснаживање васпитача за тимски рад  Током године Договори на састанцима тимова чланови тимова 

Пружање помоћи вапитачима у реализацији 

примера добре праксе, излагања на састанцима 

већа, актива, стручним скуповима и 

родитељским састанцима 

Током године Размена искустава 
васпитачи, 

пом.директора 

Упознавање групних васпитача и већа са 

релевантним карактеристикама нових ученика 
Новембар  Индивид. сарадња / 

Пружање помоћи васпитачима у реализацији 

појединих садржаја васпитних група  
Током године Анализа васпитног рада 

групни 

васпитачи 

Пружање помоћи васпитачима у остваривању 

сарадње са породицом  
Током године Индивид. сарадња 

васпитачи, 

пом.директора 

Пружање помоћи васпитачима у припреми 

техника и поступака самоевалуацје 
Током године Индивид. сарадња / 

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Прикупљање релевантних података који су 

значајни за рад педагога 
Током године Саветодавни рад васпитачи 

Стварање оптималних услова за индивидуални 

развој ученика и пружање помоћи и подршке 
Током године Анализе 

директор, 

пом.директора, 

васпитачи 

Испитивање педагошких чинилаца неуспеха и 

предлагање мера за отклањање 

После 

класификацион

их перида 

 

Анализе успеха 

 

васпитачи 

Рад на професионалној оријентацији ученика Током године Саветодавни рад, васпитни рад група васпитачи 

Саветодавно-васпитни рад са ученицима (групни 

и индивид.): који постижу слабији успех, 

испољавају тешкоће у прилагођавању на живот и 

рад у школи и дому и имају проблема у 

понашању, имају теже повреде радних и домских 

дужности, живе у неповољним породичним и др. 

социјално-педагошким условима, са ученицима 

који су дошли из других животних средина 

Током године Индививидуални рад 
вође васпитних 

група 

Пружање помоћи и подршке ученицима при 

укључивању у пројекте и активности стручних и 

невладиних организација 

По потреби 
Кроз рад тимова и ученичких 

организација 

Ученички 

парламент, 

Вршњачки тим 

Анализирање предлога и сугестија ученика за 

унапређивање рада дома и помоћ у њиховој 

реализацији 

Током године 
Учешће у раду  тимова и ученичких 

организација 
пом.директора 

Индивидуални и групни рад са ученицима на 

њиховом оспособљавању за усвајање 

рационалних метода, коришћење литературе и 

Током године Инд. и групни саветодавни рад 
вође васпитних 

група 
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др. извора знања, оспособљавању ученика за 

самообразовање и коришћење слободног 

времена 

Рад на превецији насиља (Тим за заштиту 

ученика од насиља, Вршњачки тим) 
Током године Предавање, васпитни рад 

чланови тимова, 

васпитачи 

Анкетирање ученика о узроцима и присутности 

насиља 

Друго 

полугодиште 
Анализирање васпитачи 

Учешће у појачаном васпитном раду за ученике 

који врше повреду правила, обавеза и дужности 

 

Током године 
Индив. сарадња са ученицима и 

запосленима 

васпитачи, 

пом.директора 

 

 

5.   САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 

Прикупљање података значајних за упознавање и 

праћење ученика 
Током године Индив. сарадња васпитачи 

Информисање родитеља о психолошко-

педагошким карактеристикама и проблемима 

њихове деце и пружање подршке 

Током године Индив. сарадња 
васпитачи 

 

Упознавање родитеља са важећим законима, 

протоколима о заштити ученика  

Август, 

септембар 

Родитељски састанци, Савет 

родитеља 

васпитачи, 

пом.директора, 

директор 

Учешће у професионалном информисању 

родитеља 
Током године Индив.сарадња родитељи 

Учешће у реализацији програма сарадње дома са 

родитељима 
Током године Инд. сарадња, Савет родитеља 

родитељи, 

васпитачи, 

пом.директора 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИКОМ-АСИСТЕНТОМ 

Рад на истраживању постојеће о.в. праксе и 

специфичних проблема и потреба установе и 

предлагање мера за унапређење 

Током године Анализа 
тим за 

самовредновање 

Рад у оквиру рада стручних тимова и комисија и 

редовна размена информација 
Током године Сарадња са члановима тимова чланови 

Рад на заједничком планирању активности, 

изради стратешких докумената установе, анализа 

и извештаја о раду 

Август, јануар, 

јун 

Сарадња кроз инд. контакте и 

састанке  

тимова 

наставници, 

васпитачи, 

педагог, 

пом.директора 

Рад на проналажењу најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке документације 

 

Током године Сарадња са васпитачима 

васпитачи, 

пом.директора 

 

Рад на планирању активности у циљу јачања 

васпитачких и личних компетенција 

 

Током године Семинари, предавања 

васпитачи, 

пом.директора 

 

Рад по питању приговора и жалби ученика и 

родитеља на одлуке Педагошког већа, изречених 

васп.-дисциплинских мера 

По потреби Рад у комисији 
чланови 

комисије 

 

7. РАД У ПЕДАГОШКОМ ВЕЋУ И ТИМОВИМА 

Учествовање у раду Наставничког већа, 

Педагошког већа и Педагошког колегијума 

 

Током године Седнице чланови 
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Учествовање у раду тимова, одељењских већа, и 

комисија на нивоу Школе и Дома који се 

образују ради остваривања одређеног задатка, 

програма  

Током године Састанци чланови 

Учествовање у Савету родитеља (члан), 

Ученичког парламента (координатор), Стручном 

активу за развој школског 

програма(координатор), Стручном активу за 

развојно планирање (координатор), Тиму за 

заштиту од насиља (члан), Тим за обезбеђивање 

и развој квалитета установе (члан) 

Током године Састанци чланови 

Предлагање мера за унапређивање рада стручних 

органа школе 
Током године Сарадња кроз инд. и групне контакте 

Руководство, 

чланови, педагог 

 

8.   САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним, научним, културним и другим 

установама и учествовање у истраживањима 

Према потреби Тимска и индивидуална сарадња 
васпитачи, 

руководство 

Осмишљавање програмских активности за 

пружање подршке развоју младих 
Према потреби Активности РПШ 

педагог, 

наставници 

Сарадња са Националном службом за 

запошљавање, Центром за стручно усавршавање, 

ЦСР, МУП, Црвеним крстом, Канцеларијом за 

младе, комисијама на нивоу локалне самоуправе 

које се баве унапређивањем положаја ученика и 

услова за раст и развој 

Према потреби Индивидуална сарадња 
васпитачи, 

пом.директор 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Евиденције на дневном, месечном и годишњем 

нивоу 

Током године Евиденције 
педагог 

Израда, припрема и чување посебних протокола, 

чек листа за праћење васпитних и вандомских 

активности 

Током године Евиденција 

педагог 

Вођење записника Педагошког већа, Ученичког 

парламента, Педагошког колегијума, Тима за 

заштиту, Стручних актива 

Током године  

Евиденције / 

Припрема за послове предвиђене годишњим 

програмом и оперативним плановима 

Током године Праћење личног плана сарадници 

Прикупљање података о ученицима, писање 

педагошких профила и чување материјала који 

садржи податке о ученицима у складу са 

етичким кодексом 

Током године  педагог, 

васпитачи, 

родитељи 

Професионални развој у/ван установе 

Током године Семинари, скупови, предавања, 

Актив стручних сарадника средњих 

школа, Подружница ПДС мачванског 

округа 

Тим за 

професионалну 

оријентацију, 

пом.директора, 

актив 

Слађана Игњатовић, мастер педагог 
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12. План рада Педагошког већа 

 
 

1.Усвајање Годишњег плана рада дома и Годишњег извештаја о 

раду дома 
Септембар 

 

2.Утврђивање плана рада Педагошког већа  

3.Усвајање планова рада секција и задужење васпитача за 

реализацију планираних задатака 

 

4.Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом – протокол 

о поступању у случају појаве COVID 19 

 

  

1.Анализа примене кућног реда Октобар 

2.Анализа извршених задатака у IX и X месецу  

3.Активности на организовању хуманитарне акције  

4.Предавање на тему ,,Трговина људима”  

5.Припрема родитељског састанка за новембар месец  

6.Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом  

  

1.Анализа успеха и дисциплине ученика Новембар 

2.Мере за побољшање успеха ученика  

3.Анализа рада секција  

4.Обележавање Светског дана борбе против  AIDS-a – реализација 

по васпитним групама 

 

5.Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом  

  

1.Анализа реализације сарадње са ученичким родитељима Децембар 

2.Анализа превентивних мера у погледу исхране и хигијене 

намирница 

 

3.Анализа рада секција   

4.Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом  

  

1. Анализа успеха и дисциплине ученика Јануар 

2.Анализа реализације задатака у XI и XII месецу  

3.Активности на организовању хуманитарне акције  

4.Секцијско представљање ученика   

5.Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом  

  

1.Организација састанака са ученицима који су показали слабији 

успех у школи 
Фебруар 

2.Анализа вођења педагошке документације  

3.Припреме и учешће ученика на домијади   

4.Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом  

  

1.Анализа односа ученика према домској имовини и кућном реду Март 

2.Анализа реализације задатакау I, II и III месецу  

3.Констатовање штете почињене од стране ученика и надокнада 

исте 

 

4.Припрема родитељског састанка за април месец  

5.Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом  

  

1.Анализа успеха и дисциплине ученика Април 

2.Учешће на домијадама   

3.Анализа рада секција  

4.Предавање на тему “Заразне болести”  

5.Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом  
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1.Награђивање ученика за постигнуте резултате у Дому Мај 

2.Анализа сарадње Дома са установама и организацијама   

3.Анализа реализације задатака у IV и V месецу  

4.Дружење са матурантима   

5.Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом  

  

1.Анализа дисциплине ученика на крају школске 2022/2023. 

године 
Јун 

2.Анализа сарадње са родитељима ученика  

3.Формирање комисије за пријем ученикау Дом  

4.Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом  

  

1.Коначна анализа успеха ученика на крају школске 2022/2023. 

године 
Август 

2.Информација о пријему ученика у Дом  

3.Утврђивање нацрта Годишњег плана рада за школску 2023/2024. 

годину 

 

4.Припреме за почетак школске године  

5.Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом  

 

13. Глобални план рада васпитне групе 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ 

РЕАЛИЗАЦ. 

Септембар Међусобно представљање ученика 
и васпитача 

Упознавање ученика     са Учионица Васпитач, 

  Правилником о  Ученици  који 

 Упознавање ученика са правилима 
понашања у Дому и дужностима 

организацији живота и 
рада, 

 су  боравили у 

 ученика Кућним редом дома.  Дому 

  Информисање ученика,  претходних 

 Искуства ученика који су боравили 
у Дому претходних година 
 
Упознавање ученика са 
управником дома 

договор.  година 
 
Управник дома 

     
 
 
Септембар 

 
Доношење плана рада за шк.год. 

 
 
Упознавање ученикаса 

 
 
Учионица 

 
 
Васпитач 

 Избор  руководства групе организацијом и   

  садржајима васпитног 
рада. 

  

  Разговор, групно   

  одлучивање, извођење   

  закључака.   

Септембар Испитивање интересовања ученика 

за секцијски рад 

Попуњавање листе 
интересовања ученика. 
 Разматрање предлога 
ученика, разговор. 

Учионица Васпитач 

Септембар Упознавање ученика са Протоколом 

и Програмом заштите ученика од 

насиља 

Дискусија Учионица Васпитач 

Септембар- 

децембар 

Праћење адаптације ученика на 

домске услове живота и рада 

Дискусија, реализација 
програма адаптације 

Учионица Васпитач, 

педагог 

Децембар, Обележавање значајних датума Групно  одлучивање Учионица Васпитач 
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јануар (школска слава, Светски дан борбе 

против сиде...) 

Октобар- 

април 

Припрема ученика за такмичења на 

Сусретима домова (Домијада) 

 

Упознавање ученика са 
организацијом такмичења, 
психолошка припрема, 
групна подршка 
такмичарима 

Учионица Васпитач 

Ученици који 

су учествовали 

на Домијади 

Педагог 

Децембар, 

мај, јун, 

током 

школске 

године 

Припреме за исељавање ученика- 

зимски и летњи распуст, онлајн 

настава-модел наставе 

 

Информисање  ученика, 
договор 

Учионица Васпитач 

Март, април Испитивање потреба ученика за 

професионалним саветовањем (за 

ученике завршних разреда) 

Информисање ученика о 
професионалном 
саветовању, договор 

Учионица Васпитач 

Педагог 

Током 

године 

Праћење  безбедности  ученика Дискусија, примена 
Протокола о заштити 
ученика 

Учионица Васпитач 

Током 

године 

Анализа успеха и владања ученика 

(појединачно и целе васпитне 

групе). Идентификовање ученика 

којима је потребна помоћ у учењу 

Формирање образаца кооперативног 

понашања-помоћ ученицима који 

заостају у раду 

Предлагање ученика за похвале и 

награде 

Предлози за изрицање васпитно- 

дисциплинских мера 

Анализа, дискусија, 
разматрање предлога 
ученика, групно решавање 
проблема 

Учионица Васпитач 

Током 

године 

Праћење задовољства ученика 

понуђеним садржајима у свим 

подручјима  васпитног  рада 

Дискусија, разматрање  
предлога   ученика 

Учионица Васпитач 

Током 

године 

Анализа слободних активности 

ученика у школи, Дому и граду 

Анализа, дискусија, 
разматрање предлога 
ученика 

Учионица Васпитач 

Током 

године 

Праћење извршавања обавеза 

ученика 

Анализа редовног 
уплаћивања средстава за 
исхрану и смештај 

Учионица Васпитач 

Током 

године 

Организовање естетско-хигијенског 

уређења просторија у Дому -акције 

Дискусија, разматрање 
предлога ученика, групно 
одлучивање 

Учионица Васпитач 

 

14.Слободне активности ученика 
 

 У дому ученика, реализоваће се следеће секције: 

СЛОБОДНА АКТИВНОСТ-
СЕКЦИЈА 

ЗАДУЖЕН ЗА РАД СЕКЦИЈЕ 

Културно-уметничке секције 
Литерарна секција Ања Ризнић 
Рецитаторска секција Татјана Јокић 
Ликовна секција Мирјана Шешић и Милена Ђаковић 

Драмска секција Ања Ризнић  
Музичка секција Мирјана Шешић 
Еколошка  секција Татјана Јокић 
Фолклор Милена Ђаковић 
Спортске секције 
Шах Милена Ђаковић 
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Стони  тенис Данило  Цветић 
Фудбал Данило Цветић 
Кошарка Данило Цветић 
Стрељаштво Данило Цветић 

 

У току школске године, одржаваће се секција домаћинства у којој ће учествовати васпитачи, 

педагог и управница. За учешће на Фестивалу љубавне поезије задужена је С.Игњатовић, педагог 

у дому. 

14.1.Планови секција 

 
Литерарна секција 

План рада литерарне секције за школску 2022/2023.годину: 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

-Окупљање чланова литерарне секције 
 
-Упознавање са креативним потенцијалима ученика и 

њиховим књижевним интересовањима 

 

-Одређивање термина за извођење активности 

секције и договор о начину рада 

 

-Прављење плана рада 

Септембар 
васпитач и 

чланови секција 

-Сарадња с библиотеком – интересовања ученика (поезија, 
проза) 
 
-Креативне радионице 

Октобар васпитач и 

чланови секција 

-   Припремање литерарца за песничке конкурсе 

 

-   Увежбавање технике израде писаног састава 

 

-   Финализирање припремног дела 

 

-   Одабир текстова за школске новине 

 
-   Одабир илустрација 

Новембар васпитач и 

чланови секција 

-У сусрет прослави школске славе – нове теме, нове идеје 

-Књижевновече у Дому 

Децембар васпитач и 

чланови секција 

-Св. Сава у знаку литерараца 
 
-Поетски конкурси- одабирање радова 

Јануар васпитач и 
чланови секција 

-Креативне радионице литерараца средњих школа 
 
-Читање ученичких радова, анализа 

Фебруар васпитач и 
чланови секција 

-Литерарни конкурси- одабирање радова 
 
-Разговори о књижевним делима 
 

 - Обележавање Светског Дана поезије (21. март) 

Март васпитач и 
чланови секција 



 

203 
 

-Сарадња са библиотеком 
 
-Читање радова ученика 

Април васпитач и 
чланови секција 

-Креативне радионице Мај васпитач и 
чланови секција 

-Дружење литерараца у Дому – утисци.... Јун васпитач и 
чланови секција 

 

 
Драмска секција 

 
План рада драмске секције за школску 2022/2023.годину 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Конституисање секције и утврђивање плана рада 

секције 

 

Договор о начину рада 

 

Септембар 

Васпитач са 
члановима секције 

Одабир текста  

 

Договор и увежбавање изражајних средстава 

(комедија / драма / трагедија ) 

 

 

Октобар 

 

Васпитач са 

члановима секције 

 

Увежбавање текста 

Дисање 

Дикција 

Увежбавање сценског  кретања 

 

 

Новембар 

 

Васпитач са 

члановима секције 

Говор тела 

 

Успостављање односа са публиком 

 

Децембар 

Васпитач са 

члановима секције 

Финализирање припремног дела 

 

Договор о костимима 

 

Израда сценографије 

Јануар - фебруар 
Васпитач са 

члановима секције 

 

Пробе за такмичења и смотре 

 

Фебруар 

Васпитач са 

члановима секције 
-  

Обележавање Светског Дана позоришта (27.март) 
-  

Извођење дела пред  пубиком 

 

Март 

Васпитач са 

члановима секције 

Анализа постигнутих резултата 
-  

Април Васпитач са 

члановима секције 

Анализа рада секција у школској 

2022/2023.години 

-  
Планирање рада у идућој школској години 

 
Јун 

Васпитач са 
члановима секције 
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Стонотениска  секција 

 
План рада стонотениске секције за школску 2022/2023. годину 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

Утврђивања плана рада 

Формирање групе и одређивање термина 

Септембар Васпитач, чланови секције 

Техника држања рекета,игра Октобар Васпитач, чланови секције 

Техника сервис Октобар Васпитач, чланови секције 

Техника сервис-увежбавање Октобар Васпитач, чланови секције 

Техника форхенд ударац Новембар Васпитач, чланови секције 

Техника форхенд ударац- увежбавање Новембар Васпитач, чланови секције 

Техника бек хенд ударац Новембар Васпитач, чланови секције 

Техника бек хенд ударац-увежбавање Децембар Васпитач, чланови секције 

Игра сингл Децембар Васпитач, чланови секције 

Техника ударца наизменично Јануар Васпитач, чланови секције 

Игра, увежбавање Фебруар Васпитач, чланови секције 

Игра у паровима Јануар - март Васпитач, чланови секције 

Игра у паровима-увежбавање Фебруар  -март Васпитач, чланови секције 

Игра сингл Фебруар – јун Васпитач, чланови секције 

Игра дубл Фебруар - јун Васпитач, чланови секције 

 

Шаховска  секција 

 

Шах је игра која учи децу вредностима озбиљног рада,средство за вежбу решавања 

проблемских ситуација. Он доприноси јачању самопоштовања, развоју когнитивних вештина и 

изграђује тимски дух.  Циљеви рада шаховске секције су да ученици кроз игру:   

-развијају  когнитивне вештине                                                                                                                         

(закључивање,  дедукција, индукција);  

- јачају самопоуздање кроз самоостваривање; 

- изграђују тимски дух; 
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- развијају концентрацију, визуелизацију, одмереност, апстрактно мишљење, планирање;                                                                                                            

- вежбају решавање проблемских ситуација. 

 

План рада шаховске секције у школској 2022/2023. годину: 

 

 

АКТИВНОСТ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Утврђивање плана и програма рада секције  

 

Упознавање ученика о правилима игре: 

- Циљ игре 

- Шаховска табла 

- Почетна позиција 

- Кретање фигура 

- Начин померања фигура                                                                            

- Завршетак партије 

септембар 

октобар 

васпитач, чланови 
секције 

Упознавање ученика са правилима такмичења                                                                          

- Шаховски сат 

- Записивање потеза 

- Нерешена партија 

- Игра са убрзаним завршетком 

- Бодовање 

- Понашање играча 

- Улога судије 

- Прекинуте партије 

- Убрзана игра 

- Брзопотезна игра 

 

Припрема за турнир међу ученицима у Дому  

 

новембар 

децембар 

васпитач, чланови 

секције 

Припрема за Домијаду (према могућностима) 

 

Шаховска такмичења:                                                                            

- Екипна такмичења 

- Симултанке 

- Хендикеп мечеви  

јануар 

фебруар 

васпитач, чланови 
секције 

Организација турнира у шаху у Дому 

 

 

Учешће на Домијади 

Сумирање резултата на Домијади 

(уколико буде реализована Домијада) 

март 

април 

васпитач, чланови 

секције 

Наставак са радом секције-редовно окупљање кроз рекреативно 

одигравање шаховских партија 
Сумирање свих резултата за целу школску годину 

мај 

јун 

васпитач, чланови 

секције 

 

Ликовна секција 

 

Ликовна секција има за циљ неговање културе уметничког изражавања ученика Дома и 

задовољавање интересовања ученика у области ликовне уметности. У оквиру ликовне секције ради 

мањи број ученика од прве до четврте године. Кроз самосталан рад ученика могу се уочити 

активности сваког појединца и склоности за ликовно изражавање. Ученици ће радити различите 
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теме и технике. Чланови секције ће радити на естетском уређењу дома. Ученици ће посећивати 

изложбе на којима ће се упознати са делима разних уметника, која им помажу при властитим 

креацијама. Ученици ће припремити радове за изложбу на регионалној  домијади. 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

- Конституисање секције 

-Упознавање чланова секције са планом рада ликовне секције, договор о раду, 

избор термина, разговор о областима ликовног изражавања којима ћемо се 

бавити 

септембар васпитач, 

чланови секције 

- Предавање – упознавање ученика  

- Примењена уметност – врсте примењене уметности 

септембар-

октобар 

васпитач, 

чланови секције 

Припреме за домијаду     

 Цртање – рад оловком (мртва природа) 

 Израда макета 

 Рукотворине  

 Примењена уметност  

 Уметничка  фотографија 

 

октобар – 

март 

васпитач, 

чланови секције 

-Израда материјала за акцију „Тајни Деда Мраз“     

-Учешће у естетском уређењу домског  простора поводом  Нове године 

децембар 

 

васпитач, 

чланови секције 

 Израда експоната за изложбу на регионалној домијади 

 Учешће у изради материјала за хуманитарну акцију 

јануар-март  васпитач, 

чланови секције 

-Учешће на домијади – поставка изложбе и ликовни рад ученика 

- Изложба радова у нашем Дому 

март васпитач, 

чланови секције 

 Договор о рaду за следећу годину и сумирање резултата досадашњег рада 

секције 

 

април и мај васпитач, 

чланови секције 

Место одржавања секције: просторија за секције. 

 

Рецитаторска  секција 

 
САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦ

И 

- Конституисање 

секције

 

септембар 

-Упознавање чланова секције са планом рада, договор о раду, избор 

термина, разговор о изражавању  

Септембар васпитач, 

чланови 

секције 

 - Одабир текста  
- Договор и увежбавање изражајних средстава 

- Увежбавање текста 

- Дисање 

- Дикција 

Септембар

-октобар 

васпитач, 

чланови 

секције 

- Говор тела 

 

- Успостављање односа са публиком 

октобар – 

март 

васпитач, 

чланови 

секције 



 

207 
 

 

- Учешће на конкурсима 

- Увежбавање рецитације децембар - 

март 

васпитач, 

чланови 

секције 

-Учешће на домијади 

 

-Организовање рецитације  у Дому 

март васпитач, 

чланови 

секције 

- Договор о рaду за следећу годину и сумирање резултата досадашњег 

рада секције 

април и 

мај 

васпитач, 

чланови 

секције 

Музичка  секција 

 

 

Музичка секција у свом раду може у великој мери да уђе у тајне музичке уметности и 

да обезбеди интелектуално испољавање и развијање младих - њихове маште, мисли и 

осећања, воље и многих позитивних особина. Часови музике подстичу ученике на 

истанчане мисли и емоције. У оквиру рада секције, изузетно важан корак је избор музичких 

композиција. 

Циљ рада ове секције је креативно испуњавање слободног времена., као и њихово 

музичко усавршавање.  У току ове школске године, музичка секција ће се реализовати у 

складу са епидемиолошком ситуацијом. 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

 Избор ученика за слободне активности 

 План и програм за текуће активности 

Септембар васпитач, чланови 

секције 

 Одабир програма 

 Упознавање ученика са циљевима, задацима  и планом рада за 

текућу годину 

Септембар-

октобар 

васпитач, чланови 

секције 

 Пробе етно и народне музике 

 Пробе популарне музике 
 

Новембар васпитач, чланови 

секције 

 Утврђивање начина праћења реализације програма 

 Пробе етно и народне музике 

 Пробе популарне музике 
 

Децембар васпитач, чланови 

секције 

 Увежбавање композиција за Домијаду 

 Тонске пробе 
 

Јануар васпитач, чланови 

секције 

 Увежбавање садржаја планираних за наступ на такмичењу 

 Пробе изабраних композиција 
 

Фебруар, март васпитач, чланови 

секције 

 Тонске пробе и увежбавање садржаја за такмичарски наступ 

 Учешће на Домијади 

 Осврт на постигнуте резултате на такмичењу 
(уколико буде организована) 

 Извођење композиције и песме у дому ученика 

Март, април васпитач, чланови 

секције 

 Разматрање извештаја о раду секције 

 Предлог за похвале 

 Анимирати ученике да сами изврше аналзу постигнутих 

резултата 

Мај, јун васпитач, чланови 

секције 
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Еколошка секција 

 

Еколошка секција има за циљ подизање нивоа свести о значају очувања животне средине, 

развијање еколошке културе ученика кроз одговорно понашање и активно учешће у очувању 

природне равнотеже како своје непосредне околине, тако и читаве планете. 

  

Месец 
 

Активност Носиоци 

Септембар 
 

- Формирање секције, доношење плана рада, распоред рада, упознавање са 

циљевима и задацима 

- Обележавање 16. септембра – Дан заштите озонског омотача 

васпитач, чланови 

секције 

Октобар - Нега саксијског биља и уређење зелене површине око дома 

- Обележавање 16.октобра - Дан здраве хране  

- Израда кутија за разврставање отпада 

васпитач, чланови 

секције 

Новембар - Обележавање Дана чистог ваздуха ( ефекат стаклене баште; какав ваздух 

желимо да удишемо) 

- Обележавање 4. новембра – Дан климатских промена 

- Израда натписа „Не бацај смеће“ и постављање у дворишту 

- Израда еколошких новогодишњих украса  

васпитач, чланови 

секције 

Децембар - Израда паноа о рециклажи 

- Нега саксијског биља 

васпитач, чланови 

секције 

Јануар - Обновљиви и необновљиви извори енергије 

- Израда паноа о загађености животне средине (вода, ваздух, земљиште) 

васпитач, чланови 

секције 

Фебруар - Обновљиви и необновљиви извори енергије  

- Обележавање 2. фебруара – Међународни дан мочварних подручја 

- Обележавање 22. фебруара – Међународни дан екологије 

васпитач, чланови 

секције 

Март - Обележавање 21.марта – Светски дан шума 

- Обележавање 22.марта – Светски дан вода (проблем недостатка пијаће воде 

и потреба за штедњом) 

- Одржавање саксијског цвећа 

васпитач, чланови 

секције 

Април - Уређење околине дома – акција 

- Обележавање 22. априла - Светски дан планете Земље  

васпитач, чланови 

секције 

Мај - Уређење и чишћење у локалном простору 

- Обележавање 22. маја - Дан заштите природе (панои, фотографије) 

васпитач, чланови 

секције 

 

Секција фолклора 

 

Фолклорна секција Дома ученика окупља ученике свих узраста. Секција не поседује 

сопствену народну ношњу. Циљеви секције су: 

 Увежбање одређених кореографија;  

 Неговање покрета и правилног држања тела;  

 Развијање осећаја за ритам; 

 Упознавање и неговање традиције нашег фолклора. 
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САДРЖАЈ 

 

ВРЕМЕ 

 

Конституисање секције 

-упознавање нових чланова секције са досадашњим радом  

фолклора 

-договор о раду, избор игара које ће се играти 

 

септембар 

 

 

Фолклор – народне игре Србије 

- обичаји 

-предавање – упознавање ученика 

-избор сарадника и успостављање сарадње са КУД Абрашевић 

 

септембар- октобар  

 

 

Припреме за домијаду   

- избор кореографије- 

 - увежбавање кореографије и игара које су у склопу кореографије        

 

 

октобар – март 

Генерална проба – пред наступ на домијади 

 

фебруар - март 

Наступ на домијади 

  

март - април 

Договор о раду за следећу годину и сумирање резултата 

досадашњег рада секције   

   

мај 

          Место одржавања секције: домске просторије. 

 

Секција фудбала 

Садржај активности Временска динамика 

Упис нових чланова секције 

 

Договор око термина одржавања тренинга 

 

септембар 

 

Тренинзи(физичке и тактичке припреме)  

 

Припреме за регионалну домијаду Западне Србије. 

 

 

октобар - фебруар 

Учешће на Домијади март - април 

Анализа постигнутих резултата на регионалној домијади, наставак 

припрема за следећу домијаду  

април - мај 

Анализа рада секције од септембра месеца 

 

јун 

   

 

Секција стрељаштва 

 

Секција стрељаштва  доприноси јачању самопоштовања, развоју концентрације и изграђује 

тимски дух.  Циљеви рада секције за стрељаштво су да ученици кроз игру:  

  -развијају  когнитивне вештине                                                                                                                         

(закључивање,  дедукција, индукција);  

- јачају самопоуздање кроз самоостваривање; 

 - изграђују тимски дух; 

  - развијају концентрацију, визуелизацију, одмереност, апстрактно мишљење, планирање. 
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Секција ће се реализовати у сарадњи са Стрељачким клубом из Шапца под руководством 

Милована Игњатовића. 

 

 

15. План рада Вршњачког тима 

 
Од школске 2022/2023.године, планирано је формирање Вршњачког тима у дому 

ученика на иницијативу педагога дома. На почетку сваке школске године бирају се 

чланови Вршњачког тима: дружељубиви, комуникативни, креативни, стрпљиви, 

толерантни и ненасилни. Ко добије највише гласова и поверење ученика, улази у 

вршњачки тим. Вршњачки тим пролази обуку и док учи добро се забавља на радионицама.  

Циљеви: ширење асертивног начина комуникације, толеранције, хуманих вредности, 

превенција насиља, као и развијање другарства, поштовања и емпатије, тимског духа, 

осећања заједништва, али и јачање критичности и супротстављање пошастима 

данашњице. 

Задатак Вршњачког тима је да се кроз низ активности током школске године залаже 

за промоцију, вредновање и усвајање животних вредности – другарства, пожртвовања, 

толеранције, ненасилних облика комуникације, хуманости. Задатак ментора је да прати 

рад тима, да спроводи све планиране активности, да оспособи и припреми ученике за 

самостално учешће у оквиру тима и подстакне на ширење позитивне радне климе у својој 

васпитној групи. 

Координатор Вршњачког тима је Слађана Игњатовић, педагог. 

 

Планирана активност Носиоци Временска динамика 

Формирање Вршњачког тима Васпитачи, педагог, 

ученици 

Септембар  

Упознавање ученика са радом тима 

Пружање помоћи ученицима у адаптацији, 

помоћ у решавању конфликтних ситуација 

међу ученицима 

Васпитачи, педагог, 

ученици 

Током школске године 

Дечја недеља Васпитачи, педагог, 

ученици 

Октобар 

План и програм рада:  

1. Договор о раду секције септембар 

2. Нишањење, елементи нишањења, гледача октобар - новембар 

3. Став за гађање (седећи), окидање, дисање новембар 

4. Обједињавање свих елемената у целуну. децембар 

5. Гађање у белу мету (груписање погодака). јануар - фебруар 

6. Гађање у пробну мету. фебруара - март 

7. Вежбање. март - мај 

8. Припрема за домијаду (3+5) новембар – март 
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Радионица „Заљубљеност и љубав“ Педагог, ученици Децембар 

Обележавање Међународног дана борбе 

против вршњачког насиља „Дан розих 

мајица“ 

Педагог, ученици, сарадња 

са УП школе 

Последња среда у 

фебруару 

Радионица „Насиље није мој избор“ Педагог, ученици Март 

Филмски дан „Посматрачи“ Педагог, ученици Април 

Решавање проблемских ситуација  Педагог, ученици током године 

Анализа рада тима и предлог плана за 

наредну школску годину 

Педагог Јун 

 

 

16. САРАДЊА СА ДРУГИМ  ИНСТИТУЦИЈАМА  

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

У оквиру сарадње са окружењем разликујемо сарадњу са ужим и ширим окружењем. 

Уже окружење чине родитељи ученика – станара, њихови професори, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Посебна блиска сарадња остварује се 

са наставницима Средње пољопривредне школе са домом ученика - Шабац чији је Дом саставни 

део, што даје одређену специфичност нашем раду с обзиром да су и васпитачи, стручни 

сарадник-педагог и управница дома чланови Наставничког већа и одељењских већа Средње 

пољопривредне школе са домом ученика - Шабац. Такође, постоји сарадња са одељењским 

старешинама и ПП службом других школа које ученици похађају. Кроз сарадњу са ужим 

окружењем треба остварити што повољније услове за реализацију циљева васпитног рада и 

живота у домским условима. Од овог окружења очекује се да помогне у стварању повољне 

емоционална климе за утврђивање постојећих и стицање нових знања. Директор, пре свега, а 

потом и управница дома, педагог и васпитачи у тој сарадњи остварују крајњи циљ школовања 

деце – стицање средњошколског образовања. Поред текућих и повремених контаката, на почетку 

школске године одржава се родитељски састанак по васпитним групама, ради упознавања 

родитеља са Правилником о кућном реду у Дому, могућностима и облицима сарадње, а у циљу 

спречавања ширења вируса. Сарадња са родитељима остварује се кроз индивидуалне контакте, 

родитељске састанке и евентуално кроз сарадњу у малој групи. Сарадња са школом оствариће се 

путем посета васпитача школама ради увида у успех ученика, редовно похађање наставе и 

понашање ученика у школи, као и редовним контактима између управнице дома, одељењским 

старешинама ученика како наше школе тако и других школа. 

Шире окружење чине друштвене заједнице, удружења и неформалне групе и појединци 

који могу директно или индиректно помоћи остваривању што пријатнијег боравка ученика у 

дому. Такво окружење обухвата Општину, Црвени крст, Културни центар, Народни музеј, 

Библиотеку шабачку, Канцеларију за младе града Шапца, Завод за јавно здравље Шабац, 

Удружење Чивијашки карневал, Студентску поликлинику и друге здравствене, спортске и 

културно-просветне установе... Васпитачи ће иницирати реализацију хуманитарних акција у 

ученичком дому. Директор и управница дома координишу сарадњом са ширим и ужим 

окружењем. У том смислу нарочито се  потенцира на уређење околине дома, спортске и 

културно-просветне сусрете са установама и организацијама, као и остваривање контаката са 

свим установама у граду и другим домовима, а пре свега из региона. 

У току школске 2022/2023.године, акценат је на сарадњи са родитељима, одељењским 

старешинама, посетама установама у локалној заједници, а наставиће се сарадња са Заводом за 
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јавно здравље, Школском управом Ваљево и Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја ради остваривања безбедности и здравља у Дому ученику. 

 

17. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Имајући у виду развој и обогаћење педагошко – психолошке теорије и праксе, намеће се 

потреба за сталним усавршавањем и стручним оспособљавањем васпитног кадра. Стручно 

усавршавање запослених условљено је сложеношћу функције коју обављају, а што је условљено 

сталним усавршавањем образовно-васпитног процеса у постојећим друштвеним околностима. 

Стручно усавршавање је законска обавеза васпитача и стручног сарадника, а одвијаће се : 

 самообразовањем; 

 организовањем тематских дискусија; 

 сарадњом са васпитачима и стручним сарадницима других домова и школа; 

 акредитованим семинарима у ЦСУ Шабац и онлајн семинарима. 

 

18. АНАЛИТИЧКА  ДЕЛАТНОСТ 

 

Главни носиоци истраживачког рада у дому су чланови Педагошког већа, односно 

васпитачи и педагог. Истраживачки рад обухвата следеће области: 

 Адаптација ученика на услове живота и рада у дому; 

 Праћење школске успешности ученика у дому; 

 Присутност насиља у дому; 

 Медији и млади; 

 Значај превенције од насиља и болести зависности. 

 

 

19. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА  

 

У оквиру пројеката које обавља наша школа, планирано је учешће наших ученика и 

запослених  у дому. У сарадњи са пројектним тимом, запослени ће имати могућност да 

учествују у реализацији програма у оквиру размене ученика са другим државама (Француска, 

Словенија, Словачка, Грчка, Босна и Херцеговина, Хрватска, Португалија и др.). 
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20. ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Активности Носиоци Време 
реализације 

Упознати ученике са Правилником о 
протоколу 
поступања 

Педагошко веће Септембар 

Ученике упознати са последицама кршења 

правила 

Васпитачи Септембар 

Извршити анкетирање ученика о 

присутности насиља у дому и приказати 

резултате на Педагошком већу дома 

 
 

Васпитачи 

 
 

Октобар 

Недеља лепих порука Васпитачи, ученици Октобар 

Обележавање Дана толеранције 
16.11.уређивањем 
паноа 

Васпитачи, ученици Новембар 

Радионице на тему Насиље у 
оквиру васпитног рада 

Васпитачи, ученици Током године 

Обезбеђивање простора у 
коме бораве ученици 

Радници обезбеђења Током године 

Стручно усавршавање 
запослених 

Васпитачи, стручни 
сарадник 

Током године 

Писање извештаја о спроведеним 
активностима у 
дому 

Васпитачи, стручни 
сарадник 

Јун 
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ПРИЛОЗИ 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНОГ РАДА ВАСПИТНИХ ГРУПА ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ 

 

Циљеви васпитног рада у дому ученика су: 

– обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање 

и васпитање ученика; 

– оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од 

породице и сналажење у различитим проблемским ситуацијама; 

– подршка развоју  личности ученика у  складу  са узрасним и личним 

потребама, индивидуалним карактеристикама и интересовањима; 

– јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији. 

 

Програмски садржаји васпитног рада реализују се у контексту услова рада, организације и 

састава ученика дома, а кроз следеће области: 

- Адаптација на живот у дому; 

- Учење и школска успешност; 

- Животне вештине; 

- Живот у заједници. 

Адаптација  на  живот у дому 

 Основни циљ рада са ученицима у овој области је подршка процесу прилагођавања 

ученика на живот у дому и окружењу у коме су Дом и Школа. 

 Задаци васпитног рада су олакшавање процеса адаптације на живот у Дому и 

подстицање социјалне интеграције ученика - успостављање и развијање односа пријатељства 

и сарадње са вршњацима и одраслима у дому, толеранција за различитости. Поменути задаци 

се постижу реализацијом следећих тема: 

Планирани исходи васпитног рада у овој области су: 

- ученик познаје организацију Дома, начин његовог функционисања и поштује 

правила понашања, 

- ученик зна права и обавезе које се односе на живот удому, 

- ученик прихвата одвојеност од куће и живот удому, 

- ученик уме да брине о себи и својим стварима, 

- ученик се сналази у окружењу у коме су Дом и Школа, 

- ученик зна где и на који начин може да добије потребне информације и помоћ. 
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Учење и школска успешност 

 Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења и школске успешности је 

пружити помоћ ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и 

изграде одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју. 

 Задаци васпитног рада у овој области су: 

- развијање радних навика и усвајање рационалних техника школског учења и 

интелектуалног рада, 

- развијање опште компетентности ученика - утврђивање реалистичног нивоа 

аспирација у школском учењу и професионалном развоју, разумевање природе учења и 

заузимање активног односа према сопственом учењу и личном развоју, 

- формирање образаца кооперативног понашања – повезивање индивидуалног 

учења у виду рада у паровима, рада у микро групи како би ученици који напредују у учењу 

указивали помоћ онима који су мање успешни, заједничко разматрање појединих питања и 

проблема у области сазнања и вредносних оријентација, оспособљавање ученика за различите 

облике продуктивног учења ученика у дому и домским активностима. 

  Програмски садржаји који се односе на учење и школску успешност ученика 

подразумевају двојаку улогу васпитача: организациону и инструктивну. 

Организациона улога васпитача огледа се у обезбеђивању оптималних услова за учење, 

организовању учења у интересним групама и сл. 

Инструктивна улога васпитача подразумева оспособљавање ученика за рационално и 

ефикасно учење и извршавање школских обавеза, што се врши кроз упознавање ученика са 

одређеним темама. 

У реализацији наведених садржаја доминира индивидуални рад, рад са малом групом. 

Планирани исходи васпитног рада у области учења и школске успешности су: 

- ученик познаје и примењује ефикасне стратегије учења, 

- ученик прилагођава навике учења на услове удому, 

- ученик процењује сопствени школски успех и узроке тешкоћа, 

- ученик поставља реалистичне циљеве и предузима одговарајуће активности за 

њихово  остварење, 

- ученик уме да направи краткорочне и дугорочне планове активности, 

- ученик показује заинтересованост за учење и постизање школског успеха, 

- ученик редовно испуњава школске обавезе, 

- ученик уколико има тешкоће у учењу благовремено тражи помоћ, 

- ученик показује спремност да другима помогне у учењу области коју добро 

познаје, 

- ученик учествује у организованим додатним активностима из области за коју је 

 заинтересован и/или надарен, 

- ученик одговорно доноси одлуке које имају последице на његов професионални 

развој. 
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Животне вештине 

Циљ васпитног рада у овој области је оспособљавање ученика за активан и одговоран 

однос према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина. 

Задатак васпитног рада је развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне 

личности отворене за дијалог и сарадњу, која поштује и себе и друге. Подстицање развоја 

свести ученика о себи – свести о свим аспектима личности ( физичком, практичном, 

социјалном и психолошком), о личном интегритету и особености уз познавање сопствених 

могућности и ограничења. Подстицање и проналажење оптималних стратегија за решавање 

индивидуалних проблема и криза, како актуелних тако и будућих. 

Планирани исходи васпитног рада у области животне вештине су следећи: 

- ученик реално сагледава себе, сопствене потребе, интересовања, могућности, 

- ученик одговорно се односи према сопственом здрављу познајући одлике здравих 

стилова живота и последице негативних животних навика, 

- ученик води рачуна о личној хигијени и хигијени просторија које користи, 

- ученик препознаје сопствена и туђа осећања и на социјално прихватљив начин 

изражава емоције, 

- ученик изражава критички однос према информацијама и вредностима исказаним у 

медијима и непосредном окружењу, 

- ученик изражава правилне ставове према ризичном понашању (хемијским и 

нехемијским зависностима) и уме да бира неризичне ситуације и окружење, 

- ученик се одговорно односи према сопственој и туђој безбедности у дому и 

окружењу, 

- ученик уме да се одупре притиску вршњака, 

- ученик у стресним ситуацијама конструктивно реагује, 

- ученик тражи помоћ од одговарајуће особе уколико има тешкоће које не може сам 

да реши, 

- ученик уме конструктивно да користи слободно време. 

 

 

Живот у заједници 

Циљ васпитног рада у овој области је оснаживање ученика за социјалну интеграцију. 

Задатак васпитног рада у овој области је: подстицање социјалног сазнања и социјалних 

односа;развијање комуникативних способности; развијање вештине ненасилне комуникације; 

развијање конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслим; успостављање и 

развијање односа пријатељства и сарадње са вршњацима и одраслима у дому. Формирање 

аутономне моралности, изграђивање система моралних и других вредности. 

 

Планирани исходи васпитног рада у области живот у заједници су: 

- ученик својим понашањем и поступцима показује да уважава различитости и 

поштује  права других, 

- ученик препознаје предрасуде, дискриминацију, нетолеранцију и реагује нањих, 

- ученик уме да комуницира на конструктиван начин, 

- ученик испољава социјално пожељне облике понашања у односима са вршњацима 

 и  одраслима, 
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- ученик уме да конструктивно решава сукобе са вршњацима и одраслима, „напада“ 

 проблем, а не особу, 

- ученик прихвата одговорност за сопствено понашање, 

- ученик уме да сарађује и да буде члан тима, 

- ученик аргументовано износи сопствено мишљење, 

- ученик учествује у активностима које организује дом, 

- ученик иницира и/или прихвата промене усмерене ка унапређивању квалитета 

живота у  дому, 

- ученик спреман је да пружи помоћ другима који имају тешкоће. 

 

*По потреби, биће посвећена обрада васпитних тема које су у вези са мерама заштите и 

понашањем ученика током епидемиолошке ситуације. Уколико дође до промене у начину 

реализације наставе због епидемиолошке ситуације, васпитне теме ће се обрађивати путем 

вибер групе и гугл учионице. 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ВАСПИТАЧА I 

ВАСПИТНЕ ГРУПЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ 

 

Адаптација на живот у дому 

 

Ред

. 

бр. 

Тема Време

нска 

динам

ика 

Наставне методе Облици рада 

1. Права, обавезе и 

одговорности 

ученика у дому 

Септем

бар 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

2. Организација 

живота и рада у 

дому – развој 

капацитета за 

толеранцију 

Октоба

р 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

3. Доживљаји 

изолованости или 

одбачености  

Октоба

р 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

4. Важне 

информације о 

културним, 

здравственим и 

другим 

Октоба

р 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 
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институцијама у 

граду 

 

Учење и школска успешност 

Ре

д. 

бр

. 

Тема Времен

ска 

динами

ка 

Наставне методе Облици рада 

1. Технике активног 

учења 

Октоба

р 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

2. Чиниоци школског 

успеха и неуспеха 

Новемб

ар 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

3. Праћење тока и 

резултата учења 

први 

класификациони 

период 

Новемб

ар 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

4. Праћење тока и 

резултата учења 

други 

класификациони 

период 

Децемб

ар 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

5. Планирање учења и 

учење по плану 

Децемб

ар 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

6. Извори знања и 

средстава учења– 

критички однос 

према 

информацијама на 

интернету 

Јануар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

7. Мотивација за 

учење 

Фебруа

р 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

8. Помоћ вршњака у 

учењу 

Март разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 
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9. Праћење тока и 

резултата учења 

трећи 

класификациони 

период 

Април разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

10

. 

Памћење и 

заборављање 

Мај разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

11

. 

Праћење тока и 
резултата учења 
четврти 
класификациони 
период 

Јун разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

12

. 
Однос према 

будућности 

Јун разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

Животне вештине 

Ре

д. 

бр

. 

Тема Времен

ска 

динами

ка 

Наставне методе Облици рада 

1. Здравствена култура 

- спречавање 

ширења заразних 

болести 

Септем

бар 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

2. Лична хигијена и 

хигијена простора 

Септем

бар 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

3. Осећања: 

препознавање 

сопствених и туђих 

осећања 

Новемб

ар 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

4. Организација 

слободног времена 

– мој хоби 

Децемб

ар 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

5. Болести зависности Децемб

ар 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

6. Слика о себи Фебруа

р 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 
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рад са 

ученицима 

7. Агресивно понашање Март разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

8. Стрес и начини 

његовог 

превазилажења 

Април разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

9. Животне вештине- 

критичко мишљење 

Мај разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

10

. 

Превенција насиља Мај разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

11

. 
Обрасци понашања Мај разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

12

. 

Принципи здраве 

исхране 

Јун разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

Живот у заједници 

Ред

. 

бр. 

Тема Времен

ска 

динами

ка 

Наставне методе Облици рада 

1. Активности које 

организује дом и 

начин 

учествовања у 

њима 

Септем

бар 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

2. Успостављање, 

неговање и 

развијање односа 

са другима 

Новемб

ар 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

3. Неспоразуми и 

конфликти са 

вршњацима, 

родитељима, 

васпитачима 

Фебруа

р 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 
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4. Живот у групи– 

одговорност 

према заједници 

Фебруа

р 

разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

5. Сарадња у дому Март разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

6. Уважавање 

различитости – 

стереотипи и 

предрасуде 

Март разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

7. Узроци проблема 

у комуникацији– 

комуникација у 

фрустрирајућим 

ситуацијама 

Април разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

8. Ривалств

о и 

такмичењ

е 

Април разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 
 

Милена Ђаковић, васпитач 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ВАСПИТАЧА II 

ВАСПИТНЕ ГРУПЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ 

 

Адаптација на  живот у дому 

Ред. 

бр. 

Тема Временска 

динамика 

Облици рада Наставне 

методе 

1. Процес адаптације 

на нову средину - 

развој капацитета 

за толеранцију 

септембар фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

2. Права, обавезе и 

одговорности 

ученика у дому 

септембар фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

3. Проблеми у 

адаптацији 

ученика на живот 

у дому 

септембар фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 
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4. Окружење у коме 

се налази дом 

септембар фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

 

Учење и школска успешност 

Ред

. 

бр. 

Тема Времен

ска 

динами

ка 

Облици рада Наставне 

методе 

1. Технике активног 

учења 

октобар фронтални облик 

рада, рад са малом 

групом, 

индивидуални рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

2. Развијање радних 

навика 

октобар фронтални облик 

рада, рад са малом 

групом, 

индивидуални рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

3. Пажња и 

концентрација 

при учењу 

новемб

ар 

фронтални облик 

рада, рад са малом 

групом, 

индивидуални рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

4. Праћење тока и 

резултата учења - 

први 

класификациони 

период 

новемб

ар 

фронтални облик 

рада, рад са малом 

групом, 

индивидуални рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

5. Праћење тока и 

резултата учења - 

други 

класификациони 

период 

децемб

ар 

фронтални облик 

рада, рад са малом 

групом, 

индивидуални рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

6. Чиниоци 

школског успеха 

и неуспеха 

јануар фронтални облик 

рада, рад са малом 

групом, 

индивидуални рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

7. Помоћ вршњака у 

учењу 

фебруа

р, 

март 

фронтални облик 

рада, рад са малом 

групом, 

индивидуални рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

8. Мотивација за 

учење 

март фронтални облик 

рада, рад са малом 

групом, 

индивидуални рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

9. Праћење тока и 

резултата учења - 

април фронтални облик 

рада, рад са малом 

разговор, 

саветовање, 
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трећи 

класификациони 

период 

групом, 

индивидуални рад 

упућивање, 

размена 

информација 

10. Праћење тока и 
резултата учења - 
четврти 
класификациони 
период 

јун фронтални облик 

рада, рад са малом 

групом, 

индивидуални рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

11. Прављење личних 

пројеката за 

будућност 

јун фронтални облик 

рада, рад са малом 

групом, 

индивидуални рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

12. Извори знања и 

средстава учења– 

критички однос 

према 

информацијама на 

интернету 

јун фронтални облик 

рада, рад са малом 

групом, 

индивидуални рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

 

Животне вештине 

 

Ред. 

бр. 

Тема Временска 

динамика 

Облици рада Наставне 

методе 

1. Животне вештине- 

листа обавеза, 

лична хигијена и 

хигијена простора 

октобар фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

2. Организација 

слободног времена 

– мој хоби 

новембар фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

3. Здравствена култура - 

спречавање ширења 

заразних болести 

децембар фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

4. Самопоуздање и 

самопоштовање  

фебруар фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

5. Бонтон март фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

 

6. Болести зависности март фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 
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индивидуални 

рад 

размена 

информација 

7. Стрес и начини 

његовог 

превазилажења 

март фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

8. Здрави стилови 

живота 

април фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

9. Изражавање 

осећања на 

социјално 

прихватљив начин 

мај фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

10. Исхрана и физичка 

активност 

мај фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

11. Вршњачко насиље мај фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

Живот у заједници 

Ред. 

бр. 

Тема Временска 

динамика 

Облици рада Наставне 

методе 

1. Активности које 

организује дом и 

начин учествовања 

у њима 

октобар фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

2. Успостављање, 

неговање и 

развијање односа са 

другима 

новембар фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

3. Живот у групи– 

одговорност према 

заједници 

децембар фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

4. Толеранција и 

дискриминација 

децембар фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

5. Развој вештина 

ненасилне 

комуникације– 

комуникација у 

фрустрирајућим 

фебруар фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 
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ситуацијама 

6. Конфликти и 

поступање у 

конфликтима 

фебруар фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

7. Прављење 

заједничких 

пројеката -сарадња 

април фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

8. Подршка и помоћ 

особама које имају 

тешкоће 

април фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

9. Љубав и 

стваралаштво 

мај фронтални облик 

рада, рад са 

малом групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 
 

Ања Ризнић, васпитач 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ВАСПИТАЧА III 

ВАСПИТНЕ ГРУПЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ 

 

Адаптација на живот у дому 

Ред. 

бр. 

Тема Временск

а 

динамика 

Наставне методе Облици рада 

1. Права, обавезе 

и одговорности 

ученика у дому 

Септембар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

2. Организација 

живота и рада у 

дому – развој 

капацитета за 

толеранцију 

Октобар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

3. Доживљаји 

изолованости 

или 

одбачености  

Октобар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 
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4. Важне 

информације о 

културним, 

здравственим и 

другим 

институцијама 

у граду 

Октобар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

 

Учење и школска успешност 

Ред. 

бр. 

Тема Временск

а 

динамика 

Наставне методе Облици рада 

1. Технике 

активног учења 

Октобар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

2. Чиниоци 

школског 

успеха и 

неуспеха 

Новембар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

3. Праћење тока и 

резултата 

учења први 

класификацион

и период 

Новембар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

4. Праћење тока и 

резултата 

учења други 

класификацион

и период 

Децембар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

5. Планирање 

учења и учење 

по плану 

Децембар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

6. Извори знања и 

средстава 

учења– 

критички однос 

према 

информацијама 

на интернету 

Јануар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

7. Мотивација за 

учење 

Фебруар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 
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8. Помоћ 

вршњака у 

учењу 

Март разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

9. Праћење тока и 

резултата 

учења трећи 

класификацион

и период 

Април разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

10. Памћење и 

заборављање 

Мај разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

11. Праћење тока и 
резултата 
учења четврти 
класификацион
и период 

Јун разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

12. Однос према 

будућности 

Јун разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

Животне вештине 

Ред. 

бр. 

Тема Временск

а 

динамика 

Наставне методе Облици рада 

1. Здравствена 

култура - 

спречавање 

ширења заразних 

болести 

Септембар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

2. Лична хигијена 

и хигијена 

простора 

Септембар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

3. Осећања: 

препознавање 

сопствених и 

туђих осећања 

Новембар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

4. Организација 

слободног 

времена – мој 

хоби 

Децембар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

5. Болести 

зависности 

Децембар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 
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6. Слика о себи Фебруар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

7. Агресивно 

понашање 

Март разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

8. Стрес и начини 

његовог 

превазилажења 

Април разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

9. Животне 

вештине- 

критичко 

мишљење 

Мај разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

10. Превенција 

насиља 

Мај разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

11. Обрасци 

понашања 

Мај разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

 

12. Принципи 

здраве исхране 

Јун разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

 

Живот у заједници 

Ред. 

бр. 

Тема Временска 

динамика 

Наставне методе Облици рада 

1. Активности 

које организује 

дом и начин 

учествовања у 

њима 

Септембар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

2. Успостављање, 

неговање и 

развијање 

односа са 

другима 

Новембар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

3. Неспоразуми и 

конфликти са 

вршњацима, 

Фебруар разговор, 

усмеравање, 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 
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родитељима, 

васпитачима 

упућивање, 

саветовање 

рад са 

ученицима 

4. Живот у групи– 

одговорност 

према 

заједници 

Фебруар разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

5. Сарадња у дому Март разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

6. Уважавање 

различитости – 

стереотипи и 

предрасуде 

Март разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

7. Узроци 

проблема у 

комуникацији– 

комуникација у 

фрустрирајућим 

ситуацијама 

Април разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

8. Ривалс

тво и 

такмич

ење 

Април разговор, 

усмеравање, 

упућивање, 

саветовање 

рад у малој 

групи, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 
 

Мирјана Шешић, васпитач 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ВАСПИТАЧА IV 

ВАСПИТНЕ ГРУПЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ 

 

Адаптација  на  живот у дому 

Ред. 
бр. 

Тема Временска 
динамика 

Облици рада Наставне методе 

1. Адаптација на живот у 
дому – развој капацитета 
за толеранцију 
фрустрације 

септембар рад у групи, 
 

индивидуални рад, 
 

фронтални 
 
 

разговор, саветовање, 
усмеравање, 
упућивање 

2. Права, обавезе и 
одговорности ученика у 
дому 

септембар разговор, усмеравање, 
упућивање 

3. Усклађивање различитих 
индивидуалних животних 
стилова и навика 

септембар разговор, саветовање, 
усмеравање, размена 
информација 

4. Окружењешколе и дома –
информације о културним 
манифестацијама и 
институцијама у граду 

септембар разговор, упућивање, 
усмеравање, размена 
информација 

Учење и школска успешност 

Ред. 
бр. 

Тема Временска 
динамика 

Облици рада Наставне 
методе 

1. Планирање градива и 
времена учења 

октобар  
 

рад у групи, 
 индивидуални 

рад, 
 

 фронтални  
 
 

усмеравање, 
упућивање саветовање 

2. Праћење тока и резултата 
учења – први 
класификациони период 

октобар разговор, упућивање, 
размена информација 

3. Активно и пасивно учење новембар 
 

усмеравање, 
упућивање саветовање 

4. Унутрашња и спољашња 
мотивација 

децембар 
 

разговор, 
усмеравање, 
упућивање саветовање 

5. Праћење тока и резултата 
учења - други 
класификациони период 

децембар разговор, упућивање, 
размена информација 

6. Развијање духа 
заједништва и сарадње 

фебруар разговор, усмеравање,  
саветовање, размена 
информација 

7. Чиниоци школског успеха 
и неуспеха 

март 
 

разговор, упућивање, 
размена информација 

8. Образовни софтвер -  
критички однос према 
информацијама на   
интернету 

март упућивање, 
усмеравање, 
саветовање, размена 
информација 
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9. Памћење и заборављање април 
 

разговор, 
усмеравање, 
упућивање саветовање, 
размена информација 

10. Праћење тока и резултата 
учења - трећи 
класификациони период 

април 
 

разговор, упућивање, 
размена информација 

11. Читалачка интересовања 
ученика 

мај разговор, упућивање, 
саветовање, размена 
информација 

12. Праћење тока и резултата 
учења - четврти 
класификациони период 
 

јун разговор, упућивање, 
размена информација 

 

Животне вештине 

Ред
. 

бр. 

Тема Временска 
динамика 

Облици рада Наставне методе 

1. Лична хигијена и хигијена 
простора 

октобар 
 

 
 

рад у групи, 
 индивидуални рад, 

 
 фронтални  

 
 

разговор, усмеравање, 
саветовање 

2. Болести зависности новембар 
 

разговор, упућивање, 
усмеравање, 
саветовање 

3. Превенција  насиља новембар 
 

усмеравање, разговор, 
саветовање, размена 
информација 

4. Спречавање ширења 
заразних болести 

децембар 
 

упућивање, 
усмеравање, 
саветовање 

5. Здрава исхрана јануар упућивање, 
усмеравање, 
саветовање 

6. Појам морала и 
моралности 

фебруар упућивање, разговор 
 

7. Осећање прихваћености и 
неприхваћености 
 

март 
 

разговор, саветовање, 
усмеравање, размена 
информација 

8. Стрес и начини његовог 
превазилажења 

март разговор, саветовање, 
упућивање, 
усмеравање 

9. Животне вештине- извори 
информисања 

април разговор, упућивање, 
саветовање, размена 
информација 

10. Подстицање 
самопоуздања и 
самопоштовања 

мај разговор, усмеравање, 
упућивање, саветовање 

11. Организација слободног 
времена – мој хоби 

јун разговор, саветовање, 
размена информација 
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Живот у заједници 

Ред
. 

бр. 

Тема Временска 
динамика 

Облици рада Наставне методе 

1. Успостављање, неговање 
и развијање односа са 
другима 

октобар 
 

 
рад у групи, 

 
индивидуални рад, 

 
фронтални 

 
 

саветовање, 
упућивање,  
усмеравање, разговор 

2. Активности које 
организује дом и начин 
учествовања у њима 

новембар 
 

разговор, упућивање, 
размена информација 

3. Међуљудски и социјални 
односи 

децембар упућивање, разговор, 
размена информација, 
саветовање 

4. Сарадња и тимски рад у 
дому -комуникација у 
фрустрирајућим 
ситуацијама 

фебруар 
 

разговор, размена 
информација, 
усмеравање, 
саветовање 

5. Живот у групи– 
одговорност према 
заједници 

март разговор, саветовање, 
упућивање, 
усмеравање 

6. Конструктивна, 
ненасилна комуникација 

април разговор, упућивање, 
усмеравање, 
саветовање 

7. Развијање осећања 
спремности за пружање 
помоћи другима 

мај саветовање, 
усмеравање, разговор 

8. Решавање конфликата мај разговор, усмеравање, 
размена информација, 
саветовање 

9. Обрасци пријатељства јун разговор, упућивање, 
усмеравање, 
саветовање 

Taтјана Јокић, васпитач 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ВАСПИТАЧА V 

ВАСПИТНЕ ГРУПЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ 

Адаптација на  живот у дому 

Ред. 

бр. 

Тема Временска 

динамика 

Облици рада Наставне 

методе 

1. Упознавање са 

домским 

контекстом – 

развој капацитета 

за толеранцију  

фрустрације 

(ношење маске, 

ограничавање 

кретања у 

установи и др.) 

септембар фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

2. Права, обавезе и 

одговорности 

ученика у дому 

септембар фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

3. Усклађивање 

различитих 

индивидуалних 

животних стилова 

и навика 

септембар фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

4. Окружење школе 

и дома –

информације о 

културним 

манифестацијама 

и институцијама у 

граду 

септембар фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

 

Учење и школска успешност 

Ред. 

бр. 

Тема Временска 

динамика 

Облици рада Наставне 

методе 

1. Планирање 

градива и времена 

учења 

октобар фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 
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2. Извори знања и 
средстава учења – 
критички однос 
према 
информацијама на 
интернету 

октобар фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

3. Помоћ вршњака у 
учењу 

новембар фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

4. Праћење тока и 

резултата учења - 

први 

класификациони 

период 

новембар фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

5. Праћење тока и 

резултата учења - 

други 

класификациони 

период 

децембар фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

6. Методе и технике 

успешног учења 

децембар фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

7. Чиниоци 

школског успеха 

и неуспеха 

фебруар фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

8. Мотивација за 

учење 

март фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

9. Праћење тока и 

резултата учења - 

трећи 

класификациони 

период 

април фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

10. Врсте учења април фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

11. Појампажње и 

концентрација 

мај фронтални 

облик рада, 

разговор, 

саветовање, 
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рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

упућивање, 

размена 

информација 

12. Однос према  
будућности 

мај фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

13. Праћење тока и 
резултата учења - 
четврти 
класификациони 
период  

јун фронтални 

облик рада, 

рад са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

 

Животне вештине 

Ред. 

бр. 

Тема Временска 

динамика 

Облици рада Наставне 

методе 

1. Правила 

понашања у 

свакодневном 

животу 

октобар фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

2. Лична хигијена и 

хигијена простора 

октобар фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

3. Превенција 

насиља 

децембар фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

4. Здравствена 

култура - 

спречавање 

ширења заразних 

болести 

децембар фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

5. Здрава исхрана фебруар фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

6. Утицај медија на 

агресивно 

понашање 

фебруар фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 
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индивидуални 

рад 

7. Болести 

зависности 

март фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

8. Подстицање 

самопоуздања и 

самопоштовања 

април фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

9. Животне 

вештине- 

критичко 

мишљење 

мај фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

10. Организација 

слободног 

времена – мој 

хоби 

мај фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

11. Препознавање 

сопствених и 

туђих осећања 

јун фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, 

размена 

информација 

 

Живот у заједници 

Ред. 

бр. 

Тема Време

нска 

динам

ика 

Облици рада Наставне методе 

1. Активности које 

организује дом и 

начин 

учествовања у 

њима 

октоба

р, 

новемб

ар 

фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, размена 

информација 

2. Успостављање, 

неговање и 

развијање односа 

са другима – 

одговорност 

према заједници 

новемб

ар 

фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, размена 

информација 

3. Живот угрупи – 

комуникација у 

јануар фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

разговор, 

саветовање, 
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фрустрирајућим 

ситуацијама 

групом, 

индивидуални 

рад 

упућивање, размена 

информација 

4. Поштовање 

права других – 

развијање 

толеранције 

фебруа

р 

фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, размена 

информација 

5. Сарадња и 

тимски рад у 

дому 

март фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, размена 

информација 

6. Развијање 

осећања 

спремности за 

пружање помоћи 

другима 

март фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, размена 

информација 

7. Ненасилно и 

конструктивно 

решавање 

конфликата 

април фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, размена 

информација 

8. Конструктивна 

комуникација 

јун фронтални 

облик рада, рад 

са малом 

групом, 

индивидуални 

рад 

разговор, 

саветовање, 

упућивање, размена 

информација 

Данило Цветић, васпитач 
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Календар активности у школској 2022/2023. години 

 

У школској 2022/2023.години планираће се опште активности у Дому ученика, а биће реализоване 

у складу са епидемиолошком ситуацијом изазваном коронавирусом. 

 

 

AКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕСТО 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

Туристички обилазак 
града и пикник 

Прво 
полугодиште 

град Шабац Васпитачи 

Тема „Трговина људима“ Прво 
полугодиште 

домске просторије Васпитачи 

1. децембар -АIDS Децембар 2022. домске просторије Васпитачи 

Новогодишња декорација Децембар 2022. домске просторије Васпитачи,управник дома, 

педагог, ученици 

Учешће на регионалним и 

републичким сусретима 
домова  

Март, април 
2023. 

учешће на 

републичким 

сусретима домова 

Васпитачи,ученици, 

управница дома 

Обележавање 8.марта – 

Дан жена 

Март 2023. домске просторије Васпитачи,управник дома, 

педагог, ученици 

Дружење са матурантима 

– торта за матуранте 

Април -мај, 
2023. 

домске просторије Васпитачи,управник дома, 

педагог, ученици 

Спортско такмичење Друго 
полугодиште 

трим стаза Васпитачи,ученици 

Судоку такмичење Друго 
полугодиште 

домске просторије, 

секције 

Педагог, ученици 

Базар – продаја колача Друго 
полугодиште 

двориште школе Васпитачи,педагог, 

управница, професори 

школе, ученици 

Организовање 

хуманитарних акција 

У току школске 
године 

Дом, Шабац Васпитачи,управник дома, 

педагог, ученици 

Тема „Заразне болести“ Друго 
полугодиште 

домске просторије Васпитачи 

Реализовање пројекта 

„Књига за будућност“ 

Током године домске просторије, 

библиотека 

Васпитачи,управник дома, 

педагог, ученици 

Књижевно вече Током године домске просторије, 

библиотека 

Васпитачи,ученици 

Филмско вече Током године домске просторије, 

секције 

Васпитачи,ученици 
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14. 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 
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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 

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,коор

динатори 

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 



 

241  

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.стареши

не 

Директор 
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15.  ДЕО II 

ПРИЛОЗИ ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

1 . АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ  

2. РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

3. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА ( Планови се налазе код 

помоћника директора за наставу) 

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  

7. ПЛАН МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ИЛИ УБЛАЖАВАЊЕ НЕРАВНОМЕРНЕ 

ЗАСТУПЉЕНОСТИ ПОЛОВА ЗА ПЕРИОД 01.092022.-31.08.2023. ГОДИНЕ 
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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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