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Na osnovu ~l. 62 Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa 
("Slu`beni glasnik RS", br. 27/18) ura|en je Godi{wi plan rada 
Politehni~ke {kole. Razmatran je, analiziran i usvojen na sednici 
[kolskog odbora, dana 14.9.2018.god. 

 

     Izvornu dokumentacionu gra|u, koja je predstavqala osnovu za izradu 
Godi{weg plana rada, ~inili su: 
 

1. Zakon o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa ("Slu`beni glasnik 
RS", br. 88/17 i 27/18); 

2. Zakon o sredwoj {koli ("Prosvetni glasnik  RS", br. 50/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 24/96, 23/2002); 

3.    Zakon o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS", 
br. 55/13) 

  4.    Nastavni planovi i programi: 

a) Nastavni planovi i programi za obrazovne profile u trogodi{wem 
i ~etvorogodi{wem obrazovawu za podru~je rada elektrotehnika 
("Prosvetni glasnik RS", br. 4 od 3.3.1993. godine); 

v)   Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticawe obrazovawa u 
trogodi{wem trajawu u stru~noj {koli za podru~je   rada saobra}aj-
grupa drumski saobra}aj ("Prosvetni glasnik RS", broj 13 od 9.8.1993. 
godine); 

5. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o planu i programu 
obrazovawa i vaspitawa za zajedni~ke predmete u stru~nim {kolama i 
programu obrazovawa i vaspitawa u prvom razredu ("Prosvetni glasnik 
RS", br. 4 od 31.5.1991. godine); 
6.  Osnove programa vaspitnog rada u sredwoj {koli ("Prosvetni glasnik 
RS", br. 4 od 31.5.1997. godine); 
7. Op{te pedago{ko-didakti~ko uputstvo za ostvarivawe sadr`aja 
programa u sredwim {kolama ("Prosvetni glasnik RS", br. 4 od 31.5.1997. 
godine); 

8. Pravilnik o bli`im uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih 
sredstava za ostvarivawe programa zajedni~kih predmeta u stru~nim 
{kolama za obrazovne profile tre}eg i ~etvrtog stepena stru~ne spreme 
("Prosvetni glasnik RS", br. 7 od 7.9.1991. godine); 

9. Pravilnik o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u 
nastavi u stru~nim {kolama ("Sly`beni glasnik RS-Prosvetni glasnik", 
br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/04, 
5/05, 6/05, 2/2007, 4/07, 7/08 i 11/2008); 

10. Pravilnik o pedago{koj normi svih oblika vaspitno-obrazovnog rada 
nastavnika i stru~nih saradnika u sredwoj {koli ("Prosvetni glasnik 
RS", br. 5 od 12.8.1991. godine); 

11. Statut Politehni~ke {kole od 25.12.2009. godine, donet na osnovu 
~lanova 47 i 57 Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa 
("Slu`beni glasnik RS", br. 72/09); 

12. Izmene i dopune Statuta Politehni~ke {kole od 23.3.2011. godine; 
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13. Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada sredwih {kola za 
{k. 2013/2014. godinu ("Sly`beni glasnik RS-Prosvetni glasnik", 
br.6/2013 i 8/2013);  

14. Programske osnove vaspitnog rada sredwe {kole Ministarstva 
prosvete RS, Beograd, 2000. godine; 

15. Program zdravstvenog vaspitawa u~enika sredwe {kole, Institut za 
za{titu zdravqa Srbije, Beograd, 2000. godine; 

16. Predlog pravila o pona{awu u~enika, zaposlenih i roditeqa u~enika 
sredwe {kole, Ministarstvo prosvete RS, Beograd, 26.7.2000. godine; 

17. Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu i programu obrazovawa i 
vaspitawa za zajedni~ke predmete u stru~nim i umetni~kim {kolama za 
predmet ra~unarstvo i informatika ("Slu`beni glasnik RS", broj 2 od 
20.8.2002, str.1, 2, 3 i 4); 

18. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i 
programu za sticawe obrazovawa u trogodi{wem i ~etvorogodi{wem 
trajawu y stru~noj {koli za podru~je rada elektrotehnika ("Sly`beni 
glasnik RS", br. 3 od 21.8.2003.god.); 

19. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i 
programu za sticawe obrazovawa u trogodi{wem i ~etvorogodi{wem 
trajawu y stru~noj {koli za podru~je rada saobra}aj ("Prosvetni glasnik", 
br. 3 od 5.9.2002.god.); 

20. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i 
programu za sticawe obrazovawa u trogodi{wem i ~etvorogodi{wem 
trajawu y stru~noj {koli za podru~je rada saobra}aj ("Sly`beni glasnik 
RS-Prosvetni glasnik", br. 13 od 8.11.2006.god.); 

21. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i 
programu za sticawe obrazovawa u trogodi{wem i ~etvorogodi{wem 
trajawu y stru~noj {koli za podru~je rada elektrotehnika ("Prosvetni 
glasnik", br. 7 od 17.7.2009.god.); 

22. Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu i programu obrazovawa i 
vaspitawa za zajedni~ke predmete u stru~nim i umetni~kim {kolama 
("Slu`beni glasnik RS- Prosvetni glasnik ", broj 12 od 6.11.2006.); 

23. Pravilnik o stalnom stru~nom usavr{avawu i sticawu zvawa 
nastavnika, vaspita~a i stru~nih saradnika ("Slu`beni glasnik RS", 
br.13/2012 i 31/2012); 

24. Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspita~a i stru~nih 
saradnika ("Slu`beni glasnik RS", broj 22 od 8.3.2005, str.4-16); 

25. Pravilnik o izmeni pravilnika o planu i programu obrazovawa i 
vaspitawa za zajedni~ke predmete u stru~nim i umetni~kim {kolama 
("Slu`beni glasnik RS-Prosvetni glasnik", br. 6 od 23.6.2006. godine); 

26. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i 
programu za sticawe obrazovawa u trogodi{wem i ~etvorogodi{wem 
trajawu y stru~noj {koli za podru~je rada saobra}aj ("Slu`beni glasnik 
RS-Prosvetni glasnik", br. 20 od 20.11.2007. godine); 
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27. Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu i programu obrazovawa i 
vaspitawa za zajedni~ke predmete u stru~nim i umetni~kim {kolama, u 
delu o ekskurziji ("Slu`beni glasnik-Prosvetni glasnik", br.1/2009); 

28. Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile 
elektrotehni~ar za elektroniku na vozilima i autoelektri~ar ("Slu`beni 
glasnik RS-Prosvetni glasnik", br.13/2004, 12/2005, 8/2006, 3/2007); 

29. Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile 
elektrotehni~ar za elektroniku na vozilima i autoelektri~ar ("Slu`beni 
glasnik RS-Prosvetni glasnik", br.7/2012); 

30. Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu i programu obrazovawa i 
vaspitawa za zajedni~ke predmete u stru~nim i umetni~kim {kolama 
("Slu`beni glasnik-Prosvetni glasnik", br.11/2013 od 28.6.2013); 

31. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i 
programu za sticawe obrazovawa u trogodi{wem i ~etvorogodi{wem 
trajawu y stru~noj {koli za podru~je rada elektrotehnika ("Slu`beni 
glasnik RS-Prosvetni glasnik", br. 3 od 17.4.2013. godine); 

32. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i 
programu za sticawe obrazovawa u trogodi{wem i ~etvorogodi{wem 
trajawu y stru~noj {koli za podru~je rada saobra}aj ("Slu`beni glasnik 
RS-Prosvetni glasnik", br. 10 od 28.6.2013. godine); 

33. Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu 
obrazovawa i vaspitawa za zajedni~ke predmete u stru~nim i umetni~kim 
{kolama ("Slu`beni glasnik RS-Prosvetni glasnik", br. 14 od 26.8.2013. 
godine); 

34. Pravilnik o programu svih oblika rada stru~nih saradnika 
("Slu`beni glasnik RS", br. 72/09 i 52/11); 

35. Zakon o na~inu odre|ivawa maksimalnog broja zaposlenih u javnom 
sektoru ("Slu`beni glasnik RS", br. 68/15); 

36. Pravilnik o nastavnom planu i programu op{teobrazovnih predmeta 
sredweg stru~nog obrazovawa u podru~jima rada elektrotehnika i 
ma{instvo i obrada metala ("Slu`beni glasnik RS", br. 11/2016 od 
26.8.2016.); 

37. Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansirawe ustanoe 
koja obavqa delatnost sredweg obrazovawa i vaspitawa ("Slu`beni 
glasnik RS", br. 73/2016 od 31.8.2016.); 

38. Pravilnik o planu i programu nastave i u~ewa stru~nih predmeta 
sredweg stru~nog obrayovawau podru~ju rada saobra}aj ("Slu`beni glasnik 
RS", br. 8/18); 

39. Uputstva: Osnovni elementi strukture i sadr`aja Godi{weg programa 
rada sredwe {kole. 
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1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Politehni~ka {kola u Po`arevcu osnovana je 5.10.1990. godine odlukom 
Skup{tine Op{tine Po`arevac (Odluka br. 0-20-52/90-01) pod nazivom 

Tehni~ka {kola, sa sedi{tem u Po`arevcu, u ulici Jovana [erbanovi}a br. 
5. Upisana je u sudski registar Okru`nog privrednog suda u Po`arevcu 
15.10.1990. godine, pod rednim brojem 1-1242-00, Re{ewem suda br. Fi-

988/90. 
Odlukom Vlade Republike Srbije ("Slu`beni glasnik RS", br. 7 od 

23.1.1993. godine) {kola dobija naziv Ma{insko-elektrotehni~ka {kola. 
Re{ewem Privrednog suda u Po`arevcu br. Fi-367/94-003 od 22.4.1998. 

godine {kola mewa naziv i dobija novo ime: Politehni~ka {kola. 

Ministar prosvete Republike Srbije, na osnovu ~l. 202 stava 1 Zakona 
o op{tem upravnom postupku ("Slu`beni list SRJ", ta~ka 47/86 - 
pre~i{}en tekst) i ~l. 17 stava 2 Zakona o sredwoj {koli ("Slu`beni 

glasnik RS", broj 50/92), doneo je Re{ewe broj 022-05-00311/94-03 od 
25.5.1994.god, kojim su ispuweni propisani uslovi u pogledu {kolskog 

prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i 
stru~nih saradnika u radnom odnosu na neodre|eno vreme i dovoqnog broja 
u~enika, da Politehni~ka {kola u Po`arevcu, u ulici Jovana [erbanovi}a 

broj 5, ostvaruje nastavne planove i programe za slede}a podru~ja rada u 
trogodi{wem  obrazovawu: 

   

  A) ELEKTROTEHNIKA 

  B) SAOBRA]AJ 

 

 Na osnovu Izve{taja Ministarstva prosvete i sporta o utvr|ivawu 
ispuwenosti propisanih uslova za obavqawe delatnosti obrazovawa i 

vaspitawa u ~etvorogodi{wem trajawu za podru~je rada saobra}aj, obrazovni 
profil tehni~ar drumskog saobra}aja  br. 03-617-74/04 od 4.5.2004.god, {kola 
je uvela i ovo zanimawe. Na osnovu Re{ewa Ministarstva  prosvete i sporta 

RS br. 022-05-311/94-03 od 3.2.2006 god. {koli je verifikovan drugi razred 
u ovom obrazovnom profilu, a na osnovu Re{ewa br. 022-05-35/94-03 od 

20.6.2007. verifikovan je tre}i razred. Re{ewem Ministarstva prosvete br. 
022-05-311/94-03 od 30.5.2008. godine na{a {kola dobila je i verifikaciju 
~etvrtog razreda obrazovnog profila tehni~ar drumskog saobra}aja. 

 Re{ewem Ministarstva prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja RS broj 
022-05-00311/94-03 od 12.5.2014. utvr|eno je da Politehni~ka {kola 

ispuwava propisane uslove u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava 
i potrebnog broja nastavnika i stru~nih saradnika za ostvarivawe nastavnih 
planova i programa u podru~ju rada elektrotehnika, za obrazovne profile 

 

1. УВОДНИ ДЕО 
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elektrotehni~ar elektromotornih pogona (u sva ~etiri razreda) i 
autoelektri~ar (u sva tri razreda). 

 

U okviru podru~ja rada ELEKTROTEHNIKA {kola obrazuje slede}e 

profile: 

 

Razred Obrazovni profil 

Prvi 

Elektromehani~ar za termi~ke i 
rashladne ure|aje 

Elektroinstalater 

Autoelektri~ar 

Drugi 

Elektromehani~ar za termi~ke i 
rashladne ure|aje 

Elektroinstalater 

Autoelektri~ar 

Tre}i 

Elektromehani~ar za termi~ke i 
rashladne ure|aje 

Elektroinstalater 

Autoelektri~ar 

 

U okviru podru~ja rada SAOBRA]AJ {kola obrazuje slede}e profile: 

 

Razred Obrazovni profil 

Prvi 
Voza~ motornih vozila 

Tehni~ar drumskog saobra}aja 

Drugi 
Voza~ motornih vozila 

Tehni~ar drumskog saobra}aja 

Tre}i 
Voza~ motornih vozila 

Tehni~ar drumskog saobra}aja 

^etvrti Tehni~ar drumskog saobra}aja 
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1.2. PRO[IRENA DELATNOST [KOLE – AUTO [KOLA  

 [kola je od Ministarstva unutra{wih poslova RS dobila saglasnost 
da obavqa osposobqavawe kandidata za voza~e motornih vozila B kategorije 

(re{ewe broj 03/9 – 224-103/14 od 31.3.2014. god). Teorijska obuka vr{i se u 

specijalizovanoj u~ionici {kole, a po~etna prakti~na obuka, poligonske 
radwe i polagawe prakti~nog ispita na poligonu koji se nalazi u 
Po`arevcu, u ulici \ure \akovi}a bb. 

 Auto {kola поседује pet automobila Chevrolet Spark, jedan automobil 

Opel Corsa 1.4 (za obuku i polagawe vo`we B kategorije) i jedan kamion 
Mercedes-Benz 1218 (za C kategoriju). Vozni park se obnavqa u skladu sa 

Zakonom o bezbednosti saobra}aja.  

[kola zapo{qava pet instruktora vo`we, koji radе i sa u~enicima 

saobra}ajne struke na{e {kole i sa tre}im licima. Podaci o nedeqnoj i 

godi{woj normi ~asova instruktora vo`we nalaze se u poglavqu 3.3.2. 

 Pru`awem usluga tre}im licima {kola ostvaruje dodatne sopstvene 

prihode. 

 Rukovodilac Auto {kole je Goran Tasi}, dipl. in`ewer saobra}aja. 

 

1.3. PRO[IRENA DELATNOST [KOLE – ECDL  

Evropska kompjuterska voza~ka dozvola (ECDL) je sertifikat za 

korisnike personalnih ra~unara. To je standard kojim se na nivou Evropske 
unije i celog sveta defini{e jedinstven okvir informati~kih znawa i 
ve{tina krajwih korisnika ra~unara. ECDL sertifikat potvr|uje potpunu 

kompetentnost za kori{}ewe personalnog ra~unara i osnovnih programskih 
aplikacija u svakodnevnom radu. 

Ugovorom od 21.5.2014. godine sa Jedinstvenim informati~kim 
savezom Srbije (nacionalnim nosiocem licence za ECDL), Politehni~ka 
{kola je postala licencirani ECDL centar. Kandidovani ispitiva~i su 

Tijana Gligorijevi}, Vladimir Milosavqevi} i Darko Radovanovi}. 

[kola }e, prema Re{ewu o pro{irenoj delatnosti vezanoj za organizovawe 
kurseva, seminara i drugih oblika osposobqavawa polaznika u oblasti 

informatike i ra~unarstva (broj 611-00-377/98-01 od 12.11.1998), 
organizovati licencirane kurseve i provere i izdavati ECDL 

sertifikate u skladu sa ugovorom. 
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2.1. MATERIJALNO-TEHNI^KI USLOVI RADA [KOLE 

2.1.1.  Школски простор 

[kola koristi {kolski prostor u ulici Jovana [erbanovi}a broj 5. 
Ukupna povr{ina {kolske zgrade iznosi 1733 kv. metra. Prostorije zgrade 
ra|ene su prema standardima za sredwe {kole i obuhvataju: 

 

1) 9 u~ionica op{te namene ukupne povr{ine 
..................................................................453 kv.m. 

2) 5 specijalizovanih u~ionica 
..........................................................................................160 kv.m. 

3) 1 kabinet za elektri~na merewa i elektroniku 
...........................................................36 kv.m. 

4) biblioteku 
........................................................................................................................
..24 kv.m. 

5) fiskulturnu salu 
.............................................................................................................328 
kv.m. 

6) salu za kulturne i druge potrebe 
...................................................................................420 kv.m. 

7) 7 kancelarija (nastavni~ka zbornica, kancelarija direktora, 
psihologa, sekretara {kole, ra~unovo|e i instruktora vo`we),  

magacinski prostor i druge  

pomo}ne 
prostorije...........................................................................................................
.147 kv.m. 

8) hodnike i stepeni{ni 
prostor..................................................................................... ...220 kv.m. 

9) jednu radionicu za elektromehani~are za grejnu i rashladnu 
tehniku........................36 kv.m. 

   

U {koli postoji radioni~ki prostor za obavqawe prakti~ne nastave u 

elektro i saobra}ajnoj struci za u~enike prvog, drugog, tre}eg i ~etvrtog 

razreda.  

[kola raspola`e {kolskim dvori{tem veli~ine 1000 kv.m. koji slu`i 
za sportske igre, tj. u funkciji je sportskog terena i prostora za realizaciju 
zadataka nastave fizi~kog vaspitawa, a jedan wegov deo obele`en je kao 
poligon za obuku voza~a. 

 

 

2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
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2.1.2.  Опрема, намештај и опремљеност наставним, техничким и 

другим средствима 

Prostorije koje su u funkciji nastave opremqene su odgovaraju}im, 
novim name{tajem (240 klupa i 240 stolica). Svaka u~ionica ima do 15 
u~eni~kih stolova (sa po dva mesta za u~enike), odgovaraju}i broj stolica, 
nastavni~ki sto i stolicu, kao i sredstva neophodna za izvo|ewe nastave. 
Higijensko-tehni~ki uslovi odgovaraju zahtevima izvo|ewa nastave. Oprema 
sale za fizi~ko vaspitawe i prate}ih prostorija ispuwava zahteve 
normativa. Prostorije za upravu, stru~ne slu`be i ostalo osobqe odgovaraju 
zahtevima normativa i opremqene su novim kancelarisjkim name{tajem i 
ra~unarima. 

U zgradi postoje elektri~ne, vodovodne i kanalizacione instalacije, 
kao i instalacije za centralno grejawe. Krajem {kolske 2006/2007. godine 
izvr{ena je detaqna rekonstrukcija mokrog ~vora u delu za u~enike. 
Rekonstruisan je i krov u ciqu za{tite od proki{wavawa, a izvedeni su i 
radovi na gromobranskoj instalaciji. Godine 2010. izvr{eno je obnavqawe 
kompletne fasade i asfaltirawe dvori{ta-poligona za obuku voza~a. 

Opremqenost {kole op{tim nastavnim sredstvima zajedni~kim za oba 
podru~ja rada i sve obrazovne profile je zadovoqavaju}a.  

[kola je od Evropske unije u {k.2010/2011.god. dobila donaciju u 
vrednosti od 1 800 000 dinara. Donacija se sastojala od 18 ra~unara, 2 
prenosna ra~unara, 2 projektora, 1 fotokopir aparata i prate}e opreme. Od 

kompanije „Bambi“ {kola je 2018. dobila 40 desktop ra~unara, a kupqeno je 
i 10 tableta u svrhu kori{}ewa elektronskog dnevnika. U {koli ukupno 
postoji 62 desktop ra~unara, od kojih se 50 koristi u nastavi. Kupqen je i 
nov fotokopir aparat, koji se nalazi u zbornici. 

Za podru~je rada elektrotehnika koriste se dva kabineta koja su dobro 
opremqena nastavnim sredstvima potrebnim za realizaciju nastave stru~nih 
predmeta (elektronika i elektri~na merewa i radionica za 
elektromehani~are za termi~ke i rashladne ure|aje).  

Za podru~je rada saobra}aj postoji specijalizovana u~ionica, ~ija je 
opremqenost na zadovoqavaju}em nivou, a  u toku ove {kolske godine 
nastavi}e se sa upotpuwavawem ovog kabineta neophodnim nastavnim 
sredstvima. U podrumskim prostorijama za rad na prakti~noj nastavi 
osposobqen je jo{ jedan kabinet. 

Specijalizovana u~ionica za informatiku opremqena je novim, 
najsavremenijim ra~unarima, ispuwava normativne zahteve i uspe{no se 
koristi u nastavi.  

Sve u~ionice su okre~ene i sre|ene, opremqene novom rasvetom. 

Sala za fizi~ko vaspitawe je renovirana – postavqena je nova stolarija 
i savremeni pod sa tarafleks podlogom. 

U biblioteci i zbornici postavqen je novi parket. 



 
Политехничка школа Пожаревац 

 

14       

Sve u~ionice opremqene su novim name{tajem za u~enike i nastavnike. 

[kola poseduje i dve pametne table. 

 

2.1.3.  Садашње стање школе, као и мере које се предвиђају у току 

године за побољшање материјалних услова школе 

 

 Politehni~ka {kola iz godine u godinu poboq{ava materijalno-
tehni~ke uslove nastavnog rada. 

U toku ove {kolske godine u~ini}e se napori da ona, u pogledu 
materijalno-tehni~ke osnove, bude mnogo boqa od prethodne.  

 

2.2. ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKI USLOVI RADA 

 

Zdravstveno-higijenskim uslovima se poklawa znatna pa`wa. 
Nastavni~ki kolektiv nastoji tokom ~itave godine da ovi uslovi budu na 
nivou savremenih zahteva. 

Politehni~ka {kola je potpuno pripremqena za po~etak {kolske 
2017/2018. godine. 

Sve u~ionice, kabineti ya stru~ne predmete ma{inske, elektro i 
saobra}ajne struke, kao i radionice za izvo|ewe prakti~ne nastave, 
fiskulturna sala, svla~ionice za u~enike, kabinet za profesore fizi~kog 
vaspitawa, zbornica i sve ostale prate}e prostorije za administrativno-
tehni~ko osobqe su o~i{}ene, oribane i spremne u zdravstveno-
higijenskom kontekstu za po~etak rada u novoj {kolskoj godini. 

Kao {to je ranije navedeno, u u~ionicama je postavqena nova rasveta, 
a sve su opremqene novim, belim tablama. 

Kabineti za elektroniku i elektri~na merewa i za elektrotehniku 
potpuno su renovirani i opremqeni savremenim nastavnim sredstvima i 
ure|ajima za dijagnostiku. 

 

Kao i svake godine, {kola }e nastojati da upotpuni zbir neophodnih 
sredstava i materijala koje zahteva savremena nastava. 

 

Prioriteti u {kолској 2018/2019. god. su: 

1. Renovirawe sale za kulturne potrebe, vrednost 18 500 000 dinara. 
2. Renovirawe svih sanitarnih ~vorova u {koli, vrednost 10 000 000 

dinara. 
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2.3. KADROVSKI USLOVI RADA 
 

2.3.1. Структура запосленог особља по критеријуму школске спреме 
 

Stepen stru~ne spreme Brojno stawe 

Doktor nauka 1 

Master 4 

Visoka 40 

Vi{a 3 

Peti stepen 6 

Sredwa 4 

Tre}i stepen 2 

S v e g a 60 

 

2.3.2.  Структура запосленог особља у школи по критеријуму радног 

стажа  

Godine radnog sta`a Brojno stawe 

0-5 21 

6-10 18 

11-15 8 

16-20 3 

21-25 4 

Preko 25 6 

S v e g a 60 

 

 

2.3.3. Оцена кадровских услова 

         Zaposleni nastavnici i stru~ni saradnici koji neposredno rade sa 
u~enicima u obrazovno-vaspitnom radu (bilo u teorijskoj ili prakti~noj 
nastavi) ispuwavaju kriterijume u pogledu stepena obrazovnog nivoa, a koji 
su propisani Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih 
saradnika u nastavi u stru~nim {kolama. Nastavnik prakti~ne nastave u 
elektro struci Sa{a Antonovi} ima odgovaraju}e obrazovawe u {estom 
stepeny, ali i sedmi stepen u zvawu diplomiranog ekonomiste. 

 

 



 
Политехничка школа Пожаревац 

 

16       

 

2.4. USLOVI SREDINE U KOJOJ [KOLA RADI 

2.4.1.  Објекти друштвене средине који ће се користити за 

остваривање програмских садржаја школе  

 

U sva ~etiri razreda i dva podru~ja rada prakti~na nastava obavqa se 
u {kolskim radionicama i kabinetima. 

Blok nastava iz pomenutog predmeta obavqa se u dru{tvenim i 
privatnim preduze}ima u gradu i okolini. 

 

2.4.2.  Објекти школе који ће се користити за остваривање 

програмских садржаја школе  

 

Ostvarivawe programskih sadr`aja u okviru teorijske nastave, kao i 
ve`bi iz svih predmeta u svim razredima, realizuje se u samoj {koli, odn. 
u u~ionicama, kabinetima, fiskulturnoj sali, biblioteci, na poligonu za 
obuku voza~a. 

Dok {kola ne stavi u funkciju pozori{nu salu (osvetqewe i parno 
grejawe), realizacija kulturnih i drugih sard`aja odvija}e se u dowem holu 
{kole, ka ulazu u salu, ili u fiskulturnoj sali, koja je potpuno renovirana 
i sre|ena. 
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3.1. BROJNO STAWE U^ENIKA, ODEQEWA I GRUPA 

3.1.1.  Бројно стање ученика по одељењима, разредима и образовним 

профилима  

 

A.   Podru~je rada:  ELEKTROTEHNIKA 

 

Razred i 
odeqewe 

Naziv obrazovnog profila Broj  u~enika 

I1 
Elektromehani~ar za termi~ke i 

rashladne ure|aje, elektroinstalater 
30 

I2 Autoelektri~ar 30 

 S v e g a 60 

II1 
Elektromehani~ar za termi~ke i 

rashladne ure|aje, elektroinstalater 
26 

II2 Autoelektri~ar 20 

 S v e g a 46 

III1 
Elektromehani~ar za termi~ke i 

rashladne ure|aje, Elektroinstalater 
20 

III2 Autoelektri~ar 19 

 S v e g a 39 

 U K U P N O 145 

 

B.  Podru~je rada:  SAOBRA]AJ 

 

Razred i 

odeqewe 
Naziv obrazovnog profila Broj u~enika 

I3 Voza~ motornih vozila 30 

I4 Tehni~ar drumskog saobra}aja 31 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
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I5 Tehni~ar drumskog saobra}aja 31 

 S v e g a 92 

II3 Voza~ motornih vozila 30 

II4 Tehni~ar drumskog saobra}aja 29 

II5 Tehni~ar drumskog saobra}aja 30 

 S v e g a  89 

III3 Voza~ motornih vozila 32 

III4 Tehni~ar drumskog saobra}aja 32 

III5 Tehni~ar drumskog saobra}aja 30 

 S v e g a 94 

IV1 Tehni~ar drumskog saobra}aja 34 

IV2 Tehni~ar drumskog saobra}aja 32 

 S v e g a 66 

 U K U P N O 341 

 

3.1.2. Социјална карта ученика 

 

A) Struktura populacijskog uzorka u~enika po kriterijumu sredine iz koje 
poti~u 

    (seoska - gradska) 

Razred 
`ivi u    selu      -      

gradu 
Svega 

prvi 
                        64                  
88 

152 

drugi 
                        53                  
82 

135 

tre}i 
                        43                  

90 
133 

~etvrti 
                        28                  

38 
 66 

Svega 
                      188                 
298 

486 
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B) Struktura populacijskog uzorka u~enika po kriterijumu |aci-putnici 

Du`ina 
putovawa 

prvi drugi tre}i 
~etvrt

i 
Svega 

0 - 5 km 7 10 5 6 28 

6 - 10 km 7 11 6 4 28 

11 - 15 km 14 9 10 3 36 

16 - 20 km 9 17 18 5 49 

preko 20 km 22 34 34 11 101 

Svega 59 81 73 29 242 

 

 

V) Struktura populacijskog uzorka po kriterijumu obrazovawa majke 

Obrazovawe 
majke 

prvi drugi tre}i 
~etvrt

i 
Svega 

osnovna {kola 46 46 38 28 158 

sredwa {kola 100 81 91 36 308 

vi{a {kola 3 5 2 1 11 

visoka {kola 3 3 2 1 9 

Svega 152 135 133 66 486 

 

 

G) Struktura populacijskog uzorka po kriterijumu obrazovawa oca 

Obrazovawe oca prvi drugi tre}i 
~etvrt

i 
Svega 

osnovna {kola 36 20 29 9 94 

sredwa {kola 107 108 97 49 361 

vi{a {kola 4 3 3 5 15 

visoka {kola 5 4 4 3 16 

Svega 152 135 133 66 486 
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D) Struktura populacijskog uzorka po kriterijumu potpunosti i 
deficijentnosti porodice 

Struktura 

porodice 
prvi drugi tre}i 

~etvrt

i 
Svega 

potpuna 129 114 100 52 395 

nepotpuna* 19 15 27 9 70 

bez roditeqa** 4 6 6 5 21 

Svega 152 135 133 66 486 

 

* Nepotpunom porodicom smatra se porodica gde jedan od roditeqa nije 

`iv, ili su roditeqi razvedeni. 

** U ovu kategoriju spadaju u~enici ~iji roditeqi nisu `ivi, ili jesu, ali 

deca `ive sa starateqima. 

 

3.2. PLAN OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA 

3.2.1.  Годишњи фонд часова обавезних и изборних предмета према 

плану и програму образовања и васпитања  

 

Nedeqni i godi{wi fond ~asova obrazovnih nastavnih predmeta 
prema planu obrazovawa za oba podru~ja rada i sve obrazovne profile koje 

{kola obrazuje u tre}em i ~etvrtom stepenu, dat je u od strane 
Ministarstva prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja Republike Srbije 
definisanim Prosvetnim glasnicima (planovima i programima), a koji su 

navedeni u uvodnom delu teksta Godi{weg plana rada {kole. 

U {koli se organizuje nastava iz obaveznih izbornih predmeta - 

gra|anskog vaspitawa i verske nastave. ^asove gra|anskog vaspitawa dr`e 
Milo{ Brankovi}, prof. istorije, Ben Mladenovi}, profesor geografije i 
Lidija Jankovi}, prof muzi~ke umetnosti, a verske nastave Ivan 

Filipovi}, diplomirani teolog. Fondovi ~asova iz ovih predmeta dati su 
u okviru poglavqa 3.2.2. 
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3.2.2. Годишњи фонд часова који се јављају због подела одељења на 

групе  

 Podela izbornih predmeta na grupe: 

Izborni 

predmet 
Razred i odeqewe 

Broj 

grupa 

Nedeqni 

fond 

Godi{wi 

fond 

VERSKA 

NASTAVA 

 

I 

II 

III 

IV 

 

      

     5 

     5 

     5 

     2 

 

5 

5 

5 

2 

185 

175 

140 

128 

GRA\ANSK

O 
VASPITA

WE 

I 

II 

III 

IV 

2 

1 

2 

1 

 

2 

1 

2 

1 

             74 

             70 

             67 

32     

 

  

Podela odeqewa na grupe u oglednom nastavnom planu za obrazovni profil 

autoelektri~ar*: 

 

Predmet Broj grupa 
Nedeqni 

fond 

Godi{wi 
fond 

Osnove prakti~nih ve{tina 

(prakti~na nastava) 
2 6 2h222 

Osnove elektrotehnike 

(ve`be) 
2 1 2h37 

Motori sa unutra{wim 
sagorevawem (prakti~na 

nastava) 

2 1 2h37 
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Elektri~na merewa i 
elektronika (ve`be) 

2 1 2h35 

Elektri~ni i elektronski 
sistemi na vozilima 

(prakti~na nastava), II 

razred 

2 12 2h420 

Preduzetni{tvo 

(ve`be) 
2 2 2h62 

 

* Podela odeqewa u ovom obrazovnom profilu postoji jo{ i iz predmeta 

ra~unarstvo i informatika i tehni~ko crtawe. 

 

Podela odeqewa na grupe iz ostalih predmeta: 

 

Predmet Broj grupa 
Nedeqni 

fond 

Godi{wi 
fond 

Ra~unarstvo i informatika 10 2 10h74 

Tehni~ko crtawe (tre}i 
stepen) 

6 1 6h37 

Tehni~ko crtawe (~etvrti 

stepen) 
4 2 4h74 

Elektronika 2 1 2h35 

Elektri~na merewa 2 1 2h35 

 

Odeqewa se na grupe dele i iz predmeta prakti~na nastava, na 32 grupe 
(ra~unaju}i i ogledna odeqewa). Fond ~asova dat je u posebnoj tabeli, u 
poglavqu 3.2.6.  

 

3.2.3.  Годишњи фонд часова осталих обавезних облика образовно-

васпитног рада  

 Nedeqni i godi{wi fond ~asova odeqewskog stare{ine, dodatnog, 

dopunskog, pripremnog i dru{tveno-korisnog rada i konsultacija dat je u 
Re{ewima o 40-~asovnoj radnoj nedeqi svakog nastavnika. 
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3.2.4. Годишњи фонд часова факултативних наставних предмета  

 U {koli se ne organizuju aktivnosti iz ovih predmeta. 

 

3.2.5.  Годишњи фонда часова практичне наставе по разредима и 

образовним профилима  

Podru~je rada:  ELEKTROTEHNIKA 

 

Razred Obrazovni profil 
Broj 
grupa 

Nedeqni 
fond 

Godi{wi 
fond 

Blok 
nastava 

Prvi 

Elektromehani~ar za 
termi~ke i rashladne 

ure|aje 

2 4 148 / 

Elektroinstalater 2 4 148 / 

Autoelektri~ar* 
2 6 222 / 

2 1 37 / 

Drugi 

Elektromehani~ar za 

termi~ke i rashladne 
ure|aje 

2 12 420 60 

Elektroinstalater 2 12 420 60 

Autoelektri~ar** 2 12 420 60 

Tre}i 

Elektromehani~ar za 
termi~ke i rashladne 

ure|aje 
2 12 372 90 

Elektroinstalater 2 12 372 90 

Autoelektri~ar** 2 12 372 90 

 

*U prvom razredu obrazovnog profila autoelektri~ar predmet se zove osnove 
prakti~nih ve{tina. Tako|e, u prvom razredu prakti~na nastava se izvodi i 
iz predmeta motori sa unutra{wim sagorevawem. 

** U~enici drugog i tre}eg razreda obrazovnog profila autoelektri~ar 
prakti~nu nastavu imaju u okviru predmeta elektri~ni i elektronski 
sistemi na vozilima. 
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B. Podru~je rada:  SAOBRA]AJ 

 

Razred Obrazovni profil 
Broj 

grupa 

Nedeqni 

fond 

Godi{wi 

fond 

Blok 

nastava 

Prvi 

Voza~ motornih 
vozila 

2 4 148 / 

Tehni~ar drumskog 
saobra}aja 

2h2 4 148 / 

Drugi 

Voza~ motornih 
vozila 

2 5 175 60 

Tehni~ar drumskog 

saobra}aja 
2h2 4 140 60 

Tre}i 

Voza~ motornih 
vozila 

2 5 160 70 

Tehni~ar drumskog 
saobra}aja 

2h2 4 140 60 

^etvrti 
Tehni~ar drumskog 

saobra}aja 
2h2 5 160 60 

 

 

3.3. STRUKTURA 40-^ASOVNE RADNE NEDEQE SVIH ZAPOSLENIH  

        

3.3.1. Структура 40-часовне радне недеље запослених у настави и 

подела предмета на наставнике  

 
Tabelarni prikaz strukture 40-~asovne radne nedeqe zaposlenih u nastavi 

dat je po kriterijumima: 
 

1) {kolska sprema (fakultet i grupa koju je zaposleni zavr{io) 
2) predmet koji predaje 
3)   razred i odeqewe kome predaje 

4)   broj ~asova nedeqno (teorijske nastave, ve`bi, prakti~ne i blok 
nastave) 
5)   godi{wi fond ~asova. 
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Nastavnik 
Fakultet 

-grupa- 

Predmet koji 

predaje 

Razred i 

odeqewe 

Broj ~asova 

T         V     PN        

B 

Ukupno 
godi{w

e 

1. Danica 
Maksimovi} 

FILOLO[K

I 

Srpski jezik i 

kwi`evnost 

Srpski jezik i 

kwi`evnost 

I5 

II2,3,5 

III2,4 

IV1 

3 

8 

5 

3 

111 

280 

169 

96 

2. Jelena 
Stevi} 

FILOLO[K

I 

Srpski jezik i 

kwi`evnost 

Srpski jezik i 

kwi`evnost 

I3,4 

II1,4 

III1,3,5 

6 

5 

8 

222 

175 

272 

3. Zvezdana 
Mitrovi} 

FILOLO[K

I 

Srpski jezik i 

kwi`evnost 

Srpski jezik i 

kwi`evnost 

I1,2 

IV2 

6 

3 

222 

105 

4. Maja 
Kondi} 

FILOLO[K

I 

Engleski jezik 

Engleski jezik 

I1,2,5 

II1,4,5 

III3,5 

IV2 

6 

6 

4 

2 

222 

210 

140 

64 

5. Vladimir 
Milosavqevi} 

FILOLO[K

I 

Engleski jezik 

Engleski jezik 

I3,4 

II2 

III1 

IV1 

4 

2 

2 

2 

148 

70 

64 

64 

6. Ivana 

Stevanovi} 

FILOLO[K

I 

Engleski jezik 

Engleski jezik 
II3 

III2,5 

2 

4 

74 

134 

7. Milo{  

Brankovi} 

FILOZOFSK
I 

Istorija 

Istorija 

 

 

 

Gra|ansko 

vaspitawe 

I1 

I2,4,5 

II4,5 

 

I,III 

3 

6 

4 

 

2 

111 

222 

140 

 

69 

8. dr Ben 
Mladenovi} 

GEOGRAFSK
I 

Geografija 

 

Gra|ansko 

vaspitawe 

I3 

I1,3,4,5 

III2 

1 

8 

1 

 

37 

296 

32 
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II,III 

2 67 

9. Tatjana 

Dokmanovi} 

FILOZOFSK

I 

Istorija 
umetnosti 

Likovna 

kultura 

I1,4,5 

II3,4,5 

3 

3 

111 

105 

10. Lidija 

Jankovi} 
FMU 

Muzi~ka 

umetnost 

Gra|ansko 
vaspitawe 

I1 

 

I,III, IV 

1 

 

3 

37 

 

104 

11. Nikola 
[ojanovi} 

FFK 
Fizi~ko 

vaspitawe 

I1,2,3 

II1,2,3 

III4,5 

IV1,2 

6 

6 

4 

4 

222 

210 

140 

140 

12. Ivan 
Naumovi} 

FFK 
Fizi~ko 

vaspitawe 

I4,5 

II4,5 

III1,2,3 

4 

4 

6 

148 

140 

188 

13. Tatjana 

Ran|elovi} 

PMF 

Hemija 

Hemija 

Tehnologija 
materijala 

I1,4,5 

I3 

6 

2 

222 

74 

14. Merima 

Risti} 

PMF 

Biologija 

Ekologija i 

za{t.`iv.sred. 

 

 

Biologija 

I1,3 

II3 

III2 

 

I4,5 

2 

1 

1 

 

4 

74 

35 

31 

 

140 

15. Sawa 

Qubomirovi} 

PMF 

Matematika 
Matematika 

I3,4,5 

III2 

III5 

IV1,2 

8 

1 

3 

6 

296 

62 

105 

192 

16. Lidija 

^alovi} 

PMF 

Matematika 
Matematika 

I1,2 

II1,3 

III3,4 

5 

5 

5 

185 

175 

175 

17. Branislav 

Stojanovi} 

PMF 

Matematika 
Matematika 

II2,4,5 

III1 

10 

2 

350 

62 

18. Mirjana PMF Fizika I1,2,3,4,5 10 370 
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Pribakovi} Fizika II4,5 4 140 

19. Vladan 

Jovanovi} 

FILOZOFSK
I 

Sociologija 

Ustav i pravo 

gra|ana 

 

Sociologija 

 

Sociologija sa 

pravima 
gra|ana 

III1,3 

IV1,2 

 

III4,5 

 

 

III2 

2 

2 

 

4 

 

 

1 

63 

64 

 

140 

 

 

31 

20. 

Slobodanka 

Mati} 

FILOZOFSK

I 

Filozofija 

Filozofija IV1,2 4 128 

21. Sa{a 
Antonovi} 

EKONOMSK
I 

FAKULTET 

 

VI[A 

[KOLA 

-

ELEKTROTEH

NIKA- 

Ekonomika i 

organizacija 
preduze}a 

Preduzetni{-

tvo 

Poslovawe 

saobra}ajnih 
preduze}a 

Ekonomika i 

organizacija 
saobra}aja 

Elekrti~ni i 

elektronski 
sistemi na 

vozilima 

(prakti~na 
nastava) 

III1 

 

 

III2 

 

III3 

 

 

IV1,2 

 

 

II2 

2 

 

 

         2h2 

 

 

2 

 

 

4 

 

                             

                              
12 

62 

 

 

124 

 

 

64 

 

 

128 

 

 

420+60 
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20. Milica 
Obrenovi} 

 

ELEKTROTEH

-NI^KI 

Osn.el.tehnike 

Tehni~ko 

crtawe 

Elektri~ni i 

elektronski 

ure|aji 

Elekrti~ni i 

elektronski 

sistemi na 
vozilima 

Elektri~ne 

instalacije 

Elektrotermi~

ki ure|aji 

I1,2 

I1,2 

 

II4,5 

 

 

II2 

 

 

II1 

 

III1 

 

6          

           2h2 

          

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

222 

148 

 

 

140 

 

 

105 

 

 

70 

 

62 

 

21. Olivera 
Filipovi} 

ELEKTROTEH

-NI^KI 

Osnove 

prakti~nih 
ve{tina 

Elektri~ni i 

elektronski 
sistemi na 

vozilima 

Elektronika 

Elektri~na 

merewa i 

elektronika 

 

Elekrti~ni i 

elektronski 
sistemi na 

vozilima 

Prakti~na 
nastava 

I2 

 

 

II3 

 

 

II1 

 

II2 

 

 

III2 

 

 

 

I1 

 

                      6 

 

 

1 

 

 

 

2       2h1 

 

2       2h1 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

222 

 

 

35 

 

 

 

140 

 

70 

 

 

 

 

124 

 

148 
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22. Danijela 
Pavi} 

ELEKTROTEH

- 

NI^KI 

Osn.el.tehnike 

Tehni~ki 

materijali 

Rashladni 

ure|aji 

Elekrti~ni i 
elektronski 

sistemi na 

vozilima 

(+prakti~na 

nastava) 

Rashladni 
ure|aji 

Elektri~ni 

aparati i 
ure|aji 

II1,2 

I2 

 

 

III1 

 

 

III2 

 

 

 

III1 

 

III1 

 

4 

2                 

 

 

3 

 

 

 

7                          
12 

 

 

 

3 

 

2 

140 

50 

 

 

93 

 

 

 

97+310 

 

 

 

93 

 

62 

23. Tijana 
Gligorijevi} 

ELEKTROTEH
-NI^KI 

Ra~unarstvo i 
informatika  

I1,2,3,4,5        5h2h2 720 

24. Milorad 

Dendi}* 

ELEKTROTEH

-NI^KI 

Elektri~na 
merewa 

Elektri~na 

merewa i 
elektronika 

Elekrti~ni i 
elektronski 

sistemi na 

vozilima 

Elektrotermi~

ki ure}aji 

Elektri~ne 
ma{ine 

Elektri~ne 

mre`e i 
postrojewa 

Elektri~ne 

instalacije 
jake struje 

Elektri~ne 

instalacije i 
osvetqewe 

II1 

 

 

II2 

 

 

II2 

 

 

II1 

 

III1 

 

III1 

 

 

2      2h1 

 

 

2      2h1 

 

 

 

4                   

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

140 

 

 

70 

 

 

 

140 

 

 

70 

 

62 

 

 

62 
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Osnove 
elektrotehnik

e 

II1 

 

 

III1 

 

I2 

4 

 

 

3 

 

 

          2h1 

140 

 

 

93 

 

 

74 

25. Dragan 
Bogdanovi}* 

MA[INSKI 

Tehni~ki 
materijali 

Tehnologija 

materijala 

 

Osnovi 
ma{instva 

Ma{inski 

elementi 

Tehnologija 

materijala 

Prakti~na 
nastava 

Osnove 

prakti~nih 
ve{tina 

I2 

 

II4,5 

 

 

II3 

 

II4,5 

 

II4,5 

 

I1 

 

 

I2 

2        

                    

2 

                   

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

                     4 

                      

 

                     6 

74 

 

70 

 

 

35 

 

 

140 

 

140 

 

148 

 

 

222 

26. Marija 

Premovi}** 
MA[INSKI 

Tehni~ko  

crtawe 

Mehanika 

 

Tehni~ka 

mehanika 

Motori sa 
unutra{wim 

sagorevawem  

I4,5 

 

II4,5 

 

II3 

 

I2 

II2 

        2h2h2 

 

 

4 

 

2 

 

2         2h1 

2 

280 

 

 

140 

 

70 

 

74+144 

70 

27. Nikola 

Milosavqevi}

* 

SAOBRA]AJN
I 

  

III4,5 

 

6 

 

 

210 
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Motori i 
motorna 

vozila 

 

 

Prakti~na 
nastava 

 

 

III4,5 

IV1,2 

 

  

 

                  2h4 

                  2h5    

2h30                   

 

 

280 

320+60 

28. Miroslav 

Stanojevi} 

SAOBRA]AJN

I 

 

Prevoz 

putnika i robe 

 

Organizacija 

prevoza 

 

Prakti~na 

nastava 

 

III3 

 

III4,5 

IV1,2 

 

I4 

I5 

 

 

3 

 

 

6 

6 

 

          2+2 

          2                                        

 

96 

 

 

210 

192 

 

148 

74 

 

29. Jelena 
Milenkovi} 

SAOBRA]AJN
I 

Motorna 
vozila 

 

Saobra}ajna 
infrastruktur

a 

Teret sa 

integralnim 

transportom 

Motori i 

motorna 

vozila 

Prakti~na 

nastava 

II3 

 

III3 

 

 

II3 

 

IV1,2 

 

IV1,2 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

                      2h5 

2h30 

111 

 

96 

 

 

105 

 

 

128 

 

320 

60 

 

30. Stevan 
Savi} 

 

SAOBRA]AJN
I 

 

Prakti~na 
nastava 

 

Organizator 

prakti~ne 

nastave 

 

I3 

 

 

 

                      6 

 

 

 

222 

 

 

31. Vladeta 

Jovi} 

SAOBRA]AJN

I 

Osnovi puteva 

i ulica 
III4,5 4 140 
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Regulisawe 
saobra}aja 

 

Prakti~na 

nastava 

 

II3 

IV1,2 

 

I5 

III4,5 

 

2 

4 

 

                    

          2 

          2h4 

2h30 

 

70 

128 

 

 

74 

280 

60 

32. Anita 
Dini} 

SAOBRA]AJN
I 

Teret u 

saobra}aju i 

mehanizacija 
pretovara 

Integralni 
transport 

Transportno 

pravo i 
{pedicija 

[pedicija 

Prakti~na 
nastava 

 

III4,5 

 

 

III4,5 

III3 

 

 

IV1,2 

II4,5 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

2 

 

 

4 

 

                       

2h4 

                           
2h50 

 

 

140 

 

 

 

140 

64 

 

 

128 

 

280 

100 

33. Goran 

Tasi} 

SAOBRA]AJN

I 

Saobra}ajni 

sistemi 

 

Motorna 

vozila 

Motori i 

motorna 

vozila 

Gara`e, 

servisi i 

parkirali{ta 

Prakti~na 

nastava 

I3 

 

 

III3 

II4,5 

 

IV1,2 

 

II3 

 

III3 

2 

 

 

3 

4 

 

 

4 

 

           4 

30 

            5 

74 

 

 

96 

140 

 

 

128 

 

140 

30 

160 
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30 30 

34. Vladislava 

Stevi} 

SAOBRA]AJN

I 

Saobra}ajni 
sistemi 

Bezbednost 

saobra}aja 

 

Prakti~na  

nastava 

I4,5 

 

III3 

III4,5 

III4,5 

4 

 

2 

6 

                      

                   2h4 

2h30                                

148 

 

64 

210 

 

280 

60 

35. Marko 

Panti}* 

SAOBRA]AJN

I 

Motorna 
vozila 

Teret u 

saobra}aju i 
mehanizacija 

pretovara 

Prakti~na 
nastava 

 

 

II3 

 

II4,5 

 

I3 

II3 

III3 

IV1,2 

II4,5 

3 

 

2 

 

 

 

                       6 

          4 

           5 

                           
2h30 

                           

2h20 

105 

 

70 

 

 

 

222 

140 

160 

60 

40 

36. Marina 

Golubovi} 

FILOZOFSK
I 

Psihologija 

Osnovi 
saobra}ajne 

psihologije 

 

II3,4,5 
6 

 

 210 

37. Ivan 
Filipovi}*** 

BOGOSLOVS
KI 

Verska nastava 

I 

II 

III 

IV 

5 

5 

5 

2 

185 

175 

140 

128 

38. Biqana 

Paji} ^avi} 

VI[A 

[KOLA 

-

ELEKTROTEH

NIKA- 

Prakti~na 

nastava 

II1 

III1 

                            

12 

                            
12 

420+60 

372+90 

39. Zorica 
Go{ev 

VI[A 

[KOLA 

-

ELEKTROTEH
NIKA- 

Prakti~na 
nastava 

II1 

III1 

                            

12 

                            

12 

420+60 

372+90 
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NAPOMENE: 

* Zaposleni na odre|eno vreme do dono{ewa odluke po Uredbi o izmenama 
i dopunama Uredbe o postupku za pribavqawe saglasnosti za novo 

zapo{qavawe i dodatno radno anga`ovawe kod korisnika javnih sredstava 
i do povla~ewa lica sa liste tehnolo{kih vi{kova 

** Zaposleni na odre|eno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije 

*** Spoqni saradnik 

 

3.3.2. Структура 40-часовне радне недеље сарадника у практичној 

настави  

Rb

r 
Ime i prezime 

Stepen 
stru~ne 

spreme 

Razred i 

odeqewe 

Nedeqni 

fond 

Godi{wi 

fond 

1. Goran Martinovi} Peti 
Instruktor 

vo`we 
40 1760 

2. Dragana Stojkovi} Peti 
Instruktor 

vo`we 
40 1760 

3.  Dragan \or|evi} Peti 
Instruktor 

vo`we 
40 1760 

4. Nenad Milanovi} Peti 
Instruktor 

vo`we 
40 1760 

5. Dejan Stojadinovi} Peti 
Instruktor 

vo`we 
40  1760 

 

 

3.3.3. Структура 40-часовне радне недеље стручних сарадника  

Rb
r 

Ime i prezime 
Fakultet 

-grupa- 

Poslovi koje 
obavqa 

Procenat 
radnog 

vremena 

1. Tawa Babeji} 
FILOZOFSKI 

Psihologija 
Psiholog 100% 

2. Ivana Vuj~i} 
FILOLO[KI 

Engleski jezik 
Bibliotekar 80% 
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3.3.4. Структура 40-часовне радне недеље директора, 

административног и помоћно-техничког особља 

Rb
r 

Ime i prezime 

Stepen 
stru~ne 

spreme 

Poslovi koje 

obavqa 

Procenat 

radnog 
vremena 

1. Darko Radovanovi} 
Ma{inski 

fakultet 
Direktor 100% 

2. Zoran Jowi} 
Pravni 
fakultet 

Sekretar 100% 

3. Jelena Vujin Sredwa {kola 

Ra~unovodstve
no-

obra~unski 
radnik 

100% 

4.  Danilo Sekulovi} Vi{a {kola 
Administrati
vni radnik 

50% 

5. Vesna Joti} Sredwa {kola Higijeni~ar 100% 

6. Marina Stajkovi} Sredwa {kola Higijeni~ar 100% 

7. Gordana Sotirov Sredwa {kola Higijeni~ar 100% 

8. Marija Stevi} Tre}i stepen Higijeni~ar 100% 

9. Zlatica Miqkovi} Tre}i stepen Higijeni~ar 100% 

10

. 
Zoran Nikoli} Peti stepen Domar 100% 

 

3.4. RITAM RADNOG DANA 

3.4.1. Број и време рада смена  

 

 Rad u {koli je organizovan u dve smene: 

A) prepodnevnoj, koja traje od 8 do 14 ~asova i  
B) popodnevnoj smeni, koja traje od 14 do 20 ~asova. 

 

U prepodnevnoj smeni nastavu poha|aju sva odeqewa prvog i ~etvrtog 

razreda, kao i odeqewa II1 i II2. 

U popodnevnoj smeni nastavu poha|aju odeqewa II3, II4 i II5, kao i sva 

odeqewa tre}eg razreda. 
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3.4.2. Распоред часова и осталих облика образовно-васпитног рада  

 

 Raspored ~asova utvr|en je na po~etku {kolske godine (sednica NV 
21.8.2018.god.) i nalazi se na oglasnoj tabli u {kolskoj zbornici. Kako je 

zbog niza objektivnih okolnosti promenqiva kategorija, wegovo navo|ewe 
u Godi{wem planu i programu rada {kole smatramo neracionalnim. 

 Raspored ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada bi}e istaknut 

naknadno, kada budu identifikovani u~enici koji }e ih poha|ati, kao i 
slobodni termini za wihovo odr`avawe.  

 

3.4.3. Распоред похађања практичне наставе 

   

A. Podru~je rada:   ELEKTROTEHNIKA  

 

Raz

r. 

Odeqe

we 
Obrazovni profil 

Dani u 

nedeqi 

Broj ~asova 

nedeqno 

Pr
vi 

I1 

Elektromehani~ar za termi~ke 

i rashladne ure|aje, 
elektroinstalater 

sreda 4 

I2 Autoelektri~ar ponedeqak 6 

Dru
gi 

II1 
Elektromehani~ar za termi~ke 
i rashladne ure|aje 

~etvrtak, 
petak 

2h6 

II2 Autoelektri~ar 
utorak, 

~etvrtak 
2h6 

Tre

}i 

III1 Elektroinstalater 
ponedeqak, 

utorak 
2h6 

III2 Autoelektri~ar sreda, petak 2h6 
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B.  Podru~je rada:  SAOBRA]AJ 

 

Raz

r. 

Odeqe

we 
Obrazovni profil Dani u nedeqi 

Broj ~asova 

nedeqno 

Pr

vi 

I3 Voza~ motornih vozila 
utorak, 
~etvrtak 

4 

I4 Tehni~ar drumskog saobra}aja ~etvrtak 4 

I5 Tehni~ar drumskog saobra}aja ponedeqak 4 

Dru
gi 

II3 Voza~ motornih vozila ~etvrtak 4 

II4 Tehni~ar drumskog saobra}aja ponedeqak 4 

II5 Tehni~ar drumskog saobra}aja ~etvrtak 4 

Tre

}i 

III3 Voza~ motornih vozila petak 5 

III4 Tehni~ar drumskog saobra}aja utorak 4 

III5 Tehni~ar drumskog saobra}aja sreda 4 

^et
-

vrt

i 

IV1 Tehni~ar drumskog saobra}aja utorak 5 

IV2 Tehni~ar drumskog saobra}aja sreda 5 

 

 

NAPOMENA:  

Sva odeqewa se na prakti~noj nastavi dele na dve grupe, osim III2. 
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3.5. KALENDAR DATUMA ZNA^AJNIH AKTIVNOSTI 
[KOLE 

3.5.1. Школски календар образовно-васпитног рада  

Celokupan rad u {koli obavqa se od 7 do 20 ~asova. Kalendar rada 
{kole za {kolsku 2018/2019. godinu preuzet je od Ministarstva prosvete, 

nauke i tehnolo{kog razvoja Republike Srbije.  

Prema ovom kalendaru: 

 Organizacija obrazovno-vaspitnog rada ostvaruje se u dva polugodi{ta: 
-u prvom polugodi{tu nastava po~iwe prema kalendaru u ponedeqak, 

3.9.2017. godine, a zavr{ava se 31.1.2019. godine (тромесечје – 26.11.2018.); 

-u drugom polugodi{tu nastava po~iwe prema kalendaru u ponedeqak, 

18.2.2019. godine, a zavr{ava se 21.6.2019. godine. 

 Za u~enike prvog razreda obe struke (I1,2,3,4,5) nastava se zavr{ava 

21.6.2019. godine. 

 Za u~enike drugog razreda elektro struke (II1,2) teorijska nastava zavr{ava 

se 7.6. 2019. godine. Prakti~na nastava u bloku se ostvaruje u dve nastavne 
nedeqe i zavr{ava se 21.6.2019. godine. 

 Za u~enike tre}eg razreda elektro struke (III1,2) teorijska nastava se 

zavr{ava 10.5.2019. godine. Prakti~na nastava se ostvaruje u tri nastavne 
nedeqe (u bloku) i po~iwe 11.5.2019. godine, a zavr{ava se 31.5.2019.god. 

 Za u~enike drugog razreda saobra}ajne struke (II3,4,5) teorijska nastava traje 

do 14.6.2019. godine. Nastava u bloku se odvija tokom jedne radne sedmice i 

traje do 21.6.2019. Postoji mogu}nost da se ova sedmica blok nastave odr`i 
i tokom drugog polugo|a pre navedenih datuma, {to }e zavisiti od obaveza 

nastavnika prve pomo}i (druga obavezna sedmica blok nastave odvija se na 
po~etkudrugog polugo|a). 

 Za u~enike tre}eg razreda saobra}ajne struke u obrazovnom profilu 

tehni~ar drumskog saobra}aja (III4,5) teorijska nastava se zavr{ava 

10.6.2019. godine. Prakti~na nastava u bloku se ostvaruje u dve nastavne 
nedeqe i zavr{ava se 21.6.2019. godine. 

 Za u~enike tre}eg razreda saobra}ajne struke u obrazovnom profilu voza~ 

motornih vozila (III3) i ~etvrtog razreda saobra}ajne struke u obrazovnom 

profilu tehni~ar drumskog saobra}aja (IV1,2) teorijska nastava se zavr{ava 

24.5.2019. godine. Prakti~na nastava se ostvaruje tokom jedne nastavne 

nedeqe (u bloku) i po~iwe 27.5.2019. godine, a zavr{ava se 31.5.2019. godine 
(druga obavezna sedmica blok nastave odvija se na po~etku {kolske godine). 

 

Obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada ostvaruju se: 

 U prvom razredu elektro i saobra}ajne  struke u 37 nastavnih sedmica; 

 U drugom razredu elektro i saobra}ajne struke u i tre}em razredu 
saobra}ajne struke ~etvrtog stepena u 35 nastavnih sedmica i 2 sedmice 
prakti~ne nastave u bloku; 
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 U tre}em razredu saobra}ajne struke (tre}i stepen) i ~etvrtom razredu 
saobra}ajne struke (~etvrti stepen) u 32 nastavne sedmice i 2 sedmice 

prakti~ne nastave u bloku; 

 U tre}em razredu elektro struke u 31 nastavnoj sedmici i 3 sedmice 
prakti~ne nastave u bloku. 
 

Усклађивање календара рада и радне суботе 

 Субота, 1.12.2018. биће радни дан и радиће се по распореду од петка (надокнада 

изгубљеног радног дана због прославе Дана школе); 

 Среда, 9.1.2019. радиће се по распореду од понедељка; 

 Четвртак, 31.1.2019. радиће се по распореду од петка. 

 Уколико буде било потребе за још неком радном суботу, термине ће одредити 

Наставничко веће на предлог Педагошког колегијума. 

 

3.5.2. Распусти и празници 

 

U toku {kolske godine u~enici imaju zimski, prole}ni i letwi 
raspust. 

 

Vremenska organizacija raspusta: 

 Zimski raspust traje od 28.12.2018. do 8.1.2019. i od 1.2.2019 do 11.2.2019. 
god. 

 Prole}ni raspust traje od 26.4. do 5.5.2019. god. 

 Letwi raspust traje od 22.6. do 31.8.2019. godine 
 

Praznici: 

  \aci i profesori }e praznovati:  

 5. oktobar, Dan {kole 

 11. novembar, Dan primirja u Prvom svetskom ratu 

 27. januar, Dan Svetog Save 

 15. i 16. februar, Sretewe, Dan dr`avnosti Srbije 

 od 26.4. do 5.5.2019, Uskr{wi i prvomajski praznici 

 28. jun, Vidovdan. 
 

 

3.5.3. Организација друштвено-корисног рада  

  

Dru{tveno-koristan rad obavqaju u~enici svih razreda tokom cele 
{kolske godine. Poslove na 
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kojima }e se u~enici anga`ovati obuhvati}e: 

- ure|ewe {kolskog prostora (dvori{ta, poligona za obuku voza~a, 

radnih kabineta i u~ionica, radnih prostora u organizacijama u kojima 
izvode prakti~nu nastavu, kao i u {kolskim  radionicama); 

- na drugim mestima i objektima u gradu (na zahtev pojedinih 
organizacija i ustanova).  

 

3.5.4. Екскурзије 

  

Ove godine planiraju se ekskurzije u sva ~etiri razreda. 

^etvrti razred na ekskurziju }e i}i krajem septembra 2018. godine, a 
prvi, drugi i tre}i razred po~etkom maja 2019. godine. 

Plan i program ekskurzija svih razreda dat je u posebnom prilogu ovog 
dokumenta.  

Sve aktivnosti na realizaciji ekskurzije uskla|ene su sa odredbama 
Pravilnika o izmeni pravilnika o planu i programu obrazovawa i 
vaspitawa za zajedni~ke predmete u stru~nim i umetni~kim {kolama, u delu 

o ekskurziji ("Slu`beni glasnik-Prosvetni glasnik", br.1/2009). 

 

3.5.5. Такмичења, изложбе и смотре  

 

            U~enici u~estvuju u takmi~ewima ~ije kalendare odr`avawa 

propisuje Ministarstvo prosvete (u drugom polugo|u). Posebnu pa`wu 
takmi~ewima posveti}e stru~na ve}a profesora elektrotehnike i 

saobra}ajnih predmeta, ali i nastavnici op{teobrazovnih predmeta, po{to 
na{i u~enici u posledwih nekoliko godina pokazuju veliku 
zainteresovanost i posti`u dobre rezultate i u oblastima koje im nisu usko 

stru~ne. 
 U~enici zavr{nih razreda saobra}ajne struke u~estvova}e na 
Republi~kom takmi~ewu u~enika saobra}ajnih {kola, koje se odr`ava u maju 

2019. 

 U~enici elektro struke, obrazovni profil autoelektri~ar }e na 

{kolskom takmi~ewu biti odabrani za u~e{}e na Republi~kom takmi~ewu 
iz autoelektrike, kao i u profilu elektromehani~ar za termi~ke i rashladne 
ure|aje. 

U~enici }e, uz pomo} nastavnika likovne kulture, napraviti izlo`bu 
svojih radova za Dan {kole, 5. oktobar, i to radova sa druge Kolonije u~enika 
sredwih stru~nih {kola, kao i za Dan Svetog Save. 

Nadareni u~enici }e, tako|e, u~estvovati i na takmi~ewu recitatora 
u maju 2019. godine. 
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Planirano je u~e{}e u~enika na HIPPO takmi~ewu iz engleskog 
jezika. 

Planira se i u~e{}e dramske sekcije na Smotri stvarala{tva mladih 
na Beogradskom sajmu kwiga, kao i na festivalima dramskog stvarala{tva ya 

koje se {kola bude prijavila tokom godine. 

 

3.5.6. Припремни образовно-васпитни рад  

U {koli se ovaj oblik rada, prema {kolskom Pravilniku o ispitima, 
organizuje za u~enike koji pola`u razredne ispite i evidentira u Kwizi 

evidencije ostalih oblika obrazovo-vaspitnog rada. Bi}e organizovan u 
skladu sa potrebama, pre termina razrednih ispita. 

 

3.5.7. Додатни и допунски рад  

Vi{egodi{we profesionalno iskustvo u radu sa u~enicima na{e 

{kole pokazuje da mnogi od wih te`e usvajaju nastavne sadr`aje iz pojedinih 
predmeta, kako iz prirodnih tako i iz dru{tvenih nauka.  

Sa druge strane, ima i u~enika koji su talentovani i zainteresovani za 

dodatni rad. 

U skladu sa wihovim potrebama, anga`ova}e se Tim za inkluzivno 

obrazovawe, koji }e raditi na formirawu individualnog obrazovnog plana 
za takve |ake. 

Organizacija dopunskog i dodatnog rada po~e}e od 1. oktobra 2018. god. 

i traja}e do kraja {kolske godine. 

Predmetni nastavnici }e, u saradwi sa psihologom {kole 

identifikovati u~enike za ove oblike rada, odrediti vreme odr`avawa, kao 
i sadr`aj rada. Evidencija o ovim oblicima rada vodi}e se u posebnim 
Kwigama evidencije ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada. 
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3.5.8. Разредни, поправни и други испити  
Za redovne u~enike {kola }e ove godine organizovati razredne, popravne, 
zavr{ne i maturske ispite u skladu sa Zakonom. U slede}oj tabeli dat je 
pregled naziva ispita i vreme odr`avawa: 

 

Naziv  ispita 

 
Vreme odr`avawa 

 

Razredni ispit 

Junski ispitni rok za prvi, drugi i tre}i razred (~etvrog 

stepena) od 15.6. do 20.6.2019.god.  
Za tre}i (zavr{ni) i ~etvrti razred od 17.5. do 23.5.2019.god. 

U avgustovskom ispitnom roku za prvi, drugi, tre}i i 

~etvrti razred od 20.8. do 22.8.2019.god. 

Popravni ispit 

Junski ispitni rok za maturante: od 24.5. do 29.5.2019.god 
Avgustovski ispitni rok za prvi, drugi, tre}i i ~etvrti 
razred od 20.8. do 28.8.2019.god. 

Zavr{ni ispit 
Junski ispitni rok od 1.6. do 5.6.2019.god. 

Avgustovski ispitni rok od 25.8. do 28.8.2019.god. 

Maturski ispit Junski ispitni rok od 1.6. do 5.6.2019.god. 
Avgustovski ispitni rok od 25.8. do 28.8.2019.god. 

 
Ispiti za vanredne u~enike organizuju se i sprovode u slede}im rokovima: 

 

 septembarski  (od 15. do 30.9.2018.) 

 novembarski   (od 15. do 30.11.2018.) 

 februarski     (od 15. do 28.2.2019.) 

 aprilski          (od 15. do 30.4.2019.) 

 junski               (od 15. do 30.6.2019.) 
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4. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ 
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Nastavni~ko ve}e kao najvi{i stru~ni organ u Politehni~koj {koli 

u Po`arevcu podstica}e rad drugih stru~nih organa i nastojati da svojim 
stavovima, zakqu~cima i odlukama obave`e odeqewska ve}a, stru~na ve}a, 
odeqewske stare{ine, nastavnike i u~enike u preduzimawu mera kojima }e 

se pospe{ivati obrazovno-vaspitni rad. 

 Plan i program Nastavni~kog ve}a obuhvati}e najva`nija pitawa 
nastave i vaspitne prakse u {koli. Me|utim, Ve}e }e obra|ivati i ona 

pitawa koja bude isticala obrazovno-vaspitna praksa ili zahtevi vi{ih 
organa i stru~nih institucija.  

U {kolskoj 2018/2019. godini Nastavni~ko ve}e }e, po pravilu, 
dr`ati jednu sednicu mese~no, ali ako se uka`e potreba za ve}im brojem 
sednica, Ve}e }e u skladu da tim potrebama organizovati svoj rad. 

 
 

S  E  P  T  E  M  B  A  R 

1. Razmatrawe i usvajawe Godi{weg plana rada {kole za novu 
{kolsku godinu. 

2. Разматрање и реализација Школског развојног плана за период 

2015-2018. г. 

3. Усвајање Школског развојног плана за период 2018-2021. 

4. Усвајање Школског програма. 

5. Formirawe komisija za vanredne ispite za {k.2016/2017.god. 
6. Utvr|ivawe liste de`urstva nastavnika 
7. Odre|ivawe plana odr`avawa roditeqskih sastanaka 

8. Dogovor o proslavi Dana {kole 
9. Molbe u~enika 

 

O  K  T  O  B  A  R 

1. Organizacija prakti~ne nastave, stawe u prakti~noj nastavi 

2. Predlozi i mere za re{avawe problema koji se javqaju u 
prakti~noj nastavi 

3. Анализа poha|awa nastave od strane u~enika na po~etku 

{kolske godine (septembar-oktobar) 
4. Sprovo|ewe aktivnosti predvi|enih [kolskim razvojnim 

planom 

5. Molbe u~enika 
 

 

 

 

4.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
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N  O  V  E  M  B  A  R   -   D  E  C  E  M  B  A  R 

1. Uspeh u~enika i disciplina na kraju prvog klasifikacionog 

perioda. 
2. Uspeh i disciplina u~enika na kraju prvog polugodi{ta 

(vaspitno-disciplinske mere) 
3. Ocena realizacije poha|awa prakti~ne nastave na kraju prvog 

polugodi{ta  

4. Obrada stru~ne teme po izboru psihologa 
5. Utvr|ivawe predloga obrazovnih profila za upis u prvi 

razred {k. 2019/2020.god. 

6. Sprovo|ewe aktivnosti predvi|enih [kolskim razvojnim 
planom 

7. Opredeqivawe NV za izbor programa stru~nog usavr{avawa 
iz Kataloga akreditovanih programa od strane MPN RS 

8. Molbe u~enika 

 

J  A  N  U  A  R   -   F  E  B  R  U  A  R 

1. Ocena poha|awa nastave od strane u~enika i mere za redovnost u   

poha|awu 

3. Razmatrawe i usvajawe pitawa za zavr{ni ispit 

4. Sprovo|ewe aktivnosti predvi|enih [kolskim razvojnim 
planom 

5. Dogovor o proslavi Dana Sv. Save 

6. Molbe u~enika 

 

M   A   R   T   -    A  P  R  I  L  

1. Izve{taj profesora i stru~nih ve}a o pripremama u~enika 
za takmi~ewa u elektro i saobra}ajnoj struci i drugim 

nastavnim oblastima 
2. Uspeh i disciplina u~enika na kraju drugog 

klasifikacionog perioda (na kraju drugog tromese~ja) 

3. Sprovo|ewe aktivnosti predvi|enih [kolskim razvojnim 
planom 

4. Organizacija blok nastave za u~enike drugog, tre}eg i 
~etvrtog razreda u obe struke 

5. Priprema za izvo|ewe ekskurzije u~enika prvog, drugog i 

tre}eg razreda 
6. Priprema za izvo|ewe ekskurzije u~enika tre}eg i ~etvrtog 

razreda naredne {kolske godine (usvajawe plana i programa) 

7. Molbe u~enika 
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M   A   J    -    J   U   N 

1. Organizacija zavr{nog i maturskog ispita za u~enike tre}eg, 

odn. ~etvrtog razreda 
2. Izbor ispitnog odbora i ispitnih komisija za polagawe 

zavr{nog i maturskog ispita 
3. Ocena realizacije Godi{weg plana i programa rada {kole 
4. Obrada stru~ne teme po izboru psihologa 

5. Sprovo|ewe aktivnosti predvi|enih [kolskim razvojnim 
planom 

6. Uspeh  i disciplina u~enika na kraju {kolske godine 

7. Izbor u~enika generacije 
8. Organizacija maturske ve~eri 

9. Molbe u~enika 
 

A  V  G  U  S  T 

1. Informacija o pripremqenosti {kole za rad u novoj 
{kolskoj godini 

2. Izbor komisija za polagawe popravnih ispita i zavr{nog i 

maturskog ispita za maturante 
3. Plan zadataka i obaveza profesora do po~etka nove {kolske 

godine 
4. [kolski kalendar za  novu {kolsku godinu 
5. Uspeh u~enika na polagawu popravnih ispita u avgustovskom 

ispitnom roku 
6. Razmatrawe i usvajawe podela predmeta na profesore 

7. Izbor odeqewskih stare{ina 
8. Razmatrawe i usvajawe rasporeda ~asova teorijske i 

prakti~ne nastave 

9. Priprema za izvo|ewe ekskurzije u~enika ~etvrtog razreda 
(usvajawe plana i programa) 

10. Molbe u~enika 

 

Nastavni~ko ve}e }e se baviti i drugim aktuelnim pitawima koja budu 

iskrsla, a od zna~aja su za obrazovno-vaspitni rad {kole. 

 

 

         D I R E K T O R 

       ___________________________ 

                                                                   Darko Radovanovi} 
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4.2.1. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

1. Идентификација талентованих и ученика који теже прате наставне садржаје 

2. Организовање додатне и допунске наставе 

3. Идентификација ученика којима је потребан појачан васпитни рад 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

1. Успех ученика на крају првог класификационог периода (тромесечја) 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 

1. Успех ученика на крају првог полугођа 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

4. Свођење оцена из владања на крају првог полугођа 

 

МАРТ-АПРИЛ 

 

1. Успех ученика на крају другог класификационог периода (тромесечја) 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

 

МАЈ-ЈУН 

 

1. Успех ученика на крају другог полугођа 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Организација разредних и поправних испита 

4. Васпитне мере 

5. Свођење оцена из владања на крају другог полугођа 

6. Предлог похвала и награда ученицима 

АВГУСТ 

1. Успех ученика на крају школске године 

 

 

 

 

4.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 
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4.2.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

1. Идентификација талентованих и ученика који теже прате наставне садржаје 

2. Организовање додатне и допунске наставе 

3. Идентификација ученика којима је потребан појачан васпитни рад 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

1. Успех ученика на крају првог класификационог периода (тромесечја) 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 

1. Успех ученика на крају првог полугођа 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

4. Свођење оцена из владања на крају првог полугођа 

 

МАРТ-АПРИЛ 

 

1. Успех ученика на крају другог класификационог периода (тромесечја) 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

 

МАЈ-ЈУН 

 

1. Успех ученика на крају другог полугођа 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Организација разредних и поправних испита 

4. Васпитне мере 

5. Свођење оцена из владања на крају другог полугођа 

6. Предлог похвала и награда ученицима 

 

АВГУСТ 

1. Успех ученика на крају школске године 
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4.2.3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

1. Идентификација талентованих и ученика који теже прате наставне садржаје 

2. Организовање додатне и допунске наставе 

3. Идентификација ученика којима је потребан појачан васпитни рад 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

1. Успех ученика на крају првог класификационог периода (тромесечја) 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 

1. Успех ученика на крају првог полугођа 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

4. Свођење оцена из владања на крају првог полугођа 

 

МАРТ-АПРИЛ 

 

1. Успех ученика на крају другог класификационог периода (тромесечја) 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

 

МАЈ-ЈУН 

 

1. Успех ученика на крају другог полугођа 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Организација разредних и поправних испита 

4. Васпитне мере 

5. Свођење оцена из владања на крају другог полугођа 

6. Предлог похвала и награда ученицима 

 

АВГУСТ 

1. Успех ученика на крају школске године 
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4.2.4. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ТРЕЋЕГ (ЗАВРШНОГ) РАЗРЕДА 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

1. Идентификација талентованих и ученика који теже прате наставне садржаје 

2. Организовање додатне и допунске наставе 

3. Идентификација ученика којима је потребан појачан васпитни рад 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

1. Успех ученика на крају првог класификационог периода (тромесечја) 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 

1. Успех ученика на крају првог полугођа 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

4. Свођење оцена из владања на крају првог полугођа 

 

МАРТ-АПРИЛ 

 

1. Успех ученика на крају другог класификационог периода (тромесечја) 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

 

МАЈ-ЈУН 

 

1. Успех ученика на крају другог полугођа 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Организација разредних и поправних испита у јунском испитном року 

4. Васпитне мере 

5. Свођење оцена из владања на крају другог полугођа 

6. Организација полагања завршних испита у јунском испитном року 

7. Предлог похвала и награда ученицима 

 

АВГУСТ 

1. Организација разредних и поправних испита у августовском испитном року 

2. Организација полагања завршних испита у августовском испитном року 

3. Успех ученика на крају школске године 
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4.2.5. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

1. Идентификација талентованих и ученика који теже прате наставне садржаје 

2. Организовање додатне и допунске наставе 

3. Идентификација ученика којима је потребан појачан васпитни рад 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

1. Успех ученика на крају првог класификационог периода (тромесечја) 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 

1. Успех ученика на крају првог полугођа 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

4. Свођење оцена из владања на крају првог полугођа 

 

МАРТ-АПРИЛ 

 

1. Успех ученика на крају другог класификационог периода (тромесечја) 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Васпитне мере 

 

МАЈ-ЈУН 

 

1. Успех ученика на крају другог полугођа 

2. Реализација активности везаних за инклузивно образовање 

3. Организација разредних и поправних испита у јунском испитном року 

4. Васпитне мере 

5. Свођење оцена из владања на крају другог полугођа 

6. Организација полагања матурског испита у јунском испитном року 

7. Предлог похвала и награда ученицима 

 

АВГУСТ 

1. Организација разредних и поправних испита у августовском испитном року 

2. Организација полагања матурског испита у августовском испитном року 

3. Успех ученика на крају школске године 
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4.3. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 
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Септембар 

1. Усвајање плана за наредну школску годину 

2. Формирање комисија и одређивање термина полагања ванредних испита 

3. Формирање комисија и одређивање термина за полагање специјалистичких испита 

 

Октобар 

1. Подела награда члановима актива који су припремали ученике за такмичење 

2. Посета националној возачкој академији – НАВАК Београд 

Новембар 

1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

2. Израда плана допунског рада у циљу побољшања успеха ученика 

3. Идентификација ученика за учешће на републичком такмичењу саобраћајних школа 

Децембар 

1. Предлог плана уписа за школску 2017/2018. годину 

2. Припрема питања и тема за матурски испит за техничаре друмског саобраћаја  

3. Анализа реализације практичне наставе и тражење решења како је побољшати и 

осавременити 

Јануар-фебруар 

1. Анализа планираног и оствареног у претходном полугодишту  

2. Анализа успеха ученика из стручних предмета саобраћајне струке у претходном 

полугодишту 

3. Анализа ефекта одржавања допунске наставе у циљу побољшања успеха ученика  

4. Информисање чланова стручног већа са новим дешавањима у просвети 

Март 

1. Припрема полагања завршног испита за возаче моторних возила 

2. Припрема ученика идентификованих за учешће на републичком такмичењу 

саобраћајних школа 

3. Сајам аутомобила у Београду – организована посета ученика и професора 

Април 

1. Формирање комисија за матурски и завршни испит 

2. Формирање испитних питања из изборних предмета 

3. Републичко такмичење ученика саобраћајних школа 

 

4.3.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА САОБРАЋАЈНЕ ГРУПЕ 

ПРЕДМЕТА 
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4. Анализа остварених резултата ученика на републичком такмичењу ученика 

саобраћајних школа 

5. Организована посета предузећима који се баве пословима собраћајне струке 

Мај 

1. Извлачење тема за завршни испит 

2. Прављење распореда полагања матурског и завршног испита 

Јун 

1. Полагање матурског и завршног испита 

2. Анализа резултата матурског и завршног испита 

3. Анализа рада стручног већа саобраћајне струке у току школске године 

4. Сачињавање предлога уџбеника за предмете саобраћајне струке за наредну школску 

годину 

5. Сачињавање предлога расподеле предмета саобраћајне струке за наредну школску 

годину  

6.  

Август 

1. Усвајање извештаја о раду у претходној школској години 

2. Сачињавање плана рада стручног већа за наредну школску годину 

3. Сачињавање плана блок наставе за наредну школску годину 

4. Избор преседника стручног већа за наредну школску годину 

У Пожаревцу,      ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА 

31.08.2018. године             

                                  Горан Тасић, дипл. инж. Саобраћаја 
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Август/Септембар 

1. Формирање комисија за ванредне ученике и специјалистичке испите са 

терминима за консултације 

2. Израда плана рада стручног већа 

3. Прављење плана посета и стручних екскурзија за школску 2018/2019.годину 

4. Формирање списка потребних наставних средстава и материјала и њихова 

набавка као и средстава неопходних за реализацију такмичења за 

електромеханичаре за термичке и расхладне уређаје 

5. Подела активности међу члановима а везано за организацију Републичког 

такмичења електромеханичаре за термичке и расхладне уређаје  

6. Консултације између чланова унутар актива и међу активима у школи о 

корелацији међу предметима 

7. План посете радним организацијама и социјалним партнерима 

Октобар 

1. Набавка материјала за практичну наставу 

2. Усвајање спискова ученика за секције 

3. Посета сајму енергетике и Музеју Николе Тесле у Београду,Музеју науке и 

технике у Београду и/или Музеју ваздухопловства у Београду  

4. Посета Међународном сајму књига,Међународном сајму опреме и средстава за 

савремену наставу у Београду и Научно- технолошком парку Звездара 

5. Планирање екстерног и интерног усавршавања чланова актива 

6. Планирање огледних и угледних часова  чланова актива 

7. Реализација активности свих чланова на припреми такмичења 

Новембар 

1. Анализа успеха ученика електроструке, посебно из стручних предмета 

2. Сарадња са Заједницом електротехничких школа 

3. Посета  фабрици аутомобила у Крагујевцу 

4. Реализација планираних угледних и огледних часова 

5. Израда плана и пројекта за реновирање старог електрокабинета и опремање 

додатног простора за потребе радионице за аутоелектричаре и практичну 

наставу за саобраћајни смер по новим плановима,а у договору са члановима 

ссаобраћајног актива 

6. Реализација активности свих чланова на припреми такмичења 

Децембар 

1. Утврђивање мера за побољшање успеха ученика из стручних предмета 

2. Предлог плана уписа за наредну школску годину 

 

4.3.2. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕЛЕКТРО ГРУПЕ 

ПРЕДМЕТА 
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3. Реализација планираних угледних и огледних часова 

4. Анализа потреба тржишта рада и потребе увођења нових профила у подручју 

рада електротехника 

Јануар 

1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

2. Сарадња са друштвом инжењера и техничара 

3. Анализа рада електросекције 

Фебруар 

1. Анализа реализованих планираних активности електроактива у првом 

полугодишту 

2. Идентификација ученика за школска такмичења 

3. Сарадња са Заједницом електротехничких школа 

4. Реализација активности свих чланова на припреми такмичења 

 

Март 

1. Утврђивање питања за завршне испите 

2. Одређивање ментора ученицима завршне године електроструке 

3. Организовање школског такмичења за ученике електроструке за образовне 

профиле аутоелектричар и електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

4. Припрема плана за промоцију школе за упис шк. 2018/2019. 

5. Посета Међународном сајму аутомобила у Београду ( за све разреде) 

6. Обилазак овлашћеног сервиса за аутомобиле у Београду по договору , са 

посетом Међународном сајму аутомобила у Београду  (стручна екскурзија за 

завршну годину образовног профила аутоелектричар) 

Април 

1. Одржавање Републичког такмичења за електромеханичаре за термичке и 

расхладне уређаје чији је домаћин Политехничка школа 

2. Одређивање комисије за завршне испите 

3. Одређивање ментора ученицима завршне године електроструке 

4. Учешће у активностима везаним за промоцији школе за упис школске  

2018/2019 године 

5. Обилазак  ТЕКО Костолац и Дрмно у договору са социјалним партнерима  

6. Реализација планираних угледних и огледних часова 

Мај 

1. Анализа успеха ученика завршних разреда 

2. Израда плана полагања завршних испита 

3. Обилазак ХЕ Ђердап  са обиласком археолошком налазишту Лепенски вир  

4. Реализација планираних угледних и огледних часова 
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Јун 

1. Анализа резултата такмичења ученика 

2. Анализа успеха завршних испита 

3. Начелна подела предмета за наредну школску годину. 

4. Анализа сарадње и посета радним организацијама и социјалним партнерима 

школе 

Председник стручног већа 

____________________________________________ 

дипл. инж. електротехнике Оливера Филиповић 
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АВГУСТ – СЕПТЕМБАР 

1. Доношење правилника о реализацији наставе физичког васпитања 

2. Подела часова на наставнике 

4. План и програм рада у новој школској години 

5. Утврђивање потребних средстава за извођење наставе и коришћења школског 

простора за извођење наставе, као и њихова набавка 

6. Ослобађање ученика наставе (због болести или других разлога) 

7. Организовање секција и рад у њима 

8. Припрема за организацију школског турнира у малом фудбалу 

9. Организација школског турнира у малом фудбалу 

 

ОКТОБАР 

1. Припрема и организација турнира у одбојци поводом Дана школе  

1. Анализа постигнутог успеха на крају првог класификационог периода 

2. Оранизација јесењег кроса 

3. Анализа учешћа ученика на кросу 

 

НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 

1. Припрема за организацију школског турнира у кошарци 

2. Организација школског турнира у кошарци 

 

ЈАНУАР – ФЕБРУАР 

1. Припрема за организацију школског турнира у стоном тенису 

2. Организација школског турнира у стоном тенису 

3. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

 

 

 

4.3.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
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МАРТ 

1. Припрема за организацију школског турнира у одбојци 

2. Организација школског турнира у одбојци 

 

АПРИЛ 

1. Анализа успеха ученика на крају другог класификационог периода 

2. Организација пролећног кроса 

3. Анализа учешћа ученика на кросу 

 

МАЈ 

1. Анализа успеха ученика у настави физичког васпитања (за завршне разреде) 

 

ЈУН 

1. Анализа коришћења средстава у настави и могућност њихове даље употребе 

2. Анализа успеха ученика на крају школске године 

3. Оквирни договор о раду за наредну школску годину 

4. Подела одељења за наредну школску годину (оквирни договор) 

 

- Састанци актива професора физичког васпитања ће се одржавати најмање једном 

месечно. 

- Ученици ће учествовати на међушколским такмичењима из малог фудбала, кошарке, 

одбојке, рукомета, атлетике, стоног тениса и пливања  према календару који је за њих 

предвиђен. 

- Јесењи и пролећни крос ће бити реализовани у оквиру одржавања Кроса РТС-а, чији 

ће термини бити накнадно одређени. 

 

                                                                                                                  председник актива: 

                                                                                                          проф. Никола Шојановић 

______________________ 
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Септембар 

1.Упућивање ученика на одабране уџбенике , збирке и наставна средства ; 

2. Утврђивање распореда писмених вежби за прво тромесечје; 

3. Усвајање плана стручног усавршавања – учешће на семинарима ; 

4.Усвајање годишњих и оперативних планова за школску 2018/2019. годину; 

5. Спровођење иницијалних тестова из математике ; 

6. Достављање нових програма за возаче и техничаре друмског саобраћаја прве године 

Тиму за израду школског програма ; 

 

Октобар 

1. Анализа успешности иницијалних тестова  ; 

2. Предавање проф. Бранислава Стојановића  поводом Дана школе ; 

3. Идентификција ученика за додатну и допунску наставу ;  

4. Доношење плана рада математичке секције ; 

 

Новембар 

1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода;  

2. Утврђивање мера у циљу побољшања успеха  ; 

3. Утврђивање корелације садржаја предмета из области стручних већа . 

4. Идентификција ученика за припремну наставу ;  

 

Децембар 

1. Извођење огледног часа проф. Љубомировић Сање; 

2. Утврђивање корелације садржаја предмета из области стручних већа . 

 

Јануар 

1. Реализација плана додатне наставе; 

2. Реализација плана припремне наставе; 

 

4.3.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ 
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3. Реализација плана допунске наставе ; 

 

Фебруар 

1.Анализа успеха из математике ученика на крају првог полугодишта; 

2. Утврђивање мера за побољшање успеха ; 

3. Реализација плана секција. 

 

 Март 

1. Држање угледног часа проф. Сање Љубомировић; 

2.Реализација плана допунских часова за ученике који имају слабе оцене. 

 

Април 

1. Реализација плана припремне наставе ; 

2. Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја. 

 

Мај   

1. Посета сајмовима са ученицима ; 

2. Договор о организацији пробне Велике матуре . 

 

Јун 

1. Прегледање завршних испита у основном образовању; 

2. Анализа плана актива оствареног и неоствареног у току школске године. 

 

Председник Стучног већа за математику        

проф.  Љубомировић Сања 
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Август 

1. Усвајање извештаја рада председника за школску 2017/2018. годину 

2. Усвајање извештаја рада природног актива за школску 2017/2018. годину 

3. Избор председника природног актива за школску 2018/2019. годину 

4. План рада природног актива за школску 2018/2019. годину 

5. Усвајање распореда писмених провера за прво тромесечје школске 2018/2019. 

године. 

Септембар 

1. Иницијални тестови из биологије, физике и хемије, анализа 

2. Утврђивање уџбеника за ученике код смерова где је промењен наставни план и 

програм ( саобраћај, јун 2018. године) 

3. Разматрање набавке наставних приручника, стране литературе, наставних 

средстава и учила 

4. Утврђивање корелација садржаја предмета из нашег стручног већа и корелација 

са другим већима 

Октобар 

1. Анализа успеха ученика после првих контролних вежби 

2. Прављење распореда допунске и додатне наставе 

3. Мере за побољшање успеха ученика 

4. Семинари наставника 

5. Посета Сајму књига у Београду 

Новембар 

1. Анализа успеха ученика после 1. класификационог периода 

2. Мере за побољшање успеха ученика, анализа посећености допунске наставе 

3. План стручног усавршавања, учешће на семинарима и презентација семинара у 

оквиру актива или школе 

4. Потреба за индивидуализацијом наставе код појединих ученика 

Децембар 

1. Проблеми и појединачни случајеви који се јављају при савлађивању градива 

2. Мере за побољшање успеха ученика из природних предмета 

3. Индивидуални разговори са ученицима, родитељима или разредним 

старешином 

4. Текућа питања 

 

 

4.3.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 
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Јануар-фебруар 

1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

2. Утврђивање мера за побољшање успеха 

3. Полугодишњи извештај о реализацији рада актива 

4. Текућа питања 

Март 

1. Посета Сајму аутомобила у Београду 

2. Реализација плана часова допунске наставе за ученике који заостају у 

савладавању градива 

3. Извештавање са семинара које су похађали чланови нашег актива 

4. Текућа питања 

Април 

1. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 

2. Мере за побољшање успеха ученика 

3. Припрема за школска такмичења 

4. Текућа питања 

Мај 

1. Извештај рада секција 

2. Тренутни просек ученика из предмета природних наука-анализа 

3. Мере за побољшање успеха ученика 

4. Текућа питања 

Јун 

1. Анализа рада актива природних наука, остварени и неостварени планови у току 

ове школске године 

2. Просек оцена из предмета природних наука 

3. Анализа посећености часовима допунске наставе 

4. Број слабих оцена на крају 4. класификационог периода 

5. Текућа питања 

 

У прилогу је дата табела активности већа у школској 2018/2019. години 

Редовни састанци 

већа 

Планирано је да наредне школске 

године одржимо 10 седница стручог 

већа из природних наука 

Током школске 

2018/2019 

Председник и сви 

чланови већа 

Обележавање 

значајних датума 

Дан школе, Дан Светог Саве, Дан 

здраве хране, Светски дан борбе 

против ХИВ-а, Дан планете земље, 

Дан мола, Дан заштите животне 

средине 

Током школске 

2018/2019 

Сви чланови већа 
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Реализација 

допунске наставе 

По потреби треба проверити 

одржавање часова допунске наставе 

и ученике којима је потребна 

Од октобра 

2018. године до 

јуна 2019. 

године 

Сви чланови већа 

Реализација 

додатне наставе и 

припрема за 

такмичење 

У складу са интересовањима и 

знањем ученика треба одржати 

часове додатне наставе 

Током целе 

школске 

2018/2019  

Сви чланови већа 

који имају 

заинтересоване 

ученике 

Присуство 

семинарима 

У плану је да се посете одређени 

семинари 

Током целе 

школске 

године 

Сви чланови већа 

Извештаји са 

семинара 

Сваки семинар треба приближити 

својим члановима актива а по 

потреби и другим већима 

Током целе 

школске 

године 

Сви чланови већа 

                   

             Научно-истраживачке слободне активности свих чланова већа 

Посебни задаци научно-истраживачких слободних активности су: 

 развијање склоности и способности ученика у одговарајућој дисциплини, 
посебно стваралачких способности и сазнајних могућности ученика; 

 развијање логичког и критичког мишљења ученика; 

 стварање услова и подстицање креативног мишљења ученика; 

 навикавање и оспособљвање ученика за коришћење научно-популарне и 
стручне литературе, приручника и лексикона; 

 увођење ученика у методе научног истраживања и 

упознавање ученика са мултидисциплинарним и интердисциплинарним 

приступом у решавању научних проблема; 

 развијање спретности ученика за екпериментални и практични рад, као и 
развијање свести о очувању и значају природе и природне средине. 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА АКТИВ ПРИРОДНИХ НАУКА 

Редн

и 

број 

Наставник Назив семинара Место 

одржава. 

Кат. 

број 

Бр. 

дан

а 

Број 

сати 

 

Цена 

 

К 

 

П 

1. Прибаковић 

Мирјана 

Иновативни 

експеримент у 

настави физике 

ПМФ 

Београд 

 

790 

 

1 

 

8 

 

2000 

 

К1 

 

3 

2. Ристић Мерима Методе очувања 

живих врста у eks 

situ условима 

РЦЗПРЗ 

Смедерево 

 

793 

 

1 

 

8 

 

1400 

 

К1 

 

3 

3. Ранђеловић 

Татјана 

Блог, инстаграм и 

Фејсбук у настави  

    

   ОКЦ 

     Бор         

 

415 

 

 

35 

 

 

36 

 

 

3600 

 

 

К2 

 

 1 

4. Ранђеловић 

Татјана 

Наставна секција 

из хемије 

СХД 

Београд 

 

811 

 

2 

 

12 

 

3000 

 

К2 

 

3 

5. Прибаковић 

Мирјана 

Демонстарциони 

огледи и 

експерименталне 

вежбе из физике за 

наставнике у 

основним и 

средњим школама 

Универзите

т у 

Београду-

Физички 

факултет 

 

783 

 

1 

 

8 

 

1000 

 

К1 

 

3 
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6. Ристић Мерима Примењена 

екологија-од 

примене до праксе 

Фак. за 

прим. 

Екологију 

Футура 

 

799 

 

1 

 

8 

 

1100 

 

К1 

 

3 

7. Ранђеловић 

Татјана 

Планирање 

наставе хемије –

смернице за 

квалитетну 

наставу 

 

KLET 

Београд 

 

796 

 

1 

 

8 

 

650 

 

К1 

 

3 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                       Председник стручног актива природних наука 

                                                                        _______________________________ 

                                                                     Татјана Ранђеловић 
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Септембар 

1. Идентификација ученика за секције и такмичења у школској 2017/2018 год. 

2. Припрема програма за Дан школе, и планирање Вечери енглеског језика. 

3. Прављење распореда допунске и додатне наставе. 

Октобар 

1. Организовање посете Сајму књига. 

2. Одлазак на редовни семинар (трибину) издавачке куће Pearson. 

3. Могућа посета некој представи или изложби у Пожаревцу (сходно понуди и 

могућностима). 

Новембар 

1. Праћење и помоћ ученицима са проблемима у вези са наставом. 

2. Организација рада новинарске секције и почетак припрема Светосавске 

академије. 

3. Анализа планираног и оствареног. 

4. Одржавање Вечери енглеског језика. 

5. Учешће на онлајн такмичењу Best in English. 

6. Одлазак на такмичење Стиховизија у Смедереву.                                                                                                                              

Децембар 

1. Анализа планираног и оствареног. 

2. Припрема Новогодишњег програма. 

3. Одлазак на редовни семинар издавачке куће Pearson. 

4. Припрема за такмичење из књижевности. 

5. Почетак припреме за наступ на Фестивалу младих. 

Јануар-Фебруар 

1. Одлазак на семинар наставника српског језика. 

2. Припрема програма за Св. Саву. 

3. Реализација плана допунских часова ученика који имају слабе оцене. 

4. Припрема ученика за рецитаторско такмичење. 

 

4.3.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЈЕЗИКА 
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5. Учешће на ЗИП – ЗОП фестивалу (ако га Центар за културу организује). 

6. Организација HIPPO такмичења у нашој школи. 

7. Посета глумачким свечаностима Миливојев штап и шешир. 

Март 

1. Припрема за наступ на Фестивалу младих. 

2. Припрема ученика завршног разреда за израду матурског испита. 

3. Одлазак на редовни семинар издавачке куће Pearson. 

4. Припрема за окружно такмичење из енглеског језика. 

Април 

1. Могућа посета глумачким свечаностима Миливоје Живановић. 

2. Анализа планираног и оствареног. 

Мај 

1. Анализа рада секција. 

2. Посета Народној библиотеци Илија М. Петровић. 

3. Посета Виминациум-у. 

4. Одлазак наставника енглеског језика на ЕЛТА конференцију. 

5. Утврђивање тема за матурски испит из српског језика и књижевности. 

6. Распоред полагања матурског испита и полагање матурског испита. 

7. Припрема ученика завршних разреда за полагање пријемног испита из српског 

језика и књижевности, и енглеског језика на факултетима. 

Јун 

1. Полагање поправних и разредних испита. 

2. Анализа рада актива, оствареног и неоствареног у току школске 2018/2019 год. 

 

          Председник већа 

                 Владимир Милосављевић 
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Време одржавања 

 

        Планирани садржаји Начин 

рада 

реализатори 

септембар -формирање ликовне секције и хора 

-одабир најталентованијих  ученика 

-припрема за лик. колонију сред. стуч. школа, 

учешће на истој 

-припрема ученика за учешће на приредби 

поводом дана школе 

седница Татјана 

Докмановић, 

Лидија Јанковић 

октобар 

 

-рад на изради оперативних планова и 

унапређивању васпитно-образовног рада 

-прослава Дана школе, уметничке радионице, 

изложба радова настлих на ликовној колонији 

-рад хора 

 

седница Татјана 

Докмановић, 

Лидија Јанковић 

новембар 

 

-рад хора и ликовне секције 

-рад на остваривању критеријума оцењивања 

-посета музеју 

седница Татјана 

Докмановић, 

Лидија Јанковић 

децембар -припреме за обележавање школске славе-

Светог Саве 

седница Татјана 

Докмановић, 

Лидија Јанковић 

јануар 

 

-постављање изложбе ликовних радова поводом 

школске славе 

-извођење музичких тачака на  прослави 

школске славе 

 

седница  

Татјана 

Докмановић, 

Лидија Јанковић 

фебруар 

 

-сачинавање оперативних планова 

-рад хора и ликовне секције 

седница Татјана 

Докмановић, 

Лидија Јанковић 

март -припрема талентованих ученика за Републичку 

смотру ликовних радова 

седница Татјана 

Докмановић, 

Лидија Јанковић 

април -прпрема за Републичку смотру 

 

седница Татјана 

Докмановић, 

Лидија Јанковић 

мај 

 

-посета галерији Барили 

 - посета градској галерији 

  Републичка смотра 

седница Татјана 

Докмановић, 

Лидија Јанковић 

јун 

 

-анализа остварених резултата планираних 

садржаја 

-предлагање ученика за награде и похвале  

седница Татјана 

Докмановић, 

Лидија Јанковић 

 

 

Председник актива: Татјана Докмановић 

  

 

4.3.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ 
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2018. 

Август-септембар 

Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:  

1. Усвајање извештаја за шклоску 2017/18. и плана рада за школску 2018/19. 

2. Усвајање предлога председника стручног већа за школску 2018/19. 

3. Подела активности између чланова Стручног већа. 

4. Формирање секција 

5. Посета сајму књига 

 

Октобар 

Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:  

1. Текућа питања 

Планиране активности: посета цркви. 

Носилац активности: наставник веронауке.  

 

Новембар 

Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:  

1. Разматрање реализације наставног плана и програма у протеклом периоду 

школске 2016/2017 и евидентирање проблема, као и предлагање мера за њихово 

отклањање. 

Планиране активности: посета градском музеју. 

Носилац активности: наставник веронауке. 

Планиране активности: истраживачки дан. 

Носилац активности: наставник социологије. 

 

 Децембар 

Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:  

1. Стручно усавршавање наставника кроз понуђене облике стручног усавршавања 

као што су семинари, стручне екскурзије и друго. 

Планиране активности: социолошки биоскоп. 

Носилац активности: наставник социологије. 

 

2019. 

Јануар 

Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:  

1. Разматрање успеха ученика у протеклом периоду школске 2016/2017 из предмета 

обухваћених Стручним већем и евидентирање проблема у вези реализације 

наставног плана и програма по тим предметима и предузимање потребних мера 

за њихово отклањање.  

 

4.3.8. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 
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Фебруар 

Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:  

1. Анализа реализације плана рада Стручног већа за прво полугодиште школске 

2016/2017. 

2. Разно 

Планиране активности: посета Градском већу. 

Носилац активности: наставник устава и права грађана. 

 

Март 

1. Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:  

2. Разматрање могућности сарадње са Стручним већима друштвених наука других 

школа и успоставњање сарадње са истим уколико постоји потреба и 

интересовање. 

Планиране активности: такмичење из историје. 

Носилац активности: наставник историје. 

Планиране активности: такмичење из социологије. 

Носилац активности: наставник социологије. 

 

Април 

Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:  

1. Анализа реализације наставних планова и програма по предметима Стручног 

већа у другом тромесечју ове школске године. 

Планиране активности: посета изложби Архива Србије у градској галерији. 

Носилац активности: наставник историје. 

 

Мај 

Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:  

1. Успостављање сарадње и посета Стручним већима других школа. 

Планиране активности: одлазак у Народно позориште у Београду. 

Носилац активности: наставник веронауке. 

 

Јун 

Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:  

1. Анализа рада Стручног већа у протеклом периоду школске 2018/2019. 

2.  Расподела фонда часова на наставнике Стручног већа.  

3. Доношење плана рада Стручног већа за наредну 2019/2020. 

Планиране активности: посета Архиву Србије, одељење града Пожаревца. 

Носилац активности: наставник историје. 

Планиране активности: такмичење из веронауке. 

Носилац активности: наставник веронауке. 

 

     Председник Стручног већа друштвених наука 

       Владан Јовановић 
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4.4. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА 
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Школско развојно планирање је стратешко процес континуираног планирања у 

школама и основа за остваривање неопходних промена у свим сегментима школског 

живота. То је стваралачки процес који подразумева препознавање аутентичних потреба 

школе, и састоји се у истраживању тих потреба и осмишљавању начина да се оне 

задовоље. Овај процес се одвија од садашњег до жељеног стања, тако да се стратешки 

правци њиме одређени одвијају постепено, један за другим. Све то захтева стрпљење и 

ангажовање већине актера школског живота, а промене траже детаљну анализу и 

прерсподелу улога и задатака школе и запслених у образовању.    

Циљ актива за развојно планирање је да настоје да се школа мења из године у 

годин, евалуира добијене резултате и поставља нове циљеве. Иако је школа у овом 

случају иницијатор, носилац активности и евалуатор сопственог развоја, не очекује се 

да ће се Школа ослањати искључиво на сопствене капацитете, већ да ће сарађивати са 

свим релевантним институцијама и партнерима.    

Процес развојног планирања и самовредновања су два међусобно повезана 

процеса који следе један за другим, тако да процес самовредновања преходи процесу 

развоја. Спровођење процеса самовредновања у школама је потребно како би се стекао 

увид области које су јача страна у датој школи, а које су оне које  треба унапредити.  

Током другог полугодишта 2017/2018.године чланови Актива за развојно 

планирање приступили су анализи Извештаја о самовредновању рада школе. На основу 

резултата одредио је приоритетне области развоја Школе за период 2018-2021.године и 

сачинио акциони план који ће помоћи да се школа развија у складу са потребама и 

иновацијама. 

План унапређења васпитно-образовног рада стручне школе „Политехничка школа'' у 

Пожаревцу, сачињен је на основу: 

 Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада школе, који је 

спровео Тим за спољашње вредновање ШУ Пожаревац;  

 Стандарда квалитета рада установе прописаних Правилником о 

стандардима квалитета рада установе објављеног у "Службеном 

гласнику РС - Просветни гласник", бр. 14/2018 од 2.8.2018. године; 

 Консултација на нивоу тимова за Самовредновање и Школско развојно 

планирање; 

    

Детаљан Школски развојни план се налази у прилогу овог документа. 

 

 

4.4.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
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Стручни актив за развој  школског   програма за 2018/2019. Годину радиће у саставу: 

Јовановић Владан, Обреновић Милица, Филиповић Оливера, Јовић Злата, 

Милосављевић     Владимир, Докмановић Тања, Бабејић Тања, Станојевић Мирослав,  

Чаловић Лидија, Шојановић Никола и Ранђеловић Татјана. 

 

                     ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ  

                                     ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА – 2018/2019 . ГОДИНУ    

  

 

Вр. 

 

 

 

Садржај , активности  

 

Носиоци и 

сарадници 

 

Начин и исходи  

IX 1. Извештаји о раду тимова школе за школску 

2017/2018. годину 

2. План и програм рада тимова школе за 

школску 2018/2019. годину  

3. Извештаји о раду стручних актива за 

школску 2017/2018. годину 

4. План и програм рада стручних актива за 

школску 2018/2019. годину 

4. Електронски дневник 

5. Спортска такмичења 

6. Секције 

7. Хуманитарне акције 

8. Ажурирање школских планова свих 

предмета у школском развојном плану 

9. Организација Дана школе  

председници 

актива 

чланови већа 

наставници 

психолог 

директор 

консултације 

договори 

анализа 

дневници рада 

састанци 

записници 

X 1. Извештај о матурској екскурзији 

реализованој у септембру 2017. године 

2. Календар међушколских турнира 

3. Календар међушколских такмичења 

4. Израда процедуре за припрему и извођење 

заједничке екскурзије 1. 2. и 3. разреда 

4. Избор професора за награду поводом Дана 

просветних радника  

председници 

актива 

чланови већа 

одељенске  

старешине 

психолог 

директор 

консултације 

договор 

разговор 

анализа 

програми 

састанци 

XI 1. Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода 

2. Предлог плана уписа за наредну школску 

2019/2020. годину  

чланови актива 

психолог 

директор 

наставничко веће 

записници 

табеле 

разговор 

анализа 

XII 1. Анализа реализације школског програма 

при крају другог класифика-ционог периода 

2. Анализа реализације оперативних  

наставних планова и програма  

чланови актива 

психолог 

директор 

праћења 

састанци 

разговор 

анализа 

I 1. Организација прославе школске славе 

Свети Сава 

2. Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

чланови 

већа 

наставници 

психолог 

директор 

консултације 

договори 

предлози програма 

протоколи 

 

 

4.4.2. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 
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III 1. Анализа реализације ваннаставних  

активности ученика  

2. Организовање школских и међушкол-ских 

такмичења 

чланови 

актива 

наставници 

психолог 

директор 

консултације 

договор 

протоколи 

разговор 

анализа 

предлози  

 

IV 1. Анализа реализације школског програма на 

крају трећег класифи-кационог периода 

2. Анализа реализације оператив-них 

наставних планова и програма на крају трећег 

тромесечја 

чланови актива 

психолог 

директор 

протоколи 

праћења 

разговор 

анализа 

  

 

V 1. Анализа испуњености и реализације плана и 

програма екскурзије за 1. 2. и 3. разред 

2. Ангажованост на презентацији школе за 

упис основаца у  нашу школу 

наставници 

одељенске  

старешине 

психолог 

директор 

протоколи 

разговор 

анализа 

извештаји 

идеје 

предлози  

тимови 

VI 1. Анализа реализације школског програма на 

крају 4. класификационог периода  

2. Анализа реализације оперативних наставних 

планова и програма на крају школске 

2018/2019. године 

3. Предлог уџбеника за нову школску 

2019/2020. годину  

4. Предлози за најбољег матуранта у 

саобраћајној и електро струци 

наставничко веће 

чланови актива  

психолог 

директор 

консултације 

договори 

протоколи 

праћења 

разговор 

анализа 

предлози  

гласање 

 

VIII 

1. Подела задужења између чланова актива  

2. Примена законских захтева у изради нових 

наставних планова и програма 

3. Закључак о реализацији и успеху ученика на 

крају школске 2018/2019. године 

4. Извештај о реализацији годишњег плана 

рада стручног актива за развој школског 

програма за школску 2018/2019. годину 

5. Усвајање годишњег плана рада актива за 

школску 2019/2020. годину 

чланови актива 

наставници 

психолог 

директор 

консултације 

договори 

усвојен програм 

рада 

записници 

анализа планова  

и програма  

израђени предлози 

планова и програма 
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Педагошки колегијум је највиши стручни орган у школи. У школској 2018/2019. 

години педагошки колегијум чиниће: директор школе, Дарко Радовановић, стручни 

сарадник Тања Бабејић – психолог, као и руководиоци свих стручних већа, тимова и 

актива: Оливера Филиповић, Горан Тасић, Владимир Милосављевић, Сања 

Љубомировић, Татјана Докмановић, Никола Шојановић, Владан Јовановић, Татјана 

Ранђеловић, Тијана Глигоријевић, Мирослав Станојевић, Владислава Стевић, Јелена 

Стевић, Јелена Миленковић и Бранислав Стојановић.  

Педагошки колегијум је формиран у циљу што боље организације рада у школи 

као и брже и ефикасније комуникације и обављања различитих послова у школи. Задаци 

Педагошког колегијума су активности везане за питања значајна за унапређење 

образовно – васпитног процеса, како и питања везана за рад школе. Такође, колегијум 

има задатак и да остварује што ефикаснију комуникацију на релацији руководство 

школе – запослени, затим да учествује у избору уџбеника и стручних часописа, 

предлагању мера за осавремењавање наставе и отклањање евентуалних пропуста у 

реализацији часова, затим у уједначавању критеријума оцењивања. Овај стручни орган 

се бави и сагледавањем успеха који су ученици постигли и предлагањем мера за 

побољшање истог. Неке од активности су и предлагање запосленог за награђивање 

поводом Дана просветних радника, организација такмичења, затим израда и проучавање 

различитих правилника о раду у школи као и предлагање мера за побољшање квалитета 

рада и организације ушколи.  

У наставку је дат план рада Педагошког колегијума по месецима. 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

1. Разматрање активности из Школског развојног плана за период 2018-2021. год. 

2. Разматрање извештаја наставника о стручном усавршавању у шк.2017/2018.год. 

3. Израда плана стручног усавршавања за шк.2018/2019.год. 

4. Разматрање школских докумената за шк. 2018/2019. год. 

5. Израда плана педагошко-инструктивног рада директора и стручног сарадника за 

2018/2019.год. 

6. Предлог запосленог за награду поводом Дана просветних радника. 
7. Актуелна дешавања у просвети 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

1. Праћење реализације активности из Школског развојног плана 

2. Одабир програма стручног усавршавања из Каталога за 2019/2019. год. за све 

наставнике 

3. Усвајање предлога плана уписа за школску 2019/2020. годину 

4. Набавка наставних средстава 

5. Актуелна дешавања у просвети 

 

4.5. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 



 
Политехничка школа Пожаревац 

 

76       

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

1. Анализа квалитета наставе са освртом на оцене ученика из појединих предмета 

2. Анализа одабраног семинара из Каталога програма стручног усавршавања за 

2018/2019. год. 

 

МАРТ-АПРИЛ 

1. Анализа квалитета наставе 

2. Праћење реализације активности из ШРП 

3. Радне суботе 

4. Распоред активности у кампањи за упис ученика у шк.2019/2020.год.  

 

МАЈ-ЈУН 

1. Разматрање извештаја директора и стручног сарадника школе о педагошко-

инструктивном раду 

2. Праћење реализације активности из ШРП 

3. Анализа квалитета наставе са освртом на оцене ученика из појединих предмета 

4. Израда извештаја о раду Колегијума у шк.2018/2019.год. 
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Одељенске старешине за школску 2018/2019. годину су: 

Razred 
i 

odeqewe 
Obrazovni profil Odeqewski stare{ina 

I1 

Elektromehani~ar za termi~ke i 
rashladne ure|aje, 
elektroinstalater 

Лидија Чаловић 

I2 Autoelektri~ar Olivera Filipovi} 

I3 Voza~ motornih vozila Nikola [ojanovi} 

I4 Tehni~ar drumskog saobra}aja Владимир Милосављевић 

I5 Tehni~ar drumskog saobra}aja Владислава Стевић 

II1 

Elektromehani~ar za termi~ke i 
rashladne ure|aje, 
elektroinstalater 

Ивана Вујчић 

II2 Autoelektri~ar Данијела Павић 

II3 Voza~ motornih vozila Јелена Миленковић 

II4 Tehni~ar drumskog saobra}aja Мирослав Станојевић 

II5 Tehni~ar drumskog saobra}aja Даница Максимовић 

III1 

Elektromehani~ar za termi~ke i 
rashladne ure|aje, 
elektroinstalater 

Бранислав Стојановић 

III2 Autoelektri~ar Милица Обреновић 

III3 Voza~ motornih vozila Маја Кондић 

III4 Tehni~ar drumskog saobra}aja Тијана Глигоријевић 

III5 Tehni~ar drumskog saobra}aja Јелена Стевић 

IV1 Tehni~ar drumskog saobra}aja Goran Tasi} 

IV2 Tehni~ar drumskog saobra}aja Tatjana Ran|elovi} 

 

  

 

4.6. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 
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СЕПТЕМБАР 

 

1. Упознавање ученика са правима и обавезама у новој школској години 

2. Информисање ученика о правилима и критеријумима оцењивања 

3. Поштовање и непоштовање правила понашања у школи 

4. Едукација ученика у области техника успешног учења 

5. Идентификација ученика који заостају у савладавању наставних сарджаја 

6. Идентификација талентованих ученика са специфичним способностима у 

ваннаставним активностима 

7. Учешће ученика у раду секција према способностима и интересовањима 

8. Избор представника за Ученички парламент 

 

ОКТОБАР 

 

1. Анализа групне динамике у одељењу 

2. Пријатељство 

3. Ефикасни начини решавања сукоба 

4. Појам и значај слободног времена 

5. Односи међу половима и како их хуманизовати 

6.  Насиље у школи и ван ње 

7. Вештине ненасилне комуникације 

8. Однос наставник-ученик 

 

НОВЕМБАР 

 

1. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја 

2. Понашања зависности и како се борити против њих 

3. Значај заштите животне средине 

4. Култура понашања на јавном месту и у школи 

5. Однос ученик-наставник 

6. Ангажовање на пољу хуманитарних активности (добровољно давање крви, 

помоћ сиромашнима...) 

7. Односи међу генерацијама и како их хуманизовати 

8. Трансфер у учењу: допринос практичне наставе у учвршћивању теоријских 

знања 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1. Систем вредности у друштву и његов утицај на личне вредности 

2. Вредносни стилови живота 

 

4.6.1. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА I РАЗРЕДА 
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3. Планирање породице 

4. Значај образовања у формирању личности 

5. Разговор о актуелним дешавањима у друштву 

6. Однос родитељи-школа 

7. Дигитално насиље 

8. Друштвене мреже 

 

ЈАНУАР 

 

1. Утицај медија на формирање мишљења и ставова групе 

2. Васпитни стилови родитеља 

3. Разговор о актуелним дешавањима у школи 

4. Однос између материјалне и духовне сфере живота 

5. О Светом Сави, поводом школске славе 

6. Како провести зимски распуст 

 

ФЕБРУАР 

 

1. Анализа успеха на крају првог полугођа 

2. Однос према ауторитету 

3. Омиљени видови забаве младих 

4. Животни циљеви 

 

МАРТ 

 

1. Права, обавезе и одговорности ученика 

2. Права, обавезе и одговорности наставника 

3. Права, обавезе и одговорности родитеља 

4. Појам морала и његови облици 

5. Припадност групама и значење припадности за појединца 

6. Животне кризе и њихово превазилажење 

7. Препознавање сопствених квалитета и недостатака 

8. Задовољство изабраним занимањем и професионалном праксом 

 

АПРИЛ 

 

1. Анализа успеха на крају другог тромесечја 

2. Однос према сопственом здрављу 

3. Однос родитељ-ученик 

4. Породични односи и њихов утицај на функционисање појединца 

5. Разматрање узрока неуспеха ученика из појединих предмета и начини њиховог 

отклањања 

6. Анализа групне динамике у одељењу у другом полугођу 
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МАЈ 

 

1. Савремена технологија и њен утицај на живот младих 

2. Однос према традицији и култури народа коме припадамо 

3. Стереотипи о припадницима појединих група и како се борити против 

предрасуда 

4. Вредности које се негују у дружењу са вршњацима 

5. Подсећање на правила понашања у школи 

6. Најчешћи разлози изостајања из школе 

7. Однос друштва према проблемима младих 

8. Мотивација за образовање 

 

ЈУН 

1. Анализа односа у одељењу на крају школске године 

2. Како би изгледала „идеална школа“ 

3. Актуелна дешавања у друштву 

4. Актуелна дешавања у школи 

5. Анализа успеха на крају школске године 

6. Којим садржајима испунити летњи распуст 

 

Одељењске старешине могу овај план рада изменити и на часовима одељењског 

старешине реализовати и теме које предложе сами, или у сарадњи са психологом, као и 

теме за које ученици покажу интересовање и иницијативу. 

 

Послови на којима ће се ангажовати одељењске старешине током целе године: 

 

1. Стална опсервација понашања ученика 

2. Стимулација ученика адекватним поткрепљењима (похвале, награде) у циљу 

побољшања постигнућа. У контексту овога неопходан је инидвидуални приступ 

сваком ученику с обзиром на структуру и посебност његове личности 

3. Креирање позитивне климе у одељењу, као и контрола групне динамике 

4. Сарадња са предметним наставницима у циљу редовног одржавања наставе и 

благовременог и уредног оцењивања ученика 

5. Увид у реализацију ваннаставних активности ученика и практичне наставе 

6. Сарадња и комуникација са родитељима у циљу заједничког стимулисања 

ученика ка остваривању бољег успеха у учењу и раду; организовање и вођење 

родитељских састанака 

7. Сарадња са психологом школе у решавању свих проблема који се тичу односа 

ученика са породицом, наставницима, другим ученицима, као и осталих 

проблема који се јављају током образовно-васпитног рада 

8. Саветодавни рад са ученицима 

9. Израда и анализа извештаја о успеху и дисциплини ученика за сваки 

класификациони период и припрема седница одељењског већа 
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10. Уредно вођење педагошке документације и евиденције (књига евиденције 

образовно-васпитног рада, матична књига, ђачке књижице, сведочанства, 

дипломе, записници са испита, књига евиденције одељењског старешине) 
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СЕПТЕМБАР 

 

1. Упознавање ученика са правима и обавезама у новој школској години 

3. Информисање ученика о правилима и критеријумима оцењивања 

4. Поштовање и непоштовање правила понашања у школи 

5. Едукација ученика у области техника успешног учења 

6. Идентификација ученика који заостају у савладавању наставних сарджаја 

7. Идентификација талентованих ученика са специфичним способностима у 

ваннаставним активностима 

8. Учешће ученика у раду секција према способностима и интересовањима 

9. Избор представника за Ученички парламент 

 

ОКТОБАР 

 

1. Анализа групне динамике у одељењу 

2. Пријатељство 

3. Ефикасни начини решавања сукоба 

4. Појам и значај слободног времена 

5. Односи међу половима и како их хуманизовати 

6.  Насиље у школи и ван ње 

7. Вештине ненасилне комуникације 

8. Однос наставник-ученик 

 

НОВЕМБАР 

 

1. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја 

2. Понашања зависности и како се борити против њих 

3. Значај заштите животне средине 

4. Култура понашања на јавном месту и у школи 

5. Однос ученик-наставник 

6. Ангажовање на пољу хуманитарних активности (добровољно давање крви, 

помоћ сиромашнима...) 

7. Односи међу генерацијама и како их хуманизовати 

8. Трансфер у учењу: допринос практичне наставе у учвршћивању теоријских 

знања 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1. Систем вредности у друштву и његов утицај на личне вредности 

3. Вредносни стилови живота 

 

4.6.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА II РАЗРЕДА 
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4. Планирање породице 

5. Значај образовања у формирању личности 

6. Разговор о актуелним дешавањима у друштву 

7. Однос родитељи-школа 

8. Дигитално насиље 

9. Друштвене мреже 

 

ЈАНУАР 

 

1. Утицај медија на формирање мишљења и ставова групе 

3. Васпитни стилови родитеља 

4. Разговор о актуелним дешавањима у школи 

5. Однос између материјалне и духовне сфере живота 

6. О Светом Сави, поводом школске славе 

7. Како провести зимски распуст 

 

ФЕБРУАР 

 

1. Анализа успеха на крају првог полугођа 

2. Однос према ауторитету 

3. Омиљени видови забаве младих 

4. Животни циљеви 

 

МАРТ 

 

1. Права, обавезе и одговорности ученика 

2. Права, обавезе и одговорности наставника 

3. Права, обавезе и одговорности родитеља 

4. Појам морала и његови облици 

5. Припадност групама и значење припадности за појединца 

6. Животне кризе и њихово превазилажење 

7. Препознавање сопствених квалитета и недостатака 

8. Задовољство изабраним занимањем и професионалном праксом 

 

АПРИЛ 

 

1. Анализа успеха на крају другог тромесечја 

2. Однос према сопственом здрављу 

3. Однос родитељ-ученик 

4. Породични односи и њихов утицај на функционисање појединца 

5. Разматрање узрока неуспеха ученика из појединих предмета и начини њиховог 

отклањања 

6. Анализа групне динамике у одељењу у другом полугођу 
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МАЈ 

 

1. Савремена технологија и њен утицај на живот младих 

2. Однос према традицији и култури народа коме припадамо 

3. Стереотипи о припадницима појединих група и како се борити против 

предрасуда 

4. Вредности које се негују у дружењу са вршњацима 

5. Подсећање на правила понашања у школи 

6. Најчешћи разлози изостајања из школе 

7. Однос друштва према проблемима младих 

8. Мотивација за образовање 

 

ЈУН 

7. Анализа односа у одељењу на крају школске године 

8. Како би изгледала „идеална школа“ 

9. Анализа успеха на крају школске године 

10. Којим садржајима испунити летњи распуст 

 

Одељењске старешине могу овај план рада изменити и на часовима одељењског 

старешине реализовати и теме које предложе сами, или у сарадњи са психологом, као и 

теме за које ученици покажу интересовање и иницијативу. 

 

Послови на којима ће се ангажовати одељењске старешине током целе године: 

 

1. Стална опсервација понашања ученика 

3. Стимулација ученика адекватним поткрепљењима (похвале, награде) у циљу 

побољшања постигнућа. У контексту овога неопходан је инидвидуални приступ 

сваком ученику с обзиром на структуру и посебност његове личности 

4. Креирање позитивне климе у одељењу, као и контрола групне динамике 

5. Сарадња са предметним наставницима у циљу редовног одржавања наставе и 

благовременог и уредног оцењивања ученика 

6. Увид у реализацију ваннаставних активности ученика и практичне наставе 

7. Сарадња и комуникација са родитељима у циљу заједничког стимулисања 

ученика ка остваривању бољег успеха у учењу и раду; организовање и вођење 

родитељских састанака 

8. Сарадња са психологом школе у решавању свих проблема који се тичу односа 

ученика са породицом, наставницима, другим ученицима, као и осталих 

проблема који се јављају током образовно-васпитног рада 

9. Саветодавни рад са ученицима 

10. Израда и анализа извештаја о успеху и дисциплини ученика за сваки 

класификациони период и припрема седница одељењског већа 

11. Уредно вођење педагошке документације и евиденције (књига евиденције 

образовно-васпитног рада, матична књига, ђачке књижице, сведочанства, 

дипломе, записници са испита, књига евиденције одељењског старешине) 
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СЕПТЕМБАР 

 

1. Упознавање ученика са правима и обавезама у новој школској години 

3. Информисање ученика о правилима и критеријумима оцењивања 

4. Поштовање и непоштовање правила понашања у школи 

5. Едукација ученика у области техника успешног учења 

6. Идентификација ученика који заостају у савладавању наставних сарджаја 

7. Идентификација талентованих ученика са специфичним способностима у 

ваннаставним активностима 

8. Учешће ученика у раду секција према способностима и интересовањима 

9. Избор представника за Ученички парламент 

 

ОКТОБАР 

 

1. Анализа групне динамике у одељењу 

3. Пријатељство 

4. Ефикасни начини решавања сукоба 

5. Појам и значај слободног времена 

6. Односи међу половима и како их хуманизовати 

7.  Насиље у школи и ван ње 

8. Вештине ненасилне комуникације 

9. Однос наставник-ученик 

 

НОВЕМБАР 

 

1. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја 

3. Понашања зависности и како се борити против њих 

4. Значај заштите животне средине 

5. Култура понашања на јавном месту и у школи 

6. Однос ученик-наставник 

7. Ангажовање на пољу хуманитарних активности (добровољно давање крви, 

помоћ сиромашнима...) 

8. Односи међу генерацијама и како их хуманизовати 

9. Трансфер у учењу: допринос практичне наставе у учвршћивању теоријских 

знања 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1. Систем вредности у друштву и његов утицај на личне вредности 

2. Вредносни стилови живота 

 

4.6.3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА III РАЗРЕДА 
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3. Планирање породице 

4. Значај образовања у формирању личности 

5. Разговор о актуелним дешавањима у друштву 

6. Однос родитељи-школа 

7. Дигитално насиље 

8. Друштвене мреже 

 

ЈАНУАР 

 

1. Утицај медија на формирање мишљења и ставова групе 

2. Васпитни стилови родитеља 

3. Разговор о актуелним дешавањима у школи 

4. Однос између материјалне и духовне сфере живота 

5. О Светом Сави, поводом школске славе 

6. Како провести зимски распуст 

 

ФЕБРУАР 

 

1. Анализа успеха на крају првог полугођа 

2. Однос према ауторитету 

3. Омиљени видови забаве младих 

4. Животни циљеви 

 

МАРТ 

 

1. Права, обавезе и одговорности ученика 

3. Права, обавезе и одговорности наставника 

4. Права, обавезе и одговорности родитеља 

5. Појам морала и његови облици 

6. Припадност групама и значење припадности за појединца 

7. Животне кризе и њихово превазилажење 

8. Препознавање сопствених квалитета и недостатака 

9. Задовољство изабраним занимањем и професионалном праксом 

 

АПРИЛ 

 

1. Анализа успеха на крају другог тромесечја 

3. Однос према сопственом здрављу 

4. Однос родитељ-ученик 

5. Породични односи и њихов утицај на функционисање појединца 

6. Разматрање узрока неуспеха ученика из појединих предмета и начини њиховог 

отклањања 

7. Анализа групне динамике у одељењу у другом полугођу 
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МАЈ 

 

1. Савремена технологија и њен утицај на живот младих 

2. Однос према традицији и култури народа коме припадамо 

3. Стереотипи о припадницима појединих група и како се борити против 

предрасуда 

4. Вредности које се негују у дружењу са вршњацима 

5. Подсећање на правила понашања у школи 

6. Најчешћи разлози изостајања из школе 

7. Однос друштва према проблемима младих 

8. Мотивација за образовање 

 

ЈУН 

1. Анализа односа у одељењу на крају школске године 

2. Како би изгледала „идеална школа“ 

3. Анализа успеха на крају школске године 

4. Којим садржајима испунити летњи распуст 

 

Одељењске старешине могу овај план рада изменити и на часовима одељењског 

старешине реализовати и теме које предложе сами, или у сарадњи са психологом, као и 

теме за које ученици покажу интересовање и иницијативу. 

 

Послови на којима ће се ангажовати одељењске старешине током целе године: 

 

1. Стална опсервација понашања ученика 

2. Стимулација ученика адекватним поткрепљењима (похвале, награде) у циљу 

побољшања постигнућа. У контексту овога неопходан је инидвидуални приступ 

сваком ученику с обзиром на структуру и посебност његове личности 

3. Креирање позитивне климе у одељењу, као и контрола групне динамике 

4. Сарадња са предметним наставницима у циљу редовног одржавања наставе и 

благовременог и уредног оцењивања ученика 

5. Увид у реализацију ваннаставних активности ученика и практичне наставе 

6. Сарадња и комуникација са родитељима у циљу заједничког стимулисања 

ученика ка остваривању бољег успеха у учењу и раду; организовање и вођење 

родитељских састанака 

7. Сарадња са психологом школе у решавању свих проблема који се тичу односа 

ученика са породицом, наставницима, другим ученицима, као и осталих 

проблема који се јављају током образовно-васпитног рада 

8. Саветодавни рад са ученицима 

9. Израда и анализа извештаја о успеху и дисциплини ученика за сваки 

класификациони период и припрема седница одељењског већа 

Уредно вођење педагошке документације и евиденције (књига евиденције образовно-

васпитног рада, матична књига, ђачке књижице, сведочанства, дипломе, записници са 

испита, књига евиденције одељењског старешине) 
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СЕПТЕМБАР 

 

1. Упознавање ученика са правима и обавезама у новој школској години 

2. Информисање ученика о правилима и критеријумима оцењивања 

3. Поштовање и непоштовање правила понашања у школи 

4. Едукација ученика у области техника успешног учења 

5. Идентификација ученика који заостају у савладавању наставних сарджаја 

6. Идентификација талентованих ученика са специфичним способностима у 

ваннаставним активностима 

7. Учешће ученика у раду секција према способностима и интересовањима 

8. Избор представника за Ученички парламент 

 

ОКТОБАР 

 

1. Анализа групне динамике у одељењу 

2. Пријатељство 

3. Ефикасни начини решавања сукоба 

4. Појам и значај слободног времена 

5. Односи међу половима и како их хуманизовати 

6.  Насиље у школи и ван ње 

7. Вештине ненасилне комуникације 

8. Однос наставник-ученик 

 

НОВЕМБАР 

 

1. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја 

2. Понашања зависности и како се борити против њих 

3. Значај заштите животне средине 

4. Култура понашања на јавном месту и у школи 

5. Однос ученик-наставник 

6. Ангажовање на пољу хуманитарних активности (добровољно давање крви, 

помоћ сиромашнима...) 

7. Односи међу генерацијама и како их хуманизовати 

8. Трансфер у учењу: допринос практичне наставе у учвршћивању теоријских 

знања 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1. Систем вредности у друштву и његов утицај на личне вредности 

 

4.6.4. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА III ЗАВРШНИХ 

И IV РАЗРЕДА 
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2. Вредносни стилови живота 

3. Планирање породице 

4. Значај образовања у формирању личности 

5. Разговор о актуелним дешавањима у друштву 

6. Однос родитељи-школа 

7. Дигитално насиље 

8. Друштвене мреже 

 

ЈАНУАР 

 

1. Утицај медија на формирање мишљења и ставова групе 

2. Васпитни стилови родитеља 

3. Разговор о актуелним дешавањима у школи 

4. Однос између материјалне и духовне сфере живота 

5. О Светом Сави, поводом школске славе 

6. Како провести зимски распуст 

 

ФЕБРУАР 

 

1. Анализа успеха на крају првог полугођа 

2. Однос према ауторитету 

3. Омиљени видови забаве младих 

4. Животни циљеви 

 

МАРТ 

 

1. Права, обавезе и одговорности ученика 

2. Права, обавезе и одговорности наставника 

3. Права, обавезе и одговорности родитеља 

4. Појам морала и његови облици 

5. Припадност групама и значење припадности за појединца 

6. Животне кризе и њихово превазилажење 

7. Препознавање сопствених квалитета и недостатака 

8. Задовољство изабраним занимањем и професионалном праксом 

 

АПРИЛ 

 

1. Анализа успеха на крају другог тромесечја 

2. Однос према сопственом здрављу 

3. Однос родитељ-ученик 

4. Породични односи и њихов утицај на функционисање појединца 

5. Разматрање узрока неуспеха ученика из појединих предмета и начини њиховог 

отклањања 

6. Анализа групне динамике у одељењу у другом полугођу 
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МАЈ (реализује се број тема у зависности од броја недеља теоријске наставе пред блок) 

 

1. Анализа успеха на крају школске године 

2. Припрема за полагање завршног/матруског испита 

3. Припрема за матурантско вече 

4. Активно тражење посла 

 

Одељењске старешине могу овај план рада изменити и на часовима одељењског 

старешине реализовати и теме које предложе сами, или у сарадњи са психологом, као и 

теме за које ученици покажу интересовање и иницијативу. 

 

Послови на којима ће се ангажовати одељењске старешине током целе године: 

 

1. Стална опсервација понашања ученика 

2. Стимулација ученика адекватним поткрепљењима (похвале, награде) у циљу 

побољшања постигнућа. У контексту овога неопходан је инидвидуални приступ 

сваком ученику с обзиром на структуру и посебност његове личности 

3. Креирање позитивне климе у одељењу, као и контрола групне динамике 

4. Сарадња са предметним наставницима у циљу редовног одржавања наставе и 

благовременог и уредног оцењивања ученика 

5. Увид у реализацију ваннаставних активности ученика и практичне наставе 

6. Сарадња и комуникација са родитељима у циљу заједничког стимулисања 

ученика ка остваривању бољег успеха у учењу и раду; организовање и вођење 

родитељских састанака 

7. Сарадња са психологом школе у решавању свих проблема који се тичу односа 

ученика са породицом, наставницима, другим ученицима, као и осталих 

проблема који се јављају током образовно-васпитног рада 

8. Саветодавни рад са ученицима 

9. Израда и анализа извештаја о успеху и дисциплини ученика за сваки 

класификациони период и припрема седница одељењског већа 

10. Уредно вођење педагошке документације и евиденције (књига евиденције 

образовно-васпитног рада, матична књига, ђачке књижице, сведочанства, 

дипломе, записници са испита, књига евиденције одељењског старешине) 
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4.7 ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
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СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

1. Израда Годишњег плана рада школе 

2. Израда плана рада психолога школе 

3. Саветодавни рад са ученицима 

4. Саветодавни рад са родитељима 

5. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада на почетку школске 

године 

6. Сарадња са директором у распоређивању ученика за упис у први разред на 

места која су остала слободна 

7. Учешће у организацији прославе Дана школе 

8. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа 

9. Израда анализа и извештаја за Школски одбор 

10. Помоћ одељењским старешинама у идентификацији талентованих ученика, као 

и оних који теже прате наставне садржаје 

11. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине 

12. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова 

13. Израда распореда допунског и осталих облика образовно-васпитног рада 

14. Израда распореда дежурства ученика 

15. Педагошко-инструктивни рад (посета настави) 

16. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом 

17. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада 

18. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу 

19. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба 

20. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских 

мера ученицима 

21. Учешће у раду Педагошког колегијума 

22. Учешће у раду Савета родитеља 

23. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

24. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање 

25. Учешће у раду Тима за самовредновање 

26. Учешће у раду Тима за културне активности школе 

27. Учешће у раду драмске секције 

28. Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање 

29. Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма 

30. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици 

31. Учешће у промоцији рада школе 

32. Текући послови 

 

4.7.1. ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 
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НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

1. Саветодавни рад са ученицима 

2. Саветодавни рад са родитељима 

3. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада 

4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа 

5. Израда анализа и извештаја за Школски одбор 

6. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине 

7. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова 

8. Израда распореда дежурства ученика 

9. Педагошко-инструктивни рад (посета настави) 

10. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом 

11. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада 

12. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу 

13. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба 

14. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских 

мера ученицима 

15. Учешће у раду Педагошког колегијума 

16. Учешће у раду Савета родитеља 

17. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

18. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање 

19. Учешће у раду Тима за самовредновање 

20. Учешће у раду Тима за културне активности школе 

21. Учешће у раду драмске секције 

22. Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање 

23. Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма 

24. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици 

25. Учешће у промоцији рада школе 

26. Текући послови 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 

1. Саветодавни рад са ученицима 

2. Саветодавни рад са родитељима 

3. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада 

4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа 

5. Израда анализа и извештаја за Школски одбор 

6. Учешће у организацији прославе Дана Светог Саве 

7. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине 

8. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова 

9. Израда распореда дежурства ученика 

10. Педагошко-инструктивни рад (посета настави) 

11. Преглед педагошке документације и евиденције на крају првог полугођа 
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12. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом 

13. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада 

14. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу 

15. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба 

16. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских 

мера ученицима 

17. Учешће у раду Педагошког колегијума 

18. Учешће у раду Савета родитеља 

19. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

20. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање 

21. Учешће у раду Тима за самовредновање 

22. Учешће у раду Тима за културне активности школе 

23. Учешће у раду драмске секције 

24. Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање 

25. Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма 

26. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици 

27. Учешће у промоцији рада школе 

28. Текући послови 

 

МАРТ-АПРИЛ 

 

1. Саветодавни рад са ученицима 

2. Саветодавни рад са родитељима 

3. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада 

4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа 

5. Израда анализа и извештаја за Школски одбор 

6. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине 

7. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова 

8. Израда распореда дежурства ученика 

9. Педагошко-инструктивни рад (посета настави) 

10. Преглед педагошке документације и евиденције на крају првог полугођа 

11. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом 

12. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада 

13. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу 

14. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба 

15. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских 

мера ученицима 

16. Учешће у раду Педагошког колегијума 

17. Учешће у раду Савета родитеља 

18. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

19. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање 

20. Учешће у раду Тима за самовредновање 
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21. Учешће у раду Тима за културне активности школе 

22. Учешће у раду драмске секције 

23. Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање 

24. Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма 

25. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици 

26. Учешће у промоцији рада школе 

27. Текући послови 

 

МАЈ-ЈУН 

 

1. Саветодавни рад са ученицима 

2. Саветодавни рад са родитељима 

3. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада на крају школске 

године 

4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа 

5. Израда анализа и извештаја за Школски одбор 

6. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине 

7. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова 

8. Израда распореда дежурства ученика 

9. Педагошко-инструктивни рад (посета настави) 

10. Преглед педагошке документације и евиденције на крају првог полугођа 

11. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом 

12. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада 

13. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу 

14. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба 

15. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских 

мера ученицима 

16. Учешће у раду Педагошког колегијума 

17. Учешће у раду Савета родитеља 

18. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

19. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање 

20. Учешће у раду Тима за самовредновање 

21. Учешће у раду Тима за културне активности школе 

22. Учешће у раду драмске секције 

23. Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање 

24. Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма 

25. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици 

26. Учешће у промоцији рада школе 

27. Учешће у активностима промоције плана уписа у наредну школску годину 

28. Учешће у активностима везаним за упис ученика у први разред 

29. Подела ученика у одељења у образовном профилу техничар друмског 

саобраћаја 

30. Текући послови 
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АВГУСТ 

 

1. Помоћ директору и наставницима у организацији разредних и поправних испита 

2. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа 

3. Израда анализа и извештаја за Школски одбор 

4. Преглед педагошке документације и евиденције на крају школске године 

5. Израда извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе 

6. Израда извештаја о раду психолога 

 

 

НАПОМЕНА: Психолог ће учествовати и у раду комисија и на пословима регулисаним 

осталим решењима. 

 

 

         СТРУЧНИ САРАДНИК 

          

                Тања Бабејић, дипл. Психолог 
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Глобални план: 

1. Сређивање библиотеке за почетак школске године 

2. Анимирање ученика да се у што већем броју учлане у школску библиотеку и 

користе како школску лектиру и доступне уџбенике, тако и разноврсне 

публикације из различитих области  

3. Набавка уџбеника и стручне литературе за наставно особље и допуна књижног 

фонда лектиром 

4. Обележавање годишњице значајних књижевника излагањем расположивог 

материјала у библиотеци 

5. Сарадња са одељењским старешинама и стручним активима у школи 

6. Сарадња са општинском библиотеком 

7. Сарадња са Ученичким парламентом Политехничке школе 

8. Стручно усавршавање – учешће на семинарима и саветовањима 

9. Рад са ученицима на коришћењу књижног фонда и пружање помоћи код учења 

ван школе, као и у припреми и обради задате теме у оквиру наставних активности 

10. Рад на оштећеним књигама 

11. Сређивање документације и евиденцијe 

12. Припрема и реализовање библиотечког програма намењеног ученицима са 

сметњама у развоју  и инвалидитетом и ученицима из осетљивих група (уколико 

се јави потреба) 

13. Организовање читалачко – филмског кутка 

14. Извештај са анализом о броју читалаца и броју прочитаних књига 

 

Оперативни план: 

 

СЕПТЕМБАР 

1. Сређивање библиотеке за почетак школске године 

2. Упознавање ученика са радом библиотеке и књижним фондом 

3. Анимирање ученика да у што већем броју користе књижни фонд школске 

библиотеке 

4. Обележавање годишњице познатих писаца – сваког месеца 

 

ОКТОБАР 

1. Сарадња са одељенским старешинама првог разреда/наставницима српског 

језика – представљање библиотеке на часу одељењског старешине и групно 

учлањење у библиотеку  

2. Допуна књижног фонда 

3. Популаризација књиге кроз изложбе унутар библиотеке 

4. Обележавање годишњице познатих писаца 

5. Оснивање читалачко – филмског кутка – једном у два месеца 

 

4.7.2. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА  
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НОВЕМБАР 

1. Обележавање годишњице познатих писаца 

2. Рад са ученицима на коришћењу књижног фонда 

 

ДЕЦЕМБАР 

1. Сарадња са градском библиотеком и професорима српског језика – књижевно 

вече/литерарни састанак 

2. Обележавање годишњице познатих писаца 

3. Читалачко – филмски кутак 

4. Сарадња са Ученичким парламентом Политехничке школе 

 

ЈАНУАР 

1. Даљи рад на сређивању књижног фонда 

2. Акција прикупљања старих књига и уџбеника у сарадњи са Ученичким 

парламентом 

3. Обележавање годишњице познатих писаца 

 

ФЕБРУАР 

1. Сарадња са стручним активима у школи 

2. Рад на оштећеним књигама 

3. Информације о литератури за додатну наставу 

4. Читалачко – филмски кутак 

5. Акција прикупљања старих књига и уџбеника у сарадњи са Ученичким 

парламентом 

6. Обележавање годишњице познатих писаца 

 

МАРТ 

1. Сарадња са општинском библиотеком 

2. Обележавање годишњице познатих писаца 

3. Акција прикупљања старих књига и уџбеника у сарадњи са Ученичким 

парламентом 

 

АПРИЛ 

1. Сарадња са одељењским старешинама ради обавештавања о читању и 

благовремености враћања књига 

2. Читалачко – филмски кутак 

3. Обележавање годишњице познатих писаца 

 

МАЈ 

1. Сређивање документације и евиденције 

2. Обележавање годишњице познатих писаца 

3. Рад на оштећеним књигама 
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ЈУН 

1. Послови око прикупљања књига од читалаца 

2. Извештај са анализом о раду библиотеке 

3. Сређивање библиотеке и припрема за рад у наредној школској години 

4. Читалачко – филмски кутак 

5. Обележавање годишњице познатих писаца 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕКАР ШКОЛЕ 

                                                                                      Ивана Вујчић, проф. енглеског језика 
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5. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ 

ШКОЛСКИХ ОРГАНА 
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На основу  члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања ( 

Сл.гласник РС бр. 88/17 ), Школски одбор Политехничке школе доноси план рада за 

школску 2018/2019 годину. 

 

А В Г У С Т 

С Е П Т Е М Б А Р 

О К Т О Б А Р 

 

1. Информација о припремљености  школе за  рад у школској 2018/2019  

години. 

2. Усвајање успеха ученика на крају школске 2017/2018  године (31. 

август). 

3. Усвајање успеха матураната  након поправних  испита  у 

августовском  року школске 2017/2018. године. 

4. Усвајање Годишњег плана рада школе, Школског одбора, директора 

и психолога за школску 2018/2019. годину. 

5. Усвајање предлога финансијског плана (буџета) школе за 2019. 

годину. 

6.  Договор о прослави Дана школе. 

7. Усвајање извештаја директора  школе о реализацији Годишњег плана 

и програма  рада школе за школску 2017/2018. годину. 

8. Усвајање извештаја директора о инвестиционим  улагањима у току 

школске 2017/2018. године. 

 

 

Н О В Е М Б А Р 

Д Е Ц Е М Б А Р 

 

1. Усвајање успеха ученика на крају првог класификационог периода 

(тромесечја). 

2. Усвајање плана уписа за  школску 2019/2020. годину. 

3. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији практичне наставе 

(редовности ученика у похађању наставе, проблеми са којима се 

срећу...) 

4. Информација о изведеним екскурзијама. 

5. Усвајање финансијског плана (буџета) за 2019. годину. 

6. Доношење одлуке о избору директора школе. 

 

 

Ј А Н У А Р 

Ф Е Б Р У А Р 

 

1. Усвајање успеха ученика на крају првог полугодишта школске 

2018/2019. године. 

2. Припрема за прославу Дана Светог Саве (27.01.2019.) 

3. Разматрање и усвајање завршног рачуна. 

4. Извештај директора школе о реализацији Годишњег плана и 

програма школе на крају првог полугодишта. 

 

М А Р Т 

А П Р И Л 

 

1. Усвајање успеха ученика на крају другог класификационог периода 

(другог тромесечја). 

2. Информација о организацији блок наставе у електро и саобраћајној 

струци за ученике другог, трећег и четвртог разреда. 

 

 

М А Ј 

Ј У Н 

 

1. Информација о организовању завршног и матурског испита, 

такмичењима ученика, похађању наставе и другим  питањима. 

2. Информација о изведеним екскурзијама  првог ,другог разреда  и 

трећег разреда. 

3. Усвајање успеха ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда на 

крају школске 2018/2019. године. 
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4. Доношење одлуке о наградама ученицима  генерације у саобраћајној 

и електро струци. 

5. Усвајање информације о ученицима уписаним у први разред у 

јунском уписном року. 

 

 

Школски одбор ће се, поред наведених садржаја, бавити и другим питањима у оквиру 

својих ингеренција, уколико се појаве у наредном периоду, а нису наведена у овом 

плану и програму. 

 

 

 

       Председник Школског одбора 

             ___________________________________ 

                 мр Драган Вељковић 
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Према члану 62. Закона о основама система образовања и васпитања, 

надлежности и одговорности директора школе су следеће:  

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности 

установе.  Директор за свој рад одговара органу управљања и министру.  Осим послова 

утврђених законом и статутом установе, директор:  1) планира и организује остваривање 

програма 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) 

одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;  5) сарађује са 

органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;  6) 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;  7) планира и прати стручно усавршавање и спроводи 

поступак за стицање звања наставника, васпитача и стручног сарадника;  8) 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;  9) предузима мере ради 

извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других 

инспекцијских органа;  10) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању 

ажурности базе података о установи у оквиру јединственог информационог система 

просвете;  11) стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, 

ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим 

питањима од интереса за рад установе и ових органа;  12) сазива и руководи седницама 

васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања;  

13) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у 

установи;  14) сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика;  15) 

подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања, најмање два пута 

годишње;  16) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова;  17) одлучује 

о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и 

посебним законом.   

За свој рад директор одговара школском одбору и министру просвете, науке и 

технолошког развоја.   У наставку је приказан план рада директора за школску 

2018/2019. годину према времену и садржају реализације:  

 

Инструктивно‒педагошки рад  

Инструктивно‒педагошки рад подразумева активности директора школе које су 

усмерене ка помагању и инструкцији у решавању различитих тешкоћа и проблема који 

се јављају у образовно‒васпитном раду и заједничко изналажење решења за 

 

5.2. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  
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унапређивање тог процеса. Другачије речено, инструктивно‒педагошки рад директора 

школе обухвата следеће активности: 

 пружање помоћи у разрешавању текућих проблема у раду наставника; 

 планско унапређивање рада наставника (нагласак на иновацијама); 

 помоћ у доношењу одлука; 

 указивање на извесне слабости у настави; 

 стручно усмеравање у циљу управљања процесом образовања и 

васпитања; 

 упућивање наставника на стручно усавршавање; 

 подстицање успешних начина рада; 

 посредовање у размени позитивних радних искустава наставника; 

 отварање нових проблема које треба истражити.  

Инструктивно‒педагошки рад директора школе се блиско прожима са 

педагошко‒инструктивним радом стручног сарадника ‒ психолога.  У инструктивно‒

педагошком раду директора школе нагласак је претежно на нивоу инструкција што не 

искључује неговање партнерског односа и уважавање мишљења наставника, док је у 

раду стручног сарадника ‒ психолога нагласак на грађењу равноправног односа и 

заједничком решавању проблема. У целости, инструктивно‒педагошки рад укључује 

деловање директора школе када је: 

 образовно-васпитни рад испод оптималног, могућег и очекиваног нивоа; 

 образовно-васпитни рад задовољавајући и на нивоу очекиваног, али је 

неопходно даље усавршавање, превентивно деловање. 

 

Инструктивно‒педагошка анализа посећених часова   

Инструктивно‒педагошка анализа посећених часова укључује вредновање 

наставног процеса на основу одговарајућих дидактичко‒методичких параметара. 

Приликом посете часовима директор школе користи посебно конструисан образац за 

вредновање наставних часова, којим се процењују нивои квалитета оних елемената 

наставе који се прате. Према Правилнику о стандардима квалитета рада установа 

објављеног у „Сл. гласнику РС“, бр. 7/2011 и 68/2012 и Правилнику о вредновању 

квалитета рада установа објављеног у „Сл. гласнику РС“, бр. 9/2012., нагласак је стављен 

на вредновање самог процеса учења. Функција инструктивно‒педагошке анализе 

посећених часова јесте да се утврде кључне снаге и слабости у наставном процесу, 

издвоје примери добре праксе, и најважније, да се на основу обављене анализе предложе 

мере за даљи рад и напредовање. Директор школе инструктивно‒педагошку анализу 

посећених часова обавља у сарадњи са стручним сарадником ‒ психологом. 

Распоред посећивања часова, посебно за прво и друго полугодиште, директор ће 

донети у току школске године и благовремено објавити на огласној табли школе. 
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Саветодавни рад са ученицима и облици њиховог организовања  

Директор школе управља процесом развоја и учења у школи, по потреби и пружа 

савете и помоћ ученицима у сагледавању одређених проблема и налажењу решења, у 

сарадњи са психологом школе. Директор у овој области рада је дужан да развија и 

промовише вредности учења и подучавања и развија школу као заједницу целоживотног 

учења. Конкретније: 

 ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим 

потребама ученика; 

 прати савремена кретања у развоју образовања у Србији и европском образовном 

простору, ствара услове да ученици буду информисани о њима и подстиче их на 

њихово примењивање; 

 мотивише и инспирише ученике на критичко прихватање нових идеја и 

проширење њихових искустава; 

 подстиче атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене циљеве учења 

и прате сопствени напредак.  

 

Исто тако, једна од важних ставки у овој области рада директора је обезбеђивање 

здравог и безбедног радног окружења у коме ученици могу квалитетно да уче и да се 

развијају. То значи да директор школе треба да: 

 ствара услове да ученици партиципирају у демократским процесима и 

доношењу одлука, конституисање Ученичког парламента и обезбеђивање 

његовог слободног деловања у оквиру школе; 

 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; 

 познаје међународне конвенције и уговоре о људским правима и правима 

деце.  

  

Саветодавни рад са родитељима  

Директор развија конструктивне односе са родитељима/старатељима и пружа 

подршку у раду Савета родитеља. Активности на овом плану укључују подстицање 

партнерства родитеља/старатеља и рад на њиховом активном укључивању у циљу учења 

и развоја детета (давање конкретних савета и инструкција у различитим областима рада). 

Саветодавни рад са родитељима се одвија и кроз редовно извештавање родитеља о свим 

аспектима рада школе и о резултатима и напретку њихове деце. Директор школе треба 

да унапређује комуникацијске вештине свих запослених у функцији њихове сарадње са 

родитељима, а посебно саветодавног рада.  

За упис ученика у средњу школу  директор  пружа подробне информације 

родитељима како кроз индивидуалне саветодавне разговоре тако и кроз акцију 

„Отворена врата“ која се организује у месецу мају пре попуњавања листе жеља за упис 
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у средњу школу.  С обзиром на то да Политехничка школа учествује и на „Сајму 

образовања“, директор обавештава све заинтересоване о подацима који су битни за упис 

у Политехничку школу и тим путем обавља саветодавну функцији када је у питању 

професионална оријентација ученика.  

У великој мери саветодавни рад директора са родитељима ученика се одвија када 

се појави проблем изостајања са наставе. Исто тако, у случају када предметни професор 

или одељенски старешина примети да ученици учестало добијају негативне оцене, 

директор интензивира сарадњу са родитељима како би имали увид у резултате рада и 

напредовање њихове деце, али и ради њиховог активног укључивања у процес 

превазилажења насталих тешкоћа у учењу, у сарадњи са психологом школе.  

На почетку школске године, директор са секретаром школе присуствује 

родитељским састанцима свих првих разреда, када упознаје родитеље са правима и 

обавезама ученика и родитеља, као и о свим осталим битним информацијама које су у 

вези са Политехничком школом. 

Пред реализацију екскурзија ученика, директор организује састанке свих ученика 

који путују на екскурзију, њихових родитеља, а састанку присуствују и представници 

туристичке агенције која реализује ексурзију, лекар који ће пратити ученике на 

екскурзији, представник полиције, одељенске старешине које воде ученике на 

екскурзију и стручни вођа пута. 

  

Инструктивно‒педагошко деловање у стручним телима  

Према члану 62. Закона  о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013. и испр. 68/1015. 62/2016 одлука УС, 88/17, 

27/2018 – др. закони) у надлежности директора школе је да сазива и руководи седницама 

наставничког већа, без права одлучивања, затим, да образује стручна тела и тимове, 

усмерава и усклађује рад стручних органа у установи, да се стара о благовременом 

објављивању и обавештавању запослених, стручних органа  и органа управљања о свим 

питањима од интереса за рад установе и ових органа.  

Према члану 66. истог Закона, директор образује тим за остваривање одређеног 

задатка, програма или пројекта. Тим могу да чине представници запослених, родитеља, 

јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. У школи у којој 

стичу образовање ученици са сметњама у развоју, директор образује стручни тим за 

инклузивно образовање.   

Инструктивно‒педагошко деловање директора школе у стручним телима има 

основну функцију у усмеравању њиховог деловања у складу са стратешком политиком 

развоја школе.  

  

Послови општег организовања, координирања, програмирања, анализирања и 

извештавања  

Директор обезбеђује ефикасну организацију установе, што, прецизније речено, 

обухвата следеће послове: 
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 креирање организационе структуре установе: систематизацију и описе радних 

места  као и стручне органе, тимове и друге организационе јединице; 

 обезбеђује да су сви запослени упознати са организационом структуром,  посебно 

са описом њиховог радног места; 

 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; 

 делегира запосленима, руководиоцима стручних органа, тимова и других 

организационих јединица, послове, задатке и обавезе за њихово извршење;  

 координира рад  стручних органа, тимова и других организационих јединица као 

и појединаца у установи; 

 обезбеђује ефикасну комуникацију између стручних органа, тимова и других 

организационих јединица као и запослених.  

Директор обезбеђује праћење, извештавање, анализу резултата рада установе као и 

предузимање корективних мера. Директор школе мора да познаје методе контроле рада 

установе, њених организационих јединица, као и запослених. Од значаја је његово 

спровођење оперативне контроле рада установе које подразумева организацију процеса 

праћења, извештавање и анализу резултата као и додељивање задатака запосленима у 

том процесу, иницирање и надзирање процеса израде извештаја, поштовање рокова у 

изради извештаја и анализа. Директор школе идентификује изворе информација 

потребне за контролу и стара се да информације буду тачне и благовремене. И, сигурно 

најважније у овој области рада, директор предузима корективне мере у случају 

одступања остварених резултата од планираних. У процесу програмирања, директор 

води рачуна о усклађивању политике образовања на ширем друштвеном нивоу, кроз 

одређена законска и подзаконска акта, са развојном концепцијом школе односно кроз 

поштовање специфичног контекста праксе у којој се образовно‒васпитни процес одвија 

и личним педагогијама свих учесника у образовно‒васпитном процесу.  

   

Праћење остваривања планова и програма  

Директор обезбеђује доношење и спровођење планова рада установе. Од 

важности је разумевање природе и садржаја развојних и оперативних планова које 

установа доноси као и самог процеса планирања. Директор школе оперативно спроводи 

доношење планова установе, тачније, организује процес израде планова у установи, 

обезбеђује поштовање рокова у изради планова и непосредно руководи израдом 

планова. Поред поменутог, у процесу праћења остваривања планова и програма, 

директор обезбеђује информациону основу планирања односно идентификује изворе 

информација потребне за планирање. Кроз инструктивно‒педагошки рад, директор на 

најочигледнији начин прати и вреднује остваривање појединих делова школског 

програма као и годишњих и месечних планова рада наставника. У оквиру процеса 

самовредновања директор школе идентификује слабости и снаге у остваривању планова 

и програма рада школе.  
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Праћење и редовно остваривање административно‒управних послова  

Директор школе управља административним процедурама и документацијом 

установе. Управљање административним процесима од стране директора школе 

обухвата следеће послове: 

 обезбеђивање покривености рада установе потребном документацијом и 

процедурама; 

 старање о поштовању и примени процедура рада установе и о примени прописане 

документације; 

 обезбеђивање ажурности и тачности административне документације и њено 

систематично архивирање, у складу са законом; 

 припрема извештаје који покривају све аспекте живота установе и презентује их 

надлежним органима установе и шире заједнице;   

Надаље, директор школе обезбеђује у сарадњи са шефом рачуноводства израду и 

надзире примену буџета установе у складу са расположивим и планираним 

ресурсима. Планира финансијске токове, приходе и расходе, управља финансијским 

токовима, издаје благовремене и тачне налоге за плаћања и наплату. Директор школе 

предузима мере како би обезбедио 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, надзире процес планирања и поступке 

јавних набавки које спроводи установа и обезбеђује њихову ефикасност и 

законитост.  

  

Учешће у раду стручних и управних органа  

Директор школе учествује у следећим стручним телима (органима и тимовима): 

 Школски одбор (подноси извештаје о свом раду и раду установе, најмање два 

пута годишње); 

 Наставничко веће (руководећа и координаторска функција, без права 

одлучивања); 

 Педагошки колегијум (председава и руководи); 

 Учествује у раду стручних већа за дату област предмета; 

 Учествује и врши увид у рад стручног актива за развојно планирање школе 

(предлаже руководиоца актива на Наставничком већу); 

 Учествује и врши увид у рад стручног актива за развој школског програма 

(предлаже руководиоца тима на Наставничком већу);  

 Учествује и врши увид у рад тима за самовредновање и вредновање рада шоле 

(предлаже руководиоца тима на Наставничком већу); 

 Учествује и врши увид у рад тима за инклузивно образовање (предлаже 

руководиоца тима на Наставничком већу); 

 Учествује и врши увид у рад тима за заштиту деце/ ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања (предлаже руководиоца тима на 

Наставничком већу); 
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 Учествује и врши увид у рад тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  

 Учествује и врши увид у рад тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

 Учествује и врши увид у рад тима за професионални развој; 

 

Сарадња ван школе  

Директор остварује конструктивну сарадњу са органима државне управе и 

локалне самоуправе, односно, одржава конструктивне односе са представницима 

државне управе и локалне самоуправе ради задовољења материјалних, финансијских и 

других потреба установе. Остварује сарадњу са локалном заједницом на начин да 

обезбеђује да локална заједница буде укључена у живот и рад школе и да подржава 

школу у њеном раду. Директор школе изграђује мрежу и контакте са стратешким 

партнерима у заједници, омогућава да простор установе буде коришћен као ресурс за 

остваривање потреба локалне заједнице у складу са законском процедуром. У оквиру 

сарадње са широм заједницом, директор школе промовише сарадњу на националном, 

регионалном и међународном нивоу, тачније, води установу тако да буде отворена за 

успостављање партнерстава са различитим васпитно‒образовним и образовно‒

васпитним институцијама на националном, регионалном и међународном  нивоу, 

подстиче учешће у националним, регионалним и међународним пројектима, стручним 

посетама и разменама, усмереним за размену мишљења и примера добре праксе. 

У даљем тексту је дат план рада директора за школску 2018/2019. годину према 

времену и садржају реализације:  

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР  

1. Рад на реализацији конкурса за упражњена радна места и вишак часова.  

2. Припрема организације рада школе за нову школску годину  

3. Израда Извештаја  о реализацији Годишњег плана и програма рада школе за 

школску 2017/2018. год.  

4. Израда Годишњег плана школе за школску 2018/2019. годину.  

5. Активности везане за реализацију Школског развојног плана за трогодишњи период 

(2015-2018.) и учешће у изради Школског развојног плана за наредни период. 

6. Формирање комисија за испите ванредних ученика за школску 2018/2019. године.  

7. Избор председника стручних већа.  

8. Утврђивање 40-часовне радне недеље за наставнике.  

9. Организација дежурства у школи.  

10. Организација практичне наставе.  

11. Пружање помоћи у обављању административно-финансијских послова.  



 
Политехничка школа Пожаревац 

 

110       

12. Сарадња са психологом школе.  

13. Рад са наставницима приправницима за припрему полагања стручног испита, тј. 

стицање лиценце.  

14. Сарадња са Саветом родитеља.  

15. Сарадња са Ученичким парламентом.  

16. Контрола вођења педагошке документације.  

17. Припрема и вођење седница Наставничког већа.  

18. Ангажовање на побољшању услова рада запослених и ученика.  

19. Припрема и организовање прославе Дана школе.  

20. Педагошко инструктивни рад.  

21. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса 

сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.  

22. Ангажовање на побољшању дисциплине наставе (правовремени одлазак на часове и 

поштовање трајања часа).  

23. Предузимање мера након прегледа педагошке документације од стране просветне 

инспекције.  

24. Сарадња са друштвеним институцијама у граду и Републици.  

25. Рад на седницама Школског одбора.  

26. Активно учешће у изради Предлога финансијског плана за 2019. годину.  

27. Припрема републичког такмичења за образовни профил електромеханичар за 

термичке и расхладне уређаје. 

28. Организација обележавања Дана школе. 

29. Текући послови.  

  

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР  

1. Обилазак практичне наставе у школи и  предузећима.  

2. Припрема и вођење седница Одељењских и Наставничког већа на крају првог 

класификационог периода (тромесечја).  

3. Индивидуални рад са ученицима.  

4. Индивидуални рад са родитељима ученика.  

5. Индивидуални рад са наставницима приправницима.  

6. Обилазак одељења ученика обе смене  и разговори о њиховим проблемима.  
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7. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса 

сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.     

8. Сарадња са члановима школског одбора. 

9. Учешће и рад на седницама школског одбора.  

10. Сарадња са Саветом родитеља.  

11. Рад са Ученичким парламентом  

12. Обилазак наставе.  

13. Усвајање плана уписа ученика у први разред за шк. 2019/2020.год.  

14. Организовање семинара у просторијама школе у циљу стручног усавршавања 

запослених.  

15. Припрема републичког такмичења за образовни профил електромеханичар за 

термичке и расхладне уређаје. 

16. Текући послови.  

  

ЈАНУАР - ФЕБРУАР  

1. Припрема и организација прославе Дана Светог Саве.  

2. Посета часовима редовне наставе.  

3. Праћење напредовања ученика у учењу, владању и њиховим резултатима у 

практичној настави. 

4. Праћење интересовања ученика за слободне активности.  

5. Избор одређених акредитованих програма за стручно усавршавање наставника.  

6. Индивидуални разговори са наставницима и указивање на проблеме који прате и 

утичу на исходе васпитног и образовног рада.  

7. Идентификација проблема похађања наставе од стране ученика и предузимање мера 

за њихово превазилажење.  

8. Индивидуални разговори са родитељима ученика који изостају са наставе и показују 

одређене сметње у раду и учењу.  

9. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса 

сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.  

10. Сарадња са Саветом родитеља.  

11. Рад са Ученичким парламентом.  

12. Сарадња са друштвеним институцијама у граду и Републици.  

13. Анализа и усвајање завршног рачуна школе.  
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14. Анализа успеха ученика и припрема за вођење седница одељењских и 

Наставничког већа на крају првог полугодишта.  

15. Обилазак наставе.  

16. Спровођење поступка јавних набавки мале вредности.  

17. Припрема републичког такмичења за образовни профил електромеханичар за 

термичке и расхладне уређаје. 

18. Текући послови.  

  

МАРТ - АПРИЛ  

1. Разговор са наставницима у циљу рeализације наставе.  

2. Консултативни састанци са родитељима.  

3. Ангажовање на побољшању квалитета сарадње школе и родитеља.  

4. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа на крају другог 

класификационог периода (тромесечја).  

5. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса 

сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.  

6. Формирање комисија стручних предмета саобраћајне, машинске и електро струке 

ради структурисања (формулисања) питања за матуранте за завршни испит.  

7. Обилазак ученика који обављају практичну наставу.  

8. Ангажовање на унапређивању васпитно-образовног рада.   

9. Сарадња са Саветом родитеља.  

10. Рад са Ученичким парламентом.  

11. Обилазак наставе.  

12. Разговор са наставницима после посећених часова.  

13. Организација Републичког такмичења ученика у образовном профилу 

електромеханичар за термичке и расхладне уређаје.  

14. Текући послови.  

  

МАЈ  -  ЈУН  

1. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа за ученике завршних 

разреда на крају другог полугодишта.  

2. Спровођење поступка јавних набавки мале вредности.  
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3. Израда Предлога финансијског плана школе за 2020. год. са рачуновођом и 

секретаром школе.  

4. Организација блок-наставе из практичне наставе за ученике завршних разреда.  

5. Анализа постигнутих резултата ученика који су учествовали на такмичењима из 

саобраћајне и електро струке.  

6. Сарадња са родитељима ученика који су имали тешкоћа у адаптацији на нову 

школску средину.  

7. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа за ученике првог и 

другог разреда на крају другог полугодишта.  

8. Сарадња са Саветом родитеља.  

9. Рад са Ученичким парламентом.  

10. Организација блок-наставе за ученике другог разреда електро струке.  

11. Организација на спровођењу завршног и матурског испита и формирање испитних 

комисија.  

12. Организација и спровођење поправних испита за матуранте.  

13. Припрема за упис ученика у први разред за нову школску годину (формирање 

комисија за упис).  

14. Обилазак наставе.  

15. Текућа питања.  

  

ЈУЛ - АВГУСТ  

1. Организација на припреми школе за почетак нове школске године.  

2. Упис ученика у први разред за преостала слободна места.  

3. Расписивање конкурса за упражњена радна места.  

4. Избор одељењских старешина.  

5. Подела наставних предмета на наставнике.  

6. Рад на реализацији конкурса за упражњена радна места и вишак часова.  

7. Припрема организације рада школе за нову школску годину  

8. Ангажовање на изради распореда часова.  

9. Текућа питања.  

 

Поред наведених, директор ће се бавити и другим пословима и решавати 

проблеме из његове надлежности, а који нису обухваћени наведеним програмским 
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садржајима. Такође, директор ће учествовати у комисијама за процену савладаности 

програма за полагање испита за стицање лиценце за приправнике.  

  

  

  

  

                Д И Р Е К Т О Р  

_________________________                                

                        Дарко Радовановић 
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У следећој табели приказан је план и програм рада секретара Политехничке  школе за 

школску 2018/2019. год. према времену и садржају реализације: 

 

 Време реализације          Садржај реализације 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

1.Израда извештаја о раду секретара, 

Школског одбора, учествовање је у раду 

Савета родитеља  и др. органа школе у смислу 

почетка школске 2018/19.год. 

2.Преузимање лица са листе технолошких 

вишкова и проширивање норми рада 

запосленима.  

3. Израда Уговора о раду, Анекса Уговора о 

раду, Решења о статусу и 40-часовној радној 

недељи,пријаве и одјаве радника у матичној 

евиденцији и РЗЗО, потврде за 

запослене,израда Решења о именовању 

ментора и сви послови у вези лиценце 

наставника, Решења о именовању Комисија за 

рад са ванредним ученицима, и сл. 

4.Учешће у поступку избора агенције за извођење 

екскурзије(израда документације за јавну набавку 

и  пратеће  документације) 

5.Пријаве нових радника Управи за трезор у 

бази матичних података и регистру 

запослених 

6.Учествовање у раду школског одбора, од 

припреме материјала, до вођења записника и 

израде текста Закључка и Одлука.      

7.Учествовање у  припремама за прославу 

Дана школе 

8. Текући послови 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР  

1.Сређивање документације о реализацији 

јавних набавки мале вредности и објављивање 

додељених Уговора на порталу Управе за 

јавне набавке. 

2. Поновна провера  листа технолошких 

вишкова запослених пре расписивања 

конкурса по одобрењу министарства. 

 

5.3. ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ  
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3. Рад на изради Решења о Комисијама за 

попис имовине и обавеза.   

  4. Сарадња са ресорним       

  Министарством и просветном   

  инспекцијом поводом контролних  

  прегледа школе. 

5. Текући послови 

 

 

ЈАНУАР – ФЕБРУАР 

 1. Ажурирање документације о запосленима и 

израда Уговора о допунском раду /за 

извођење наставе/за потребе ангажовања 

наставника из друге школе,уколико се ради о 

разредним испитима и сл. 

2.Учествовање у припрема прославе Дана 

Светог Саве 

3. Спровођење поступака јавних набавки мале 

вредности за текући период. 

4.Текући послови; 

 

МАРТ – АПРИЛ 

 1. Спровођење поступака јавних набавки мале 

вредности или отвореног поступка и сл.,за 

текући период и израда Одлука, Решења о 

именовању Комисија, израда Уговора за 

предметне јавне набавке,и остали послови у 

складу са Правилником о јавним набавкама 

мале вредности. 

2. Израда Решења о  комисијама за стручне 

предмета саобраћајне  и електро струке ради 

завршних испита за матуранте. 

3. Усаглашавање Уговора о извођењу 

практичне наставе и додела Анекса 

предузећима са којима школа има потписане 

уговоре о пракси ученика. 

      4. Текући  послови; 

 

М А Ј  -  Ј У Н 

1.Учествовање у изради Решења о формирању 

испитних комисија завршног и матурског 

испита  
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и остала пратећа документација коју 

припрема секретар школе за завршне испите, 

разредне испите и поправне испите . 

2. Израда Решења о комисијама за упис 

ученика у први разред за нову школску 

годину . 

3.Израда Решења за годишње одморе за 

запослене у школи,као и Решења о 

породиљском одсуству(ако их има) као и 

достављање документације рачуноводству 

школе. 

4. Текући послови 

 

 

А В Г У С Т 1. Учествовање у административним 

пословима на припреми школе за почетак 

нове школске године 

2. Расписивање конкурса за упражњена радна 

места 

3.Учествовање у поступцима око евентуалних 

жалби ученика након поправних испита. 

       4. Текући послови  

 

Поред наведених, секретар школе  ће извршавати и друге налоге по задужењу 

директора школе, а који нису наведени планом и програмом активности секретара 

школе.  

 

        Секретар школе 

                  Зоран  Јоњић, дипл.правник 

  



 
Политехничка школа Пожаревац 

 

118       

 

 

 

Савет родитеља је саветодавно тело. Савет родитеља чини по један представник 

родитеља ученика сваког одељења. Чланови Савета родитеља за школску 2018/2019. су: 

1. Сузана Живковић (I1) 

2. Зденкица Јовић (I2) 

3. Биљана Стевановић (I3) 

4. Ненад Давидовић (I4) 

5. Сања Јовановић (I5) 

6. Зоран Стаменковић (II1) 

7. Анита Микуљевић (II2) 

8. Саша Ђорђевић (II3), заменик председнице Савета 

9. Данијела Крстић (II4) 

10. Злата Цимбаљевић (II5) 

11. Мила Недељковић (III1) 

12. Јасмина Ивић (III2) 

13. Драган Мартиновић (III3) 

14. Данијела Стевановић (III4) 

15. Милош Миловановић (III5) 

16. Јелена Убипарип (IV1) 

17. Сребранка Томић (IV2), председница Савета 

Савет родитеља може својим ангажовањем даје велики допринос у решавању 

текуће проблематике школе. Разматрањем успеха ученика, ученичких екскурзија, услова 

рада школе и других питања Савет родитеља пружа помоћ разредним старешинама, 

другим родитељима и директору школе у разрешавању проблема. 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

1. Конституисање Савета родитеља 

2. Избор председника Савета родитеља 

3. Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за шк. 

2017/2018. год. 

4. Разматрање годишњег извештаја о раду директора школе за школску 2017/2018. 

годину 

5. Разматрање годишњег извештаја о стручном усавршавању запослених у школској 

2017/2018. години 

6. Извештај о реализацији активности из ШРП (самовредновање) 

7. Разматрање извештаја о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања у шк. 2017/2018. години 

8. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о утрошеним средствима са ђачког 

рачуна за 2017/2018. годину 

9. Разматрање Годишњег плана рада школе за шк. 2018/2019. год. 

 

5.4. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА  
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10. Разматрање годишњег плана рада директора школе за школску 2017/2018. 

годину 

11. Разматрање годишњег плана стручног усавршавања запослених за школску 

2018/2019. годину 

12. План активности из ШРП (самовредновање) 

13. Разматрање плана рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања за шк. 2018/2019. годину 

14. Доношење одлуке о висини осигурања, накнаде за Црвени крст и ђачки динар 

15. Усвајање плана и програма екскурзија ученика првог, другог и трећег разреда 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

1. Усвајање извештаја о реализованој екскурзији ученика четвртог разреда 

2. Разматрање успеха ученика на крају првог класификационог периода 

(тромесечја) 

3. Разматрање дисциплине ученика 

4. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима 

5. Разматрање активности из ШРП (самовредновање) 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

1. Разматрање успеха ученика на крају првог полугођа 

2. Разматрање дисциплине и изостајања ученика 

3. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима 

4. Разматрање полугодишњег извештаја о раду школе у школској 2018/2019. години 

5. Разматрање полугодишњег извештаја о раду директора школе за школску 

2018/2019. годину 

6. Разматрање полугодишњег извештаја о стручном усавршавању запослених у 

школској 2018/2019. години 

7. Разматрање полугодишњег извештаја о раду Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

8. Разматрање активности из ШРП (самовредновање) 

9. Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о утрошеним средствима са 

ђачког рачуна 

10. Усвајање плана и програма екскурзије ученика четвртог разреда за шк. 2019/2020. 

годину 

11. Доношење одлуке и формирање комисија за спровођење јавних набавки за избор 

агенција за извођење екскурзија ученика 

 

МАРТ-АПРИЛ 

1. Разматрање успеха ученика на крају другог класификационог периода 

(тромесечја) 

2. Разматрање дисциплине и изостајања ученика 

3. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима 

4. Разматрање активности из ШРП (самовредновање) 

5. Организација матурантске вечери 
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МАЈ-ЈУН 

1. Усвајање извештаја о реализованим екскурзијама ученика првог, другог и 

трећег разреда 

2. Разматрање успеха ученика на крају другог полугођа  

3. Разматрање дисциплине и изостајања ученика 

4. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима 

5. Разматрање активности из ШРП (самовредновање) 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА 

Сребранка Томић 
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Ученички парламент чине по два изабрана представника из сваког одељења (ове 

школске године 34). Годишњим програмом рада Ученичког парламента формулисане 

су основне активности кроз дефинисане циљеве:  

 Активно учешће у образовно-васпитним активностима 

 Иницирање и реализација акција у области ваннаставних активности, спорта, 

културе 

 Успостављање и развијање сарадње са сличним организацијама 

 Пружање међусобне подршке и помоћи 

 Развијање културе дијалога 

 Подизање свести и опште културе ученика на виши ниво 

 Подстицање солидарности и хуманих начела 

 

Септембар и октобар 

 Избор чланова и конституисање Ученичког парламента 

 Избор председника и руководства парламента 

 Усвајање програма рада Ученичког парламента 

 Избор два члана за Школски одбор 

 Разматрање Извештаја о раду школе 

 Разматрање Годишњег плана рада школе 

 Анализа успеха и  дисциплине на крају школске 2017/2018. Године 

 Одабир чланова за школске Тимове 

 Сарадња са Тимом за ваннаставне активности 

 

Новембар 

 Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

 Разматрање могућности покретања неке хуманитарне акције 

 Успостављање контаката са Ученичким парламентима других школа 

 Еколошко – хуманитарна акција 

 Ангажовање у оквиру одељењске заједнице – анкетирање, предлози, 

вршњачка едукација 

 Давање предлога о питањима која се тичу ученика Школском одбору и 

другим органима у школи 

 

Децембар 

 Осмишљавање и покретање акција у оквиру школе 

 

5.5. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  
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 Давање предлога о питањима која се тичу ученика Школском одбору и 

другим органима у школи 

 Организација предавања едукативног карактера 

 

Јануар – Фебруар 

 Успех ученика на крају првог полугодишта и предлог мера за побољшање 

успеха 

 Спровођење акција 

 Давање предлога о питањима која се тичу ученика Школском одбору и 

другим органима у школи 

 

Март 

 Давање предлога о питањима која се тичу ученика Школском одбору и 

другим органима у школи 

 Активности око помагања ученицима који имају тешкоћа око савлађивања    

градива 

 

Април       

 Организација предавања едукативног карактера 

 Анализа успеха и  дисциплине на крају трећег класификационог периода 

 Активности око помагања ученицима који имају тешкоћа око савлађивања    

градива 

 Давање предлога о питањима која се тичу ученика Школском одбору и 

другим органима у школи      

                    

Мај – Јун   

 Активности око помагања ученицима који имају тешкоћа око савлађивања    

градива 

 Активности око промоције школе за ученике који завршавају основну школу 

(отворена врата) 

 Организација предавања едукативног карактера 

 Ангажовање око организације матурске вечери 

 Давање предлога о питањима која се тичу ученика Школском одбору и 

другим органима у школи 

 

Координатор рада Ученичког парламента: 

  Ивана Вујчић     
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6. ПЛАНОВИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 
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Ove aktivnosti u~enici ostvaruju u~e{}em u kulturnoj i javnoj 
delatnosti {kole. 

Anga`ovawem na poqu kulturne i javne delatnosti {kola ostvaruje svoje 
tri funkcije: 

a) vaspitnu 

b) kulturolo{ku 

v) obrazovnu. 

Kulturnu i javnu delatnost {kola ostvaruje u okviru celokupnog 
vaspitno-obrazovnog rada, ukupnom aktivno{}u u~enika i nastavnika. Ove 
{kolske godine u~enici }e u okviru slobodnih aktivnosti (sekcija) biti 
anga`ovani na afirmaciji {kole, organizuju}i zajedno sa svojim 
profesorima proslave zna~ajnih jubileja i datuma (Dan {kole, Dan Svetog 
Save). 

[kola je po~ela da izdaje i |a~ki list, u kome svoje radove objavquju 
~lanovi novinarske sekcije. Brojni u~enici ~lanovi su folklornih 
ansambala u mestima iz kojih dolaze, tako da su pripremali ta~ke za priredbe 
povodom Dana {kole i Dana Sv. Save. 

U~enici u okviru dramske sekcije u~estvova}e na Festivalu mladih 
grada Po`arevca, a u okviru nastave likovne kulture na likovnim 
kolonijama koje organiyuje Tatjana Dokmanovi}, profesor. 

U okviru [kolskog programa postoji i program kulturnih aktivnosti 
{kole. 

Tim za kulturnu i javnu delatnost {kole ~ine: 
-Jelena Stevi}, profesor srpskog jezika i kwi`evnosti, 
-Ivana Vuj~i}, profesor engleskog jezika, 
-Tawa Babeji}, psiholog, 
-Danica Maksimovi}, profesor srpskog jezika i kwi`evnosti, 
-Zvezdana Mitrovi}, profesor srpskog jezika i kwi`evnosti 
-Maja Kondi}, profesor engleskog jezika, 
-Ivana Stevanovi}, profesor engleskog jezika, 
-Vladimir Milosavqevi}, profesor engleskog jezika, 
-Tatjana Dokmanovi}, profesor likovne kulture, 
-Lidija Jankovi}, profesor muzi~ke umetnosti. 

 

  

 

6.1. СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА  
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Име и презиме 

наставника: 

Владимир Милосављевић, Маја Кондић, 

Ивана Стевановић, Лидија Јанковић, Татјана 

Докмановић, Звездана Митровић, Даница 

Максимовић,  Ивана Вујчић, Тања Бабејић, 

Јелена Стевић 

 

 

Назив активности 

 

Датум одржавања 

активности 

Приредба за Дан школе 5.10.2018. 

Наступ у оквиру Фестивала стваралаштва младих 

на 63. Међународном београдском сајму књига. 

последња недеља октобра 

2018. 

Вече енглеског језика и британске културе новембар 2018. 

Извођење представе у оквиру свечаности доделе 

новогодишњих пакетића  
последња недеља децембра 

Приредба за обележавање школске славе – Св. 

Сава  
27.1.2019. 
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У оквиру обележавања Савиндана отварање 

изложбе слика  
27.1.2019. 

Учешће на ЗИП ЗОП фестивалу прва половина фебруара 

Припрема позоришне представе за Фестивал младих  новембар 2018 – мај 2019. 

Припрема ученика за Књижевну олимпијаду и 

учешће 
јануар-април 2019. 

Припрема ученика за такмичење у рецитовању и 

учешће 
јануар-април 2019. 

Извођење представе којом ће се наша школа 

представити на Фестивалу младих у „Дому 

ученика Пољопривредне школе Соња 

Маринковић“ 

април 2019. 

Учешће на Фестивалу Школска сцена у Горњем 

Милановцу 
мај 2019. 

Наступ на Фестивалу младих мај 2019. 
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Наступ на Завршној вечери Фестивала младих јун 2019. 

Учешће на Републичкој смотри у драмском 

стваралаштву у Лебану 
јун 2019. 

 

 

Координатор Тима за културне активности 

Јелена Стевић 
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Na osnovu ankete sprovedene po~etkom {kolske godine, koju je 
sproveo Tim za vannastavne aktivnosti, u {koli }e biti formirane 
sekcije. Za sada su se oni izjasnili za slede}e vannastavne aktivnosti: 

-dramska sekcija; 

-saobra}ajna sekcija; 

-informati~ka sekcija; 

 -recitatorska sekcija; 

-muzi~ka sekcija; 

-novinarska sekcija; 

-sportske sekcije za slede}e sportove: fudbal, rukomet, ko{arka, 
vaterpolo, stoni tenis, biciklizam, odbojka; 

-folklor; 

-hor. 

  

Tim za vannastavne aktivnosti u~enika ~ine: 

-Jelena Milenkovi}, profesor saobra}ajne grupe predmeta, 

-Danica Maksimovi}, profesor srpskog jezika i kwi`evnosti, 

-Lidija ^alovi}, profesor matematike, 

-Ivana Vuj~i}, profesor engleskog jezika. 

Plan rada ovog Tima nalazi se u prilogu. 

Планови рада секција налазе се у прилогу. 

  

 

6.2. ПЛАНОВИ РАДА СЕКЦИЈА  
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План рада тима за слободне и ваннаставне активности ученика  

Тим за слободне и ваннаставне активности чине: 

- Миленковић Јелена – професор саобраћајне групе предмета, координатор тима 

- Даница Максимовић – професор српског језика и књижевности; 

- Лидија Чаловић – професор математике; 
Ивана Вујчић – професор енглеског језика.  

У наредној табели дат је приказ активности које су планиране за школску 2018/2019. 

годину. 

Активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Анкетирање ученика о слободним и ваннаставним активностима за 

које желе да се определе у текућој школској години 

Тим за слободне и 

ваннаставне 

активности 

Септембар 

2018. 

Извештај након спроведене анкете 

Тим за слободне и 

ваннаставне 

активности 

Септембар 

2018. 

Објављивање термина одржавања изабраних слободних и 

ваннаставних активности, објављивање спискова ученика 

распоређених по изабраним секцијама 

Тим за слободне и 

ваннаставне 

активности 

Септембар 

2018. 

Припрема упитника и спровођење евалуације рада постојећих 

секција из претходне школске године. 

Тим за слободне и 

ваннаставне 

активности 

Септембар 

2018. 

Резултати евалуације рада постојећих секција из претходне школске 

године. 

Тим за слободне и 

ваннаставне 

активности 

Октобар 2018. 

Састанак представника Тима са Ђачким праламентом ради 

остваривања сарадње, односно укључивања ученика у рад Тима 

Тим за слободне и 

ваннаставне 

активности и Ђачки 

парламент 

Октобар 2018. 

Организација волонтера који ће помоћи у организацији 

Републичког такмичења електро струке* 

Тим за слободне и 

ваннаставне 

активности, 

волонтери 

Март/април 

2019. 

Сарадња Тима са Организационим одбором Републичког такмичења 

електро струке* 

Тим за слободне и 

ваннаставне 

активности и 

Организациони 

одбор Републичког 

такмичења  

Март/април 

2019. 

Извештавање о раду и сарадњи са стручним тимовима школе и 

осталим учесницима 

 

Тим за слободне и 

ваннаставне 

активности 

Јун/август 

2019. 

Одређивање актера који могу бити ослонци у планирању и 

имплементацији активности тима за слободне и ваннаставне 

активности 

Тим за слободне и 

ваннаставне 

активности 

Током школске 

године 

Праћење рада секција 

Тим за слободне и 

ваннаставне 

активности 

Током школске 

године 

 

*Обојена поља у оквиру табеле могу бити подложна изменама у зависности од динамике 

и плана организације Републичког такмичења електро струке. 
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ПЛАН РАДА САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОД. 

Саобраћајну секцију воде професори саобраћајне групе предмета Мирослав 

Станојевић и Јелена Миленковић, уз стручну помоћ осталих чланова саобраћајног 

актива.  

Рад секције је првенствено заснован на реализовању активности везаних за 

различите кампање из области безбедности саобраћаја, а све у организацији Агенције за 

безбедност саобраћаја и Савета за безбедност саобраћаја града Пожаревца. Сходно томе, 

конкретан план рада секције везано за кампање не постоји, већ се он заснива на плану 

актуелних кампања АБС-а, који се доставња непосредно пред почетак реализације 

активности. 

У плану саобраћајне секције оставља се могућност допуњавања, као и 

укључивање и осталих професора ради боље реализације циљева секције. 

Мирослав Станојевић 

_____________________________ 

Јелена Миленковић 

_____________________________ 

 

ПЛАН РАДА ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОД. 

  

ОКТОБАР  

1. Окружење програмског језика  

2. Основне аритметичке операције и примена 

3. Основне аритметичке операције и примена - задаци 

4. Целобројно и реално дељење  

5. Целобројно и реално дељење - задаци 

НОВЕМБАР  

6. Уграђене функције 

7. Уграђене функције - задаци 

8. Дефинисање функција 

9. Дефинисање функција - задаци 

ДЕЦЕМБАР  

10. Ниске (стрингови) 

11. Ниске (стрингови) – задаци 

12. Ниске (стрингови) – задаци 

13. Структуре података 
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ЈАНУАР 

14. Структуре података – задаци 

15. Структуре података – задаци 

16. Гранање 

ФЕБРУАР- Пајтон 

17. Гранање– задаци 

18. Гранање– задаци  

МАРТ 

19. Измена вредности променљивих 

20. Понављање  

21. Понављање - задаци 

22. Корњача графика 

АПРИЛ 

23. Корњача графика - задаци 

24. Карел робот 

25. Карел робот - задаци 

МАЈ и ЈУН 

26. Основни алгоритми 

27. – ДО КРАЈА ШК. 

Примери једноставних програма 

• Насумичне реченице 

• Погађање непознатог броја 

• Игра меморије 

• Игра каладонт 

  

проф. рачунарства и информатике 

Тијана Глиоријевић 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА за школску 2018/2019. 

годину 

 

Наставници који воде секцију енглеског језика су Маја Кондић, Ивана Вујчић, 

Владимир Милосављевић и Ивана Стевановић. 

 

Септембар: Секција енглеског језика ће бити оформљена почетком школске године, 

како би окупила ученике талентоване за енглески језик, а који имају жељу да наступе на 

чевртој музичко-поетско-драмској Вечери енглеског језика, као и на државним или 

међународним такмичењима у познавању енглеског језика. 

Октобар: Након окупљања и одабира појединаца, ученици ће имати пробе за Вече 

енглеског језика.  

Новембар:  Вече енглеског језика би требало да се одржи током новембра. Ученици ће 

затим приступити припремама за међународно онлајн такмичење “Best in English” које 

ће се одржати крајем новембра. Осим тога, у новембру се у Смедереву одржава 

“Стиховизија“, такмичење у рецитовању песама на страном језику, па, ако буде било 

талентованих кандидата, Школа ће га пријавити и за ово такмичење. 

Децембар: Након тога, наставиће се са припремама за међународно HIPPO такмичење у 

познавању енглеског језика и (уколико буде било кандидата или интересената)  

школско/окружно такмичење. HIPPO такмичење окупља ученике свих разреда средње 

школе, док се на државним такмичењима такмиче само ученици завршних разреда.  

Јануар: Ученици ће наставити са припремама за такмичења и у јануару. 

Фебруар: Припреме за такмичења ће се наставити након зимског распуста, а  термин 

првог круга се у тренутку писања годишњег плана не зна, али обично буде крајем 

фебруара, док се (евентуално) школско такмичење из енглеског језика мора одржати до 

краја фебруара. 

Март: У овом месецу ће се одржати окружно такмичење у познавању енглеског језика, 

а ако неко од ученика оствари даљи пласман на HIPPO такмичењу или државном 

такмичењу, припреме ће се и даље одвијати. 

Април – јун: Такође, уколико неко од матураната изрази жељу да студира неки језик, 

обављаће се и припреме за пријемни испит. 

 

Секција ће представљати Школу и у другим приликама, уколико се укажу. 

 

       КООРДИНАТОР СЕКЦИЈЕ 

       Маја Кондић, проф. енг. јез. 
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ПЛАН РАДА РИТМИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

Ритмичка секција Политехничке школе функционише у тесној вези са драмском 

секцијом и кореографије које током године настану део су драмских приказа, 

представа или, као школске 2016/2017. године, филма, у којима учествују ученици 

Политехничке школе. Уколико се појави интересовање код ученика, постоји и 

могућност оснивања навијачког тима Политехничке школе, који би наступао на 

школским турнирима и бодрио учеснике. 

Циљ оваквог вида ваннаставних активности је препознавање и развијање 

талената код ученика, развијање љубави према плесу и уметности уопште, као и 

подстицање сарадничког односа, одговорности, истрајности и креативности код 

ученика. 

Септембар и октобар 

         Анализа текста на коме ради драмска секција и сагледавање могућности за 

убацивање у драму плесних нумера, почетне или завршне кореографије, кореографија 

уз сонгове, кореографија у функцији карактеризације појединих ликова... 

Новембар и децембар 

Одабир музике и аудиција 

Јануар 

Осмишљавање кореографија 

Фебруар и март 

Прилагођавање креираних кореографија могућностима ученика и увежбавање 

истих 

Сарадња са члановима драмске секције 

Април, мај, јун 

Заједничке пробе чланова драмске и ритмичке секције 

Припреме за наступе и организација истих 

Наступање на Фестивалу младих у Пожаревцу 

Организација извођења представе на разним фестивалима, смотрама, у 

домовима ученика... 

                                                                                                        Наставник:  Ивана Вујчић 
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Kao {to je ranije pomenuto, ove godine planiraju se ekskurzije u sva 
~etiri razreda (odeqak 3.5.4).  

Nastavnici likovne kulture i verske nastave planiraju posete 
Narodnom muzeju u Po`arevcu i Galeriji Milene Pavlovi}-Barili, odn. 
crkvi Arhangela Mihaila i Gavrila, u skladu sa planom i programom rada 
iz svojih predmeta. Ta~ni termini bi}e utvr|eni naknadno. 

U martu 2019. planira se organizovana poseta Sajmu automobila u 
Beogradu, a u maju 2019. godine  poseta Sajmu tehnike i Muzeju tehnike, tako|e 
u Beogradu. Sve posete bi}e organizovane u skladu sa Pravilnikom o izmeni 
pravilnika o planu i programu obrazovawa i vaspitawa za zajedni~ke 
predmete u stru~nim i umetni~kim {kolama, u delu o ekskurziji ("Slu`beni 
glasnik-Prosvetni glasnik", br.1/2009).  

U okviru [kolskog programa, postoji program ekskurzija i izleta. 
Tim za izlete i ekskurzije ~ine: 

-Ivan Filipovi}, verou~iteq, 

-Tatjana Ran|elovi}, profesor hemije, 

-Ben Mladenovi}, profesor geografije, 

-Milo{ Brankovi}, profesor istorije, 

-Milorad Dendi}, profesor elektro grupe predmeta. 

 

У наставку је дат план ученичких екскурзија, а затим план излета за школску 2018/2019. 

годину. 

  

 

6.3. ЕКСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТИ  
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ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

Време Садржај/активности Носилац и сарадници 

Септембар 2018. Реализација матурантске екскурзије на 

релацији Пожаревац – Праг – Дрезден – 

Беч - Пожаревац 

Директор, секретар, разредне 

старешине, стручни вођа пута 

Октобар 2018. Анкетирање ученика 1, 2 и 3. разреда за 

релацију екскурзије са једним ноћењем. 

Понудити следеће опције: Суботица, 

Врњачка Бања, Доњи Милановац, 

Златибор, Тара, Ниш, Нови Сад 

Тим за екскурзије и излете, 

одељенске старешине 

Новембар 2018. Расписивање јавне набавке за екскурзију 

ученика 1, 2. и 3. разреда на релацију за 

коју су се одлучили 

директор школе,  секретар школе, 

разредне старешине, комисија за 

изабирање најбоље понуде, савет 

родитеља,  

Март 2019. Анкетирање матураната за релацију 

матурантске екскурзије у школској 

2019/2020. години. Понудити следеће 

опције: Праг, Паралија, Северна Италија, 

Охрид 

Тим за екскурзије и излете, 

одељенске старешине 

Март 2019.  Расписивање јавне набавке за екскурзију 

ученика 1, 2. и 3. разреда на релацију за 

коју су се одлучили 

директор школе,  секретар школе, 

разредне старешине, комисија за 

изабирање најбоље понуде, савет 

родитеља, 

Април 2019. Реализација екскурзије ученика 1, 2. и 3. 

разреда на релацији за коју су се одлучили. 

Директор, секретар, разредне 

старешине, стручни вођа пута 

 

Татјана Ранђеловић 

Координатор тима за екскурзије и излете 
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ПРOГРAM СЛOБOДНИХ AКTИВНOСTИ И ИЗЛЕТА ЗA 2018/2019. ГOДИНУ 

време и место садржај/активности начин извођења носилац и 

сарадници 

Више пута током 

године, 

Пожаревац 

Посета Дому инжењера и 

техничара 

Наставници у договору са 

члановима Дома инжењера и 

техничара организују посете 

Наставници 

стручних 

предмета 

Током године, 

Пожаревац 

Посета Црвеном крсту Наставници са ђацима Црвеном 

крсту донирају одећу, обућу итд. 

А пунолетни ученици учествују у 

акцијама добровољног давања 

крви 

 

Психолог, 

шефови 

актива,ученичк

и парламент 

Више пута током 

године, 

Пожаревац и 

Београд 

Позоришна представа, 

опера 

Након организоване продаје  

карата у школи ђаци заједно са 

наставницима присуствују 

позоршним представама и 

операма 

 

Директор, 

наставници и 

ученички 

парламент 

Више пута током 

године, 

Пожаревац 

Биоскопске представе Након организоване продаје 

карата у школи ђаци заједно са 

наставницима присуствују 

позоршним представама 

 

Директор, 

наставници и 

Ученички 

парламент 

Током године, 

Пожаревац 

Посета музеју  

Наставници заједно са ученицима 

обилазе музеј 

 

Директор, 

наставници и 

Ученички 

парламент 

Током године, 

Пожаревац 

Одлазак на Чачалицу  

Рекреативни полудневни излет 

 

 

Разредне 

старешине   

 

 

 

 

 

Током године, 

Виминацијум 

 

 

 

 

 

Посета Виминацијуму, 

Раму и Сребрном језеру 

 

 

Током викенда наставници 

заједно са ученицима 

организованим первозом обилазе 

Виминацијум 

 

 

 

 

Директор, 

наставници 

историје и 

геогарфије, 

ученички 

парламент 

 

 

 

 

Током године, 

школа 

Диско вече У школи у фискултурној сали уз 

надзор професора и појединих 

родитеља 

Наставници, 

родитељи и 

Ученички 

парламент 

Октобар, Београд Сајам књига Организованим превозом 

ученици са наставницима иду на 

сајам књига  

Директор, 

секретар, 

разредне 

старешине, 

наставници 

Мај , Београд Сајам технике Организованим превозом 

ученици са наставницима иду на 

сајам технике  

 

Директор, 

саобраћајни 

актив, разредне 

старешине, 

наставници 
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Током године, 

школа 

Предавања о насиљу, 

безбедности 

У сарадњи са ПУ Пожаревац 

стручни предавачи одређеним 

групама ученика држе 

предавања/радионице 

Директор, 

секретар, 

психолог, 

наставници и 

ПУ Пожаревац 

Током године, 

школа 

Предавања о болестима 

зависности 

У сарадњи са ЈАЗАС-ом стручни 

предавачи одређеним групама 

ученика држе 

предавања/радионице 

Психолог, 

наставници и 

чланови 

ЈАЗАС-а 

 

 

 

Март, Београд 

 

 

 

Сајам аутомобила 

Организованим превозом 

ученици са наставницима иду на 

сајам аутомобила  

Директор, 

секретар 

школе, 

наставници, 

разредне 

старешине 

 

 

 

Октобар, Велико 

Градиште-

Голубац-Доњи 

Милановац-

Краљево 

 

 

 

 

Сребрно језеро, 

Голубачки град, 

Ђердапска клисура, 

Трајанов пут и табла, 

Лепенски вир, Доњи 

Милановац, Кладово, 

Фетислам, Ђердап 

 

Организованим превозом 

ученици са наставницима или 

само наставници обилазе 

историјска  и археолошка места и 

хидроелектрану Ђердап 

 

Директор, 

секретар, 

наставник 

историје и 

географије, 

разредне 

старешине 

 

 

 

 

Август, Велико 

Градиште 

 

Одлазак превозом до 

Великог Градишта, а 

затим вожња бродом која 

траје 3 сата до 

Голубачког града и 

натраг.  

 

 

Наставници у договору са 

директором и тимом за излете и 

екскурзије. 

 

 

Директор, 

секретар и 

наставници  

 

 

 

 

 

Мај, Панчево 

 

Посета манастиру 

Војловица, Јеленска и 

Преображенска црква, 

Народни музеј, 

Ковачица, Идвор, 

локалитет Старчево 

(неолит) 

 

 

Организованим превозом 

ученици са наставницима или 

само наставници обилазе 

историјска места, музеје и цркве. 

 

 

Директор, 

сектретар, 

наставници, 

разредне 

старешине 
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Новембар, Вршац 

 

 

Градска кућа, Двор 

епархије Банатске, 

Апотека на степеницама, 

Стеријина кућа, Зграда 

„два пиштоља“, 

Конкордија, Капела 

Светог Рока, Саборна 

црква, Катедрала 

римокатоличке цркве, 

Градска библиотека, 

Народни музеј, Народно 

позориште, Вршачки 

виногради 

 

 

Организованим превозом 

ученици са наставницима или 

само наставници обилазе 

историјска места, музеје и цркве. 

 

 

 

 

 

Директор, 

секретар, 

разредне 

старешине и 

наставници  

 

 

 

 

Јун, Ваљево 

 

 

 

 

Муселимов конак, Кула 

Ненасовића, Тешњар, 

Црква, Гимназија, 

Споменици, Бранковина, 

Стара (Протина) школа, 

манастир Ћелије, Лелић, 

Јовање, Пустиња, 

Дивчибаре 

 

Организованим превозом 

ученици са наставницима или 

само наставници обилазе 

историјска места, музеје и цркве. 

 

Директор, 

секретар 

школе, 

наставници, 

разредне 

старешине 

 

 

 

Март, Београд 

 

 

 

 

Посета овлашћеном 

сервису за аутомобиле са 

посетом Међународном 

сајму аутомобила 

    

Стручна екскурзија се организује 

завршној години образовног 

профила аутоелектричар, 

разредне старешине, наставници 

 

Директор, 

секретар, 

председник 

електроактива, 

разредне 

старешине 
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Na{i u~enici redovno u~estvuju na me|u{kolskim takmi~ewima u 

pojedina~nim i ekipnim sportovima. Raspored ovih takmi~ewa dat je u 
planu i programu rada stru~nog ve}a prof. fizi~kog vaspitawa. Za oktobar 

2018. i maj 2019. planiran je kros RTS-a. 
U {koli se organizuju turniri u odbojci, ko{arci, fudbalu i stonom 

tenisu.  

Mnogi na{i u~enici su i uspe{ni ~lanovi lokalnih klubova u raznim 
sportovima. 

U okviru [kolskog programa postoji i program {kolskog sporta. 

  

 

6.4. СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ  
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7. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА 
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Na osnovu ~l. 48 Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa, 
{kola obavqa zadatke iz oblasti osigurawa kvaliteta obrazovno-vaspitnog 
rada. 

Tim za samovrednovawe {kole ~ine: 

1. Тијана Глигоријевић, наставник предметне наставе, координатор 

2. Владимир Милосављевић, наставник предметне наставе 

3. Тања Бабејић, психолог 

4. Марија Премовић, наставник предметне наставе 

5. Никола Милосављевић, наставник предметне наставе 

6. Никола Шојановић, наставник предметне наставе 

7. Данијела Димитријевић, родитељ (III4) 

8. Вељко Лукић, ученик (I2) 
 

Tim za samovrednovawe }e rezultate istra`ivawa o stawu u {koli 
aktivno prezentovati kolektivu i, sprovode}i zadatke predvi|ene 
[kolskim razvojnim planom, kao i akcionim planovima nastalim iz 
rezultata sprovedenih anketa, doprinositi poboq{awu kvaliteta rada u 
na{oj {koli. 

 

План рада Tима за самовредновање за школску 2018/2019. годину 

Самовредновање школе је поступак којим се вреднује сопствена пракса и 

сопствени рад школе, полазећи од анализе шта је и како је урађено. Тим за 

самовредновање рада школе треба константно, као циљ, да поставља питања која су у 

средишту процеса самовредновања:  

1. Колико је добра наша школа? 

2. Како то знамо? 

3. Шта треба да учинимо да буде још боља? 

Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је 

истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и 

развој. То није једини облик вредновања рада, али је основа за друге врсте вредновања.  

Самовредновање ослобађа школу од напетости која се јавља као последица 

спољашњег вредновања. Увођењем самовредновања школа постаје равноправни 

партнер спољашњим евалуаторима. 

 

7.1. ПРОГРАМИ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА ШКОЛЕ  

 

7.1.1. ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ  



 
Политехничка школа Пожаревац 

 

142       

На састанку тима који је одржан 27. 8. 2018. године, чланови тима договорили су 

се на основу идентификованих слабости које су саставни део Комплетног извештаја 

тима за самовредновање за шк. 2017/18. год и Правилника о стандардима квалитета рада, 

објављеног у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 14/2018 од 2.8.2018. 

године“, да се самовреднује шеста област квалитета: 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА. 

Тим доноси следећи акциони план: 

 Активности Носиоци активности Временска динамика 

1.  Утврдити да ли су задужења запослених у 

школи равномерно распоређена 

директор  

одабрани члан тима 
септембар 

2.  Утврдити да ли се користе различити 

механизами за мотивисање запослених 
одабрани члан тима током школске године 

 

 Активности Носиоци активности Временска динамика 

3.  Утврдити да ли су сви обавезни документи 

донети у процедури која је прописана 

Законом 

одабрани члан тима 

секретар 
септембар 

4.  
Утврдити да ли је развојни план установе 

сачињен је на основу извештаја о 

резултатима самовредновања 

одабрани члан тима октобар 

5.  Констатовати да ли у школи постоји план 

за обезбеђивање и коришћење 

финансијских средстава 

одабрани члан тима 

секретар 

координатор 

финансијских и 

рачуноводствених 

послова 

прво полугодиште 

6.  Испитати да ли постоји јасна 

организациона структура са дефинисаним 

процедурама и носиоцима одговорности 

одабрани члан тима 

секретар 
новембар 

7.  
Констатовати да ли је развијен систем 

информисања о свим важним питањима из 

живота и рада школе 

одабрани члан тима 

библиотекар 
октобар 

8.  Установити да ли директор ефикасно и 

ефективно руководи радом наставничког 

већа 

одабрани члан тима 

секретар 
током школске године 

9.  Утврдити да ли директор укључује 

запослене у процес доношења одлука 

одабрани члан тима 

секретар 
током школске године 

10.  Констатовати да ли, у процесу доношења 

одлука, директор уважава предлоге савета 

родитеља који унапређују рад школе 

одабрани члан тима 

секретар 

психолог 

током школске године 
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11.  
Утврдити да ли директор остварује 

инструктивни увид и надзор у образовно-

васпитни рад у складу са планом рада и 

потребама школе 

одабрани члан тима 

помоћник директора 
децембар/мај 

12.  
Испитати да ли у школи функционише 

систем редовног информисања родитеља о 

активностима и делатностима школе 

библиотекар 

одабрани члан тима 
јануар/јун 

 

 Активности Носиоци активности Временска динамика 

13.  
Испитати да ли тим за самовредновање 

континуирано остварује самовредновање 

рада школе у складу са прописима и 

потребама 

одабрани члан тима 

директор 

председници стручних 

актива 

 

децембар/мај 

14.  
Утврдити да ли директор показује 

отвореност за промене и иницира 

иновације 

одабрани члан тима 

председници стручних 

актива 

 

децембар/март 

15.  Утврдити да ли директор развија сарадњу 

са другим установама, организацијама и 

локалном заједницом 

одабрани члан тима 

председници стручних 

актива 

 

током школске године 

16.  Утврдити да ли постоји потреба за 

формирањем нових тимова у школи 

директор  

одабрани члан тима 
октобар 

17.  
Утврдити да ли директор прати рад тимова 

и да ли доприносии унапређењу њиховог 

рада 

одабрани члан тима јануар 

18.  
Утврдити да ли је директор предузео мере 

за унапређење образовно-васпитног рада на 

основу резултата праћења и вредновања. 

одабрани члан тима јануар/јун 

19.  
Констатовати да ли наставници 

континуирано користе доступна наставна 

средства у циљу побољшања квалитета 

наставе. 

директор  

одабрани члан тима 
децембар/март 

20.  
Констатовати да ли школа укључује 

ученике и родитеље у конкретне 

активности у кључним областима 

квалитета. 

одабрани члан тима 

секретар 

психолог 

јануар/април 

Координатор Тима за самовредновање 

Тијана Глигоријевић  
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Na osnovu ~l. 49 Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa, 
{kola je izradila [kolski razvonji plan. 

Stru~ni aktiv za razvojno planirawe ~ine:  

1. Дарко Радовановић, директор, председник 
2. Тања Бабејић, психолог 
3. Даница Максимовић, наставник предметне наставе 
4. Бранислав Стојановић, наставник предметне наставе 
5. Злата Јовић, наставник предметне наставе 
6. Никола Милосављевић, наставник предметне наставе 
7. Драган Вељковић, представник локалне самоуправе 
8. Сања Јовановић, родитељ (I5) 
9. Иван Лазаревић, ученик (III3) 

 
Aktiv je izradio [kolski razvojni plan za period 2018-2021. 

Стручни актив за развојно планирање школе је сачинио и акциони план за годишњу 

реализацију школског развојног плана за 2018/19. годину, који, према Правилнику о 

стандардима квалитета рада установа („Сл. гласник РС, бр. 14/2018), треба да буде 

уграђен у Годишњи план рада школе. Акциони план је урађен на основу ШРП-а 

донетог на трогодишњем нивоу (2018 – 2021). 

Детаљан Школски развојни план који садржи и акциони план за школску 

2018/2019. годину се налази у прилогу овог документа. 

 

  

 

7.1.2. ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  
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Na poqu profesionalne orijentacije podr{ku u~enicima pru`a}e Tim 
za profesionalni razvoj. 

Tim ~ine: 

1. Оливера Филиповић, наставник предметне наставе, координатор 
2. Владислава Стевић, наставник предметне наставе 
3. Ивана Вујчић, наставник предметне наставе 
4. Марко Пантић, наставник предметне наставе 
5. Сања Љубомировић 
6. Злата Цимбаљевић, родитељ (II5) 

 

U okviru [kolskog programa postoji program karijernog vo|ewa i 
savetovawa. 

На основу анализе рада у претходној школској години , Тим је усвојио следећи план 

рада: 

План рада тима за каријерно вођење и саветовање за 2018/19 годину 

Редни 

број 

Активности Временска динамика 

1.  Организовање састанка тима и вођење 

евиденције о раду 

 

Током целе школске године 

2.  Испитивање интересовања ученика о 

даљим активностима и радионицама 

 

Септембар 

3.  Испитививање интересовања ученика о 

жељама за даљим школовањем 

 

Октобар 

4.  Организовање радионица за ученике Током целе школске године 

5.  Повезивање и сарадња са Националном 

службом за запошљавање 

 

Током целе школске године 

6.  Праћење пројеката и обука за стручно 

усавршавање чланова Тима у области 

каријерног вођења и саветовања 

 

Током целе школске године 

7.  Посете сајмовима запошљавања и 

високог образовања 

Током целе школске године 

8.  Рад странице за каријерно вођење и 

саветовање на фејбуку 

Током целе школске године 

9.  Прикупљање података о напретку и 

развоју бивших ученика 

 

Током целе школске године 

 

7.2. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА  
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1. Организовање састанака тима  - У току целе школске године је планирано 

одржавање састанака тима, са циљем планирања активности тима, заказивање 

термина планираних активности, припреме материјала и сл 

Вођење евиденције о раду – у току школске године се планира вођење евиденције 

о раду тима, са извештајима о свим активностима тима. 

Координатор тима ће одредити члана тима који ће бити задужен за вођење 

евиденције. 

Све активности тима ће бити објављене на сајту школе. 

2. Испитивање интересовања ученика о даљим активностима и радионицама - 

Анкетирање ученика осталих разреда о интересовањима везаним за радионице и 

будућа занимања,са циљем да се ученици мотивишу да учествују у радионицама, 

секцијама и активностима школе. 

3. Испитивање интересовања ученика о жељама за даљим школовањем – у току 

септембра се планира анкетирање ученика завршних разреда о интересовањима 

за даље школовање. Анкетирање ће прецизирати интересовања ученика и помоћи 

тиму да ближе дефинише које су то високе школе и факултети чије је присуство 

на сајму незаобилазно, а организовала би се сарадња тих факултета са школом 

4. Организовање радиониц за ученике- овде се планирају посете бивших ученика 

који ће своја искуства поделити са ученицима завршних разреда и радионице које 

ћа омогућити ученицима да реално сагледају своје жеље, склоности и потребе у 

погледу даљег школовања или будуће професије. За ове радионице планира се  

сарадња са компетентним стручњацима. 

5. Повезивање и сарадња са Националном службом за запошљавање – планирана се 

сарадња са службом, где би извршило тестирање ученика завршних разреда са 

циљем лакшег одабира будућег занимања у складу са својим личностима.  

Такође ће завод пружити податке о потребама за одређеним занимањима на 

тржишту, како би ђацима било лакше да ускладе своје жеље за избором факултета 

или високе школе са потребама за тим занимањима на тржишту рада. 

 

6. Праћење пројеката и обука за стручно усавршавање чланова Тима у области 

каријерног вођења и саветовања-похађање акредитиваних обука, семинара и 

радионица за наставнике са циљем подизања њиховихн стручних компетенција у 

овој области 

7. Посете сајмовима  запошљавања и високог образовања у Пожаревцу али и у 

Београду , EDU fair који се одржава у хотелу Crown Plaza неколико година уназад 

и Београдски сајам запошљавања и пракси, кoји је ове године одржан у Дому 

омладине у Београду, како би се ученицима завршних разреда, пружила прилика 

10.  Испитививање интересовања ученика о 
жељама за даљим школовањем а након 

свих активности Тима у току школске 

године 

 

Мај 

11.  Подршка ученицима у праћењу 

конкурса   и прикупљању конкурсне 

документације 

Април, мај, јун 
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да уоче која се занимања у дефициту, па чак и да пронађу посао у струци и 

детаљно се информишу о могућностима дањег школовања. 

8. Рад странице за каријерно вођење и саветовање на фејбуку на којој ћемо 

ученицима пружати све потребне информације за уписе, као и све актуелне 

конкурсе, такође и бесплатне курсеве за додатну обуку ученика 

9. Праћење напретка и развоја бивших ђака - потенцирање на комуникацији и 

сарадњи између школе и ученика који су завршили нашу школу, како би школа 

пратила успех ђака, остварила неки вид сарадње и како би се статистички 

приказао напредак ученика након завршене Политехничке школе. У ову 

активност укључити и одељенске старешине и школског психолога. 

10. Испитививање интересовања ученика о жељама за даљим школовањем а након 

свих активности Тима у току школске године- где би се извршила анализа у којој 

мери активности утичу на одлучивање и избор будуће професије ученика и на 

наставак њиховог школовања. 

11. Подршка ученицима у праћењу конкурса   и прикупљању конкурсне 

документације-ова активност је предвиђена за крај школске године,и охрабрује 

ученике да што самосталније и што активније учествују у креирању своје 

будућности. 

 

Координатор тима 

Оливера Филиповић 
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Teme iz ove oblasti date su u programu rada odeqewskog stare{ine za 
sve razrede, koji }e oni realizovati na ~asovima odeqewskog stare{ine u 
saradwi sa {kolskim psihologom. 

Brojne aktivnosti iz ove oblasti bi}e regulisane posebnim programima 
u okviru [kolskog programa i kroz rad {kolskih timova. 

 

 

 

 

 

Sadr`aji iz ove oblasti koja postaje sve zna~ajnija za `ivqewe ne samo 
qudske, ve} i ostalih vrsta, realizuje se u okviru redovne nastave iz gotovo 
svih predmeta, a posebno u okviru nastavnih sadr`aja iz predmeta ekologija 
i za{tita `ivotne sredine u prvom razredu elektro, odn. drugom razredu 
saobra}ajne struke (37 ~asova godi{we u prvom, 35 ~asova u drugom razredu). 

U okviru [kolskog programa postoji program za za{titu `ivotne 
sredine. 

  

 

7.3. ВАСПИТАЊЕ ЗА ХУМАНЕ ОДНОСЕ  

 

7.4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
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На седници Наставничког већа Политехничке школе 2.4.2008. године колективу 

је представљен Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама, донет од стране Министарства 

просвете Републике Србије, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова. Њиме 

су дефинисани принципи, циљеви, задаци и поступци у процесу заштите ученика од свих 

облика насиља којима су изложени у школи, али и ван ње, а о којима се у последње време 

драматично говори. 

 На седници Наставничког већа 13.9.2018. формиран је и Tим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за школску 2018/2019. годину, 

који чине: 

1. Дарко Радовановић, директор, координатор 

2. Зоран Јоњић, секретар 

3. Тања Бабејић, психолог 

4. Владимир Милосављевић, наставник предметне наставе 

5. Милица Обреновић, , наставник предметне наставе 

6. Негован Јовић, родитељ (II4) 

7. Саша Јоцић, ученик (III3) 

8. Одељенски старешина 

  

 U {koli se organizuje de`urstvo nastavnika i u~enika, postoji video-
nadzor u hodnicima {kole i dvori{tu, a Pravilnik o pona{awu u~enika, 
roditeqa i zaposlenih u {koli se u velikoj meri po{tuje. Tako|e, saradwa 
sa {kolskim policajcem Goranom Stankovi}em je veoma dobra i od velike je 
va`nosti za bezbednost i za{titu svih u~esnika u obrazovno-vaspitnom 
procesu. 

 O stawu bezbednosti u~enika {kola redovno podnosi izve{taje 
[kolskoj upravi i, po potrebi, lokalnoj samoupravi. 

 U okviru [kolskog programa postoji program za{tite u~enika od 
nasiqa i ve}e saradwe sa roditeqima. 

 У наставку је дат План рада Тима за школску 2018/2019. годину. 

 

 

  

 

7.5. ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

ШК. 2018/2019. ГОД. 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

П
Р

И
П

Р
Е

М
А

 

Сагледавање безбедносне ситуације у школи и 

формирање Тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

директор, Наставничко 

веће 
септембар 

Р
Е

Д
О

В
Н

Е
 М

Е
Р

Е
 Б

Е
З

Б
Е

Д
Н

О
С

Т
И

 

Редовно ажурирање и преглед снимака видео-

надзора 
директор једном недељно 

Редовно дежурство наставника 
наставници по 

распореду дежурства 
сваког радног дана 

Редовно дежурство школског полицајца школски полицајац сваког радног дана 

Редовно дежурство ученика 
ученици по распореду 

дежурства 
сваког радног дана 

Редовно вођење књиге дежурства са 

белешкама о догађајима 

наставници по 

распореду дежурства 
сваког радног дана 

Редовно вођење евиденције дежурства са 

белешкама о догађајима 

ученици по распореду 

дежурства 
сваког радног дана 

Обезбеђивање техничких услова за безбедност 

ученика и запослених на потенцијално 

опасним местима у згради школе (степениште, 

спортски терен, сала за физичко...) 

домар током године 

Редован долазак у школу 15 минута пре 

почетка наставе 
сви наставници сваког радног дана 

У простор зборнице могу улазити само 

запослени 
  

И
Н

Ф
О

Р
М

И
С

А
Њ

Е
 ,
 Е

Д
У

К
А

Ц
И

ЈА
 И

 

П
Р

Е
В

Е
Н

Ц
И

ЈА
 

Подсећање свих запослених на Правилник о 

понашању ученика, запослених и родитеља 

ученика Политехничке школе и Правилник о 

протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање 

директор, Тим за 

безбедност 

седница НВ у 

септембру 

Подсећање свих ученика на Правилник о 

понашању ученика, запослених и родитеља 

ученика Политехничке школе и Правилник о 

протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање 

одељењске старешине ЧОС-ови, октобар 

Подсећање свих родитеља на Правилник о 

понашању ученика, запослених и родитеља 

ученика Политехничке школе и Правилник о 

протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање 

директор, психолог, 

одељењске старешине 

Савет родитеља 

(септембар) 

родитељски састанци 

(септембар, октобар) 
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Свакодневни васпитни рад са ученицима 
одељењске старешине, 

сви наставници 
током целе године 

Развијање вредности код ученика као што су 

ненасилна комуникација, толеранција, 

недискриминација, и то на часовима 

одељењског старешине, грађанског васпитања 

и свим осталим часовима 

-одељењске старешине 

-наставници грађанског 

васпитања 

-предметни наставници 

-ученици 

током целе године 

Развијање вештина конструктивног 

разрешавања конфликата међу ученицима 

-одељењске старешине 

-наставници грађанског 

васпитања 

-психолог 

-ученици 

у току школске године 

Превентивне активности, предавања, 

радионице, и друго на тему заштите ученика 

од насиља 

-психолог 

-Тим за заштиту 

ученика од насиља 

у току школске године 

П
Р

В
И

 Н
И

В
О

 Н
А

С
И

Љ
А

 

Заустављање насиља и злостављања првог 

нивоа, смиривање учесника 

сваки наставник који се 

затекне у ситуацији 

насиља, школски 

полицајац, ОС, психолог 

у ситуацијама када се 

насиље дешава 

Проверавање сумње или откривање насиља, 

злостављања и занемаривања првог нивоа – 

прикупљање информација, утврђивање 

чињеница 

ОС, предметни 

наставник, психолог 

у ситуацијама када се 

насиље дешава или 

када је пријављено 

Обавештавање родитеља о насиљу првог 

нивоа и предузимање хитних акција по 

потреби (прва помоћ, лекарска помоћ) 

ОС, предметни 

наставник, психолог 

у ситуацијама када се 

насиље дешава или 

када је пријављено 

Појачан васпитни рад са појединцем или 

групом у ситуацији насиља првог нивоа 

ОС у сарадњи са 

родитељима ученика 

током године, по 

потреби 

Обавезно бележење насиља, праћње и процена 

делотворности предузетих мера и активности 
ОС  

током године, по 

потреби 

Д
Р

У
Г

И
 Н

И
В

О
 Н

А
С

И
Љ

А
 

Заустављање насиља и злостављања другог 

нивоа, смиривање учесника 

сваки наставник који се 

затекне у ситуацији 

насиља, школски 

полицајац, ОС, психолог 

у ситуацијама када се 

насиље дешава 

Проверавање сумње или откривање насиља, 

злостављања и занемаривања другог нивоа – 

прикупљање информација, утврђивање 

чињеница 

ОС, предметни 

наставник, психолог 

у ситуацијама када се 

насиље дешава или 

када је пријављено 

Обавештавање родитеља о насиљу другог 

нивоа и предузимање хитних акција по 

потреби (прва помоћ, лекарска помоћ, 

обавештавање полиције, обавештавање ЦЗСР) 

ОС, предметни 

наставник, психолог 

у ситуацијама када се 

насиље дешава или 

када је пријављено 
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Консултације у школи о ситуацијама насиља 

другог и трећег нивоа ради што објективније 

анализе чињеница и процене нивоа насиља и 

ризика, ради планирања координираних 

акција и мера 

дежурни наставник, ОС, 

стручни сарадници, 

директор, други чланови 

Тима за заштиту, 

Ученички парламент 

у ситуацијама када је 

насиље констатовано 

Сачињавање оперативног плана заштите за 

конкретну ситуацију насиља другог нивоа за 

све учеснике (који трпе, који чине и сведоке) 

Тим за заштиту, 

родитељи ученика 

у ситуацијама када је 

насиље констатовано 

Појачан васпитни рад са појединцем или 

групом у ситуацији насиља другог нивоа  

ОС, психолог, директор, 

Тим за заштиту, 

родитељи ученика 

током године, по 

потреби 

 

Обавезно бележење насиља, праћење и 

процена делотворности предузетих мера и 

активности 

ОС 
током године, по 

потреби 

Покретање васпитно-дисциплинског поступка 

и изрицање мере у складу са Законом, у 

случају када појачан васпитни рад није 

делотворан 

Директор, ОС, 

психолог, родитељи, 

секретар школе 

током године, по 

потреби 

Т
Р

Е
Ћ

И
 Н

И
В

О
 Н

А
С

И
Љ

А
 

Заустављање насиља и злостављања трећег 

нивоа, смиривање учесника 

сваки наставник који се 

затекне у ситуацији 

насиља, школски 

полицајац, ОС, психолог 

у ситуацијама када се 

насиље дешава 

Проверавање сумње или откривање насиља, 

злостављања и занемаривања трећег нивоа – 

прикупљање информација, утврђивање 

чињеница 

ОС, предметни 

наставник, психолог 

у ситуацијама када се 

насиље дешава или 

када је пријављено 

Обавештавање родитеља о насиљу трећег 

нивоа и предузимање хитних акција по 

потреби (прва помоћ, лекарска помоћ, 

обавештавање полиције, обавештавање ЦЗСР) 

ОС, предметни 

наставник, психолог 

у ситуацијама када се 

насиље дешава или 

када је пријављено 

Сачињавање оперативног плана заштите за 

конкретну ситуацију насиља трећег нивоа за 

све учеснике (који трпе, који чине и сведоке) 

Тим за заштиту, 

родитељи ученика 

у ситуацијама када је 

насиље констатовано 
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Обавезно бележење насиља, праћење и 

процена делотворности предузетих мера и 

активности 

ОС 
током године, по 

потреби 

Интензиван васпитни рад у ситуацији насиља 

трећег нивоа (или понављаног учесталог 

насиља 1. и 2. нивоа) и обавезно покретање 

васпитно-дисциплинског поступка и изрицање 

мере у складу са Законом 

директор, Тим за 

безбедност у сарадњи са 

надлежним органима и 

институцијама (ЦЗСР, 

МУП, здравствене 

службе), обавезно и 

родитељи 

током године, по 

потреби 

 

Подношење пријаве надлежним органима и 

службама и обавештавање надлежне ШУ о 

случају насиља 3. нивоа у року од 24 сата од 

откривања. Овоме претходи разговор са 

родитељима ученика, осим када то угрожава 

најбољи интерес детета. 

директор школе 
током године, по 

потреби 

С
В

И
 Н

И
В

О
И

 Подношење пријаве директору школе у 

случају повреде права ученика или 

непримереног понашања запослених према 

ученику 

родитељ/старатељ или 

ученик 

у року од 15 дана од 

наступања случаја 

Разматрање поднете пријаве, доношење 

одлуке и предузимање одговарајућих мера 
директор школе 

у року од 15 дана од 

пријема пријаве 

Д
Р

У
Г

И
 И

 Т
Р

Е
Ћ

И
 Н

И
В

О
 Праћење ефеката предузетих мера и 

активности из оперативних планова заштите 

2. и 3. нивоа, тј. праћење понашања свих 

учесника (који су трпели, који су чинили и 

сведока), праћење укључености родитеља и 

других надлежних органа и служби у 

реализацију планираних мера и активности 

чланови Тима за 

безбедност, ОС за своје 

ученике 

у периоду за који је 

предвиђено извођење 

одређених мера и 

активности из 

оперативних планова 

заштите 

Вођење документације о случајевима насиља 

2. и 3. нивоа 
психолог 

редовно, кад год 

постоје случајеви 

П
Р

А
Ћ

Е
Њ

Е
 Анализа стања у школи у вези са безбедношћу 

и заштитом 
Тим за безбедност квартално 

Праћење оставривања Програма заштите у 

школи 
Тим за безбедност квартално 

 

 

Координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља,  

злостављања и занемаривања 

 

_________________________ 

Дарко Радовановић, директор школе 
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Тим за инклузивно образовање у школској 2018/2019. години, чине: 

1. Тања Бабејић, психолог, координатор 

2. Маја Кондић, наставник предметне наставе 

3. Данијела Павић, наставник предметне наставе 

4. Владета Јовић, наставник предметне наставе 

5. Родитељ ученика са којим се реализује ИО 

6. Одељенски старешина ученика са којим се реализује ИО 

 

Општи циљ: унапређивање квалитета живота деце / ученика са потешкоћама, 

талентоване деце као и деце из социлано маргинализованих група,подстицање развоја 

све деце уз девизу ''школа по мери детета'' 

Специфични циљеви: 

1. Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи 

2. Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама, 

талентоване и маргинализоване деце 

 

Задаци тима за инклузивно образовање 

1. Доношење плана и програма рада  

2. Организовање активности на основу програма 

3. Сарадња са интерресорном комисијом 

3. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и потреба 

за додатном подршком 

4. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација 

5. Вредновање остварености и квалитета програма рада  

6. Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика 

7. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју 

8. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметљама у развоју 

9. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног 

усавршавања наставника 

 

7.6. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА  

 

7.6.1. ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
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АКТИВНОСТ НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА ВРЕМЕ 

Израда плана и програма рада тима за 

школску 2017/2018. годину 

Тим за ИО Евиденција, план рада септембар 

Упознавање Н.В, Савета родитеља и 

Ученичког парламента са програмом рада за 

текућу школску годину 

Руководилац тима за 

ИО 

Записник са Н.В, 

Савета Родитеља, Ђ.П 

септембар 

Анализа актуелне школске ситуације: на 

почетку и на крају школске године: 

-број ученика којима је потребна додатна 

подршка и врста додатне подршке 

- броју и профилу кадра стучним за 

спровођење ИОП-а 

Тим за ИО, Тим за 

самовредновање 

Чек листе, база 

података, евиденције 

септембар, 

октобар 

Анализа стања : 

-број ученика  који понављају разред,  долазе 

из друге средине, маргинализоване, 

запуштене, злостављане деце 

Одељенске 

старешине, Тимови 

за додатну подршку 

ученицима 

Евиденције током године 

Формирање базе податаке: 

-број деце са сметњама у развоју 

-број надарене деце 

-број маргинализоване деце 

-редовно ажурирање базе 

Тим за ИО, психолог Евиденције током године 

Сагледавање потреба за израдом и применом 

ИО у првом и по потреби и осталим 

разредима 

 

Тим за ИО, 

одељенске 

старешине, 

наставници 

Опсервација ученика, 

процене наставника 

током године 

Унапређивање програма-планирање наставе 

у складу са могућностима ученика 

(надарених ученика и ученика са сметњама у 

развоју ) 

Тим за ИО Планови, Евиденције, 

извештаји, продукти 

Током године 

Пружање додатне подршке ученицима Тим за ИО, 

Наставници, тимови 

за додатну подршку 

ученицима 

Евиденције, 

извештаји,педагошки 

досије 

Током године 

Праћење напредовања ученика Наставници, 

психолог  

Евиденције, извештаји, 

педагошки досије 

Током године 

Сарадња са наставницима при конципирању 

ИОП-а, праћење реализације, евалуација  

Тим за ИО, 

Наставници 

Евиденције, извештаји, 

педагошки досије 

Током године 

Ученичка акција у вези прихватања 

различитости, израда паноа, ппт 

Тим за ИО, 

Парламент 

Продукти, 

фотографије, извештаји 

Током године 

Организовање и реализација активности о 

инклузивном образовању 

Тим за ИО Продукти, 

фотографије, извештаји 

Током године 
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Едукација ученика из редовне популације о 

сузбијању предрасуда о корисницима ИОП: 

-кроз обавезне изборне предмете 

-кроз ваннаставних активности 

-путем пројектних школских активности 

-реализацијом радионица 

-кроз ангажовање Ученичког парламента 

наставник 

грађанског 

васпитања и верске 

наставе 

Одељенске 

старешине 

Ђачки парламент 

Информатичарска и 

новинарска секција 

 

Продукти, 

фотографије, 

извештаји, педагошка 

документација 

 

Током године 

Јачање међуресорске сарадње: 

-унапредити сарадњу са другим ОВ 

институцијама по питању инклузивног 

образовања 

-унапредити сарадњу са другим значајним 

институцијама и НВ сектором 

 

Тим за ИО, 

Директор 

Извештаји, евиденције Током године 

Јачање професионалних компетенција 

наставника путем: 

-предавања 

-саветодавно 

-упућивањем на стручну литературу 

-организовањем семинара 

Тим за ИО Извештаји, евиденције Током године 

Анализа рада тима и реализације програма, 

вредновање резултата рада 

Тим за ИО Извештаји, евиденције јун, август 

Евалуација програма и предлог за израду 

програма за наредну школску годину 

Тим за ИО Извештаји, евиденције јун, август 

 

 

            Координатор Тима 

 

        Тања Бабејић, психолог школе; 
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Чланови Тима за школску 2018/2019. годину су: 

1. Бранислав Стојановић, наставник предметне наставе, координатор 

2. Иван Наумовић, наставник предметне наставе 

3. Марија Премовић, наставник предметне наставе 

4. Мерима Ристић, наставник предметне наставе 

5. Мирјана Прибаковић, наставник предметне наставе 

6. Биљана Пајић Чавић 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ 

ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ И УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА  

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ  

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

IX 

Показати ученицима школу и припремити их 

на то шта њихово будуће занимање 

представља и захтева. 

Одељењске 

старешине 1. 

разреда 

Обилазак школске 

зграде и разговор на 

часу одељењског 

старешине 

IX 

Помоћи ученицима да прихвати нове 

обавезе, нов начин рада, нове изазове, рад 

у друштву ученика истих и/или сличних 

способности. 

Одељењске 

старешине 1. 

разреда и психолог 

школе 

На часу одељењског 

старешине 

IX 

Захтевати да ученици припреме ствари за 

школу: свеске, уџбенике, прибор, 

дневнике за праксу и др. и да их редовно 

користе и доносе када је то потребно за 

наставу. 

Одељењске 

старешине 1. 

разреда и 

предметни 

наставници 

На часу одељењског 

старешине и 

наставних предмета 

IX 

Упутити ученике  на правила, усмеравати  

ка активностима, говорити  им о својим и 

личним очекивањима. 

Одељењске 

старешине 1. 

разреда и 

предметни 

наставници 

На часу одељењског 

старешине и 

наставних предмета 

IX 
Помоћи ученицима да прихвате знатно веће 

обавезе и систематски рад. 

Одељењске 

старешине 1. 

разреда и 

предметни 

наставници 

На часу одељењског 

старешине и 

наставних предмета 

IX Установити правила за награде и казне 

Одељењске 

старешине 1. 

разреда 

На часу одељењског 

старешине 

IX, X 

Омогућити ученицима да избалансрају своје 

обавезе према школи и секцијама, као и 

спорту 

Одељењске 

старешине  

Разговор на часу 

одељењског 

старешине 

 

7.6.2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ 

ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ И УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
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IX, X 

Евидентирати ученике који станују 

самостално, у дому ученика или код 

рођака. 

Одељењске 

старешине  

На часу одељењског 

старешине 

XI 
Анализа реализација планираних активности 

у првом тромесечју 

Тим за 

адаптацију 

ученика 

школском животу 

На састанку тима за 

адаптацију ученика 

школском животу 

X, XI, XII 

Обезбедити помоћ родитељима ђака да 

помогну и обезбеде услове за успешан рад 

ученика 

Одељењске 

старешине  

Разговор на часу 

одељењског 

старешине, на 

родитељским 

састанцима и на 

индивидуалним 

разговорима са 

родитељима 

I, II 
Анализа реализација планираних активности 

у првом полугодишту 

Тим за 

адаптацију 

ученика 

школском животу 

На састанку тима за 

адаптацију ученика 

школском животу 

Током 

школске 

године 

Препознати  страх код ученика изазван 

тешкоћама у прихватању школских 

обавеза или у немогућности успостављања 

контаката са другом ђацима и/или 

професорима. 

 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници и 

психолог школе 

Разговор на часу 

одељењског 

старешине, на 

родитељским 

састанцима и на 

индивидуалним 

разговорима са 

родитељима 

Током 

школске 

године 

Развити осећеј одговорности и 

самосталности 

 

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

На часу одељењског 

старешине и 

наставних предмета 

VI, VII, 

VIII 

Анализа реализација планираних активности 

у току школске 2018/2019. године 

Тим за 

адаптацију 

ученика 

школском животу 

На састанку тима за 

адаптацију ученика 

школском животу 

 

Координатор Тима 

Бранислав Стојановић 
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Чланови Тима за школску 2018/2019. годину су: 

1. Мирослав Станојевић, наставник предметне наставе, координатор 

2. Марко Пантић, наставник предметне наставе 

3. Никола Шојановић, наставник предметне наставе 

4. Зорица Гошев, наставник предметне наставе 

5. Саша Антоновић, наставник предметне наставе 

6. Душан Ивковић, родитељ (II4) 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

СЕПТЕМБАР –  ОКТОБАР  

 Присуствовање чланова тима једном састанку сваког стручног већа у школи 

и детаљније информисање свих присутних на тим састанцима о томе шта су 

то међупредметне компетенције и информисање о значају развијања 

међупредметних компетенција код ученика. 

 Упознавање свих присутних на тим састанцима са документом о 

предложеним мерама и активностима које наставници тог већа треба да 

предузму како би код ученика развили одређене међупредметне 

компетенције. 

НОВЕМБАР –  ДЕЦЕМБАР –  ЈАНУАР 

 Сви наставници у свом раду треба да примењују предложене мере и 

активности, да прате њихове ефекте и да то анализирају на састанцима својих 

стручних већа а председници стручних већа треба о томе да извештавају 

чланове тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва.  

 На састанцима својих стручних већа наставници треба да дају предлоге о томе 

како може да се унапреди квалитет извођења наставе и развој 

међупредметних компетенција код ученика  а председници стручних већа 

треба о томе да известе чланове тима за развој међупредметних компетенција 

и предузетништва. 

ФЕБРУАР –  МАРТ 

 Израда анкете за ученике завршних разреда како би се утврдило у којој мери 

су наставници у свом раду предузимали одговарајуће мере и активности како 

би код ученика развили међупредметне компетенције и како би се утврдило 

да ли су остварени очекивани исходи.  

 

 

7.6.3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА У РАЗВИЈАЊУ 

МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
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АПРИЛ –  МАЈ 

 Анкетирање ученика завршних разреда. 

ЈУН –  ЈУЛ –  АВГУСТ 

 Обрада података и анализа резултата анкете. 

 На основу анализе резултата анкете потребно је да се предложе одговарајуће 

мере како би се унапредио развој међупредметних компетенција код ученика 

и побољшала оствареност  очекиваних исхода. 

 Упознавање наставника са резултатима анкете и са предложеним мерама за 

унапређење развоја међупредметних компетенција код ученика и побољшање 

остварености очекиваних исхода. 

Датум:         Координатор тима: 

27.8.2018.        Мирослав Станојевић 
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8. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
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^lanom 78 Zakona o sredwoj {koli, predvi|eno je obavezno 

usavr{avawe nastavnika i saradnika. Ono podrazumeva: 

a) Stalno pra}ewe novih saznawa iz nau~nih oblasti koja je nastavnim 
predmetima zastupqena u {koli (nau~na i stru~na literatura, publikacije 

i stru~ni ~asopisi); 

b) Op{te pedago{ko, didakti~ko-metodi~ko i psiholo{ko obrazovawe 

nastavnika (stru~na literatura, publikacije, ~asopisi); 

v) U~e{}e na seminarima (lokalnim i republi~kim); 

g) U~e{}e na stru~nim i nau~nim skupovima (kongresi, simpozijumi), na 

stru~nim i nau~nim saop{tewima (radovima); 

d) Obradu stru~nih i metodi~kih tema na sastancima stru~nih aktiva; 

|) Obradu pedago{kih i psiholo{kih tema na sednicama nastavni~kog i 

odeqewskih ve}a kao i stru~nih aktiva koje su od zna~aja za prakti~an 
(neposredan) rad sa u~enicima; 

e) Podr{ka li~nom, profesionalnom usavr{avawu (specijalisti~ke, 
magistarske i doktorske studije) u vidu pla}enog odsustva i slobodnih dana; 

`) Stru~no usavr{avawe u okviru projekata i programa akreditovanih od 

strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja RS.  

U kontekstu reforme sredweg obrazovawa, a na osnovu Kataloga 

akreditovanih projekata koji {kola dobija od Ministarstva prosvete RS 
svake godine, nastavnici }e se opredeqivati za onaj vid usavr{avawa (i u 
obrazovnom i u vaspitnom kontekstu) koji }e im omogu}iti uspe{niju i 

efikasniju realizaciju svih vidova programskih sadr`aja. Seminar iz 
Kataloga za ovu {kolsku godinu bi}e izabran na Pedago{kom kolegijumu tako 
da pokriva interesovawa ve}eg broja nastavnika, da odgovara aktivnostima 

iz [kolskog razvojnog plana i da {kola ima sredstva da ga obezbedi, a bi}e 
odr`an najverovatnije u toku zimskog raspusta. 

 Svi nastavnici u~estvuju na seminarima za koje se prema sopstvenim 
potrebama opredequju i za koje je {kola u mogu}nosti da finansira wihovo 
u~e{}e. 

Stru~no usavr{avawe odvija}e se prema odredbama Pravilnika o 
stalnom stru~nom usavr{avawu i sticawu zvawa nastavnika, vaspita~a i 
stru~nih saradnika ("Slu`beni glasnik RS", br.13/2012 i 31/2012.). 

  

 

8.1. СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА СТРУЧНО ВЕЋЕ ЈЕЗИКА 

Редн

и 

број 

Наставник Назив семинара Место 

одржава. 

Кат. 

број 

Бр. 

дан

а 

Број 

сати 

 

Цена 

 

К 

 

П 

1. Јелена Стевић 
Републички 

зимски семинар 

Филолошки 

факултет 

Универзите

та у 

Београду 

 

833 

 

3 

 

24 

 

4500 

 

К1 

 

П3 

2. 
Даница 

Максимовић 

Републички 

зимски семинар 

Филолошки 

факултет 

Универзите

та у 

Београду 

 

833 

 

3 

 

24 

 

4500 

 

К1 

 

П3 

3. 
Звездана 

Митровић 

Републички 

зимски семинар 

   

Филолошки 

факултет 

Универзите

та у 

Београду 

  

 

833 

 

3 

 

24 

 

 

4500 

 

К1 

 

 П3 

4. Маја Кондић 

Пројектни 

задаци у 

настави страних 
језика 

 

Београд 
888 

 

1 

 

8 

 

2.000 

 

К2 

 

П3 

 

4. Маја Кондић 

Настава 

енглеског језика 

заснована на 

интердисципли

нарном 

приступу 

Интернет 
864 

 

28 

 

32 

 

3000 

 

К1 

 

П3 

 

4. Маја Кондић 

Модели 

комуникације у 

онлајн 

окружењу 

Интернет 
338 

 

21 

 

20 

 

2500 

 

К4 

 

П1 

 

5. 
Владимир 

Милосављевић 

Creative 

methodology for 

maximising 

student 

engagement in 

EFL classroom 

Београд 

 

 

856 

 

1 

8 

 

 

2500 

 

К1 

 

П3 

5. 
Владимир 

Милосављевић 

Елементи 

културе земље 

чији се језик 

учи као основа 

за 

међупредметну 

корелацију и 

интердисципли

нарни приступ у 

настави 

Кикинда 
 

874 

 

1 

8 

 

1700 

 

К2 

 

 

П3 

5. 
Владимир 

Милосављевић 

Креативна 

употреба 
Београд 878 1 8 2000 К2 П3 
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уџбеника у 

настави страног 

језика 

5. 
Владимир 

Милосављевић 

Подстицање и 

развој мисаоних 

вештина 

ученика кроз 

наставу страног 

језика 

Београд 885 1 8 2500 К2 П3 

 

6. 

Ивана 

Стевановић 

Creative 

methodology for 

maximising 

student 

engagement in 

EFL classroom 

Београд 

 

 

856 

 

1 

8 

 

 

2500 

 

К1 

 

П3 

6. 
Ивана 

Стевановић 
English in action Београд 857 1 8 1500 К1 П3 

6. 
Ивана 

Стевановић 
Beyond English Београд 891 1 8 1500 К3 П3 

                                                                      

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

‘ Наставник Назив 

семинара 

Место 

одржава. 

Кат

. 

бро

ј 

Бр. 

да

на 

Бр

ој 

сат

и 

 

Цена 

 

К 

 

П 

1. Владан 

Јовановић 

Примена ИТК  

у настави 

социологије 

ОКЦ 

Бор 

 

149 

 

4 

 

28 

 

2500 

 

К1 

 

3 

2. Владан 

Јовановић 

Социолошко 

истраживање у 

оквиру 

пројектне 

наставе 

Центар за 

развој 

критичког 

мишљења 

Кикинда 

 

154 

 

1 

 

8 

 

2200 

 

К2 

 

1 

3. Слободанка 

Матић 

Иновације у 

настави 

друштвених 

наука 

 

Центар за 

стручно 

усавршав. 

Шабац 

 

151 

 

 

2 

 

 

16 

 

 

2500 

 

 

К2 

 

 1 

4. Слободанка 

Матић 

Биоетика у 

учионици 

Институт 

друштв. 

наука, 

 

149 

 

2 

 

16 

 

 

 

К1 

 

4 

5. Иван 

Филиповић 

Иновације у 

настави 

друштвених 

наука 

 

Центар за 

стручно 

усавршав. 

Шабац 

 

151 

 

 

2 

 

 

16 

 

 

2500 

 

 

К2 

 

 1 

6. Милош 

Бранковић 

Историја 

између мита у 

науке 

Едукација за 

21. век, 

Београд 

 

147 

 

1 

 

8 

 

3000 

 

К1 

 

3 

7. Милош 

Бранковић 

Учити о 

холокаусту 

 

Група 484, 

Београд 

 

155 

 

3 

 

24 

 

5000 

 

К2 

 

4 
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8.  Иван 
Филиповић 

Филм и 
филмска 

аномација као 

иновативно 

дидактичко 

средство у 

курикулуму 

 
Регионални 

центар за 

професиона

лни развој 

запослених 

у 

образовању, 

Смедерево 

 
156 

 

 
2 

 

 
16 

 

 
 

 
К2 

 
 3 

9.  Бен 

Младеновић 

Иновације у 

настави 

друштвених 

наука 

 

Центар за 

стручно 

усавршав. 

Шабац 

 

151 

 

 

2 

 

 

16 

 

 

2500 

 

 

К2 

 

 1 

                                                                      

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 

Ред

ни 

број 

Наставник Назив 

семинара 

Место 

одржава. 

Кат. 

број 

Бр. 

да

на 

Број 

сати 

 

Цена 

 

К 

 

П 

1. Прибаковић 

Мирјана 

Иновативни 

експеримент у 

настави физике 

ПМФ 

Београд 

 

790 

 

1 

 

8 

 

2000 

 

К1 

 

3 

2. Ристић 

Мерима 

Методе 

очувања живих 

врста у eks situ 

условима 

РЦЗПРЗ 

Смедерев

о 

 

793 

 

1 

 

8 

 

1400 

 

К1 

 

3 

3. Ранђеловић 

Татјана 

Блог, 

инстаграм и 

Фејсбук у 

настави  

    

   ОКЦ 

     Бор         

 

415 

 

 

35 

 

 

36 

 

 

3600 

 

 

К2 

 

 1 

4. Ранђеловић 

Татјана 

Наставна 

секција из 

хемије 

СХД 

Београд 

 

811 

 

2 

 

12 

 

3000 

 

К2 

 

3 

5. Прибаковић 

Мирјана 

Демонстарцион

и огледи и 

експериментал

не вежбе из 

физике за 

наставнике у 

основним и 

средњим 

школама 

Универзи

тет у 

Београду-

Физички 

факултет 

 

783 

 

1 

 

8 

 

1000 

 

К1 

 

3 

6. Ристић 

Мерима 

Примењена 

екологија-од 

примене до 

праксе 

Фак. за 

прим. 

Екологију 

Футура 

 

799 

 

1 

 

8 

 

1100 

 

К1 

 

3 

7. Ранђеловић 

Татјана 

Планирање 

наставе хемије 

 

KLET 

 

796 

 

1 

 

8 

 

650 

 

К1 

 

3 
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–смернице за 
квалитетну 

наставу 

Београд 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИЧАРА 

Назив семинара Каталошки број Компентенција 

До функционалног знања 

развијањем математичких 

компетенција 

344 К1 

Државни семинар о 

настави математике и 

рачунарства Друштва 

математичара Србије 

345 К1 

Програмски пакет LaТex 

за примену наставних 

материјала из математике 

361 К1 

Подршка ученика кроз 

индивидуализацију и 

пројектни рад у настави 

математике  

358 К1 

Мотивисање и развијање 

интересовања за учење 

математике 

353 К1 

Унапређивање наставе 

математике у средњим 

школама 

364 К1 

Модели и експерименти у 

настави математике 

381 К2 

Метакогнитивни приступ 

и визуализација у настави 

математике , математичко 

моделовање 

380 К2 

Реални проблеми и 

математика 

384 К2 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ                       

1. „Оријентиринг у оквиру обавезних физичких активности предмета Физичко и 

здравствено васпитање“  

(број у каталогу 1012, компетенција К2, трајање 1 дан, 8 бодова); 

 

2. „Једна мала лопта може покренути свет“ 

(број у каталогу 993, компетенција К1, трајање 1 дан, 8 бодова). 
 

 

 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1305
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1305
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=822&godina=2014/2015
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ВЕЋЕ ЕЛЕКТРО СТРУКЕ 

 Назив семинара Катало

шки 

број 

Компетенције Приори

тет 

Бодови Цена 

Оливера 

Филиповић 

Унапређење 

компетенција наставника 

и стручних сарадника за 

спровођење активности 

КВиС 

88 К3 П3 18 

електронски 

бесплатан 

Оливера 

Филиповић 

Дијагностика 

електронских 

контролних јединица, 

Принцип рада 

контролних јединица, 

Грешке, Дијагностика 

параметара система 

903 К1 П3 8 6000дин 

Милица 

Обреновић 

Насиље у школи-примети 

и пријави 

43 К3 П3 16 2600дин 

Милица 

Обреновић 

Дијагностика 

електронских 

контролних јединица, 

Принцип рада 

контролних јединица, 

Грешке, Дијагностика 

параметара система 

903 К1 П3 8 6000дин 

Павић 

Данијела 

Активни систенми 

безведности, кочиони 

систем, кочиони 

цилиндар, серво 

хидраулика, 

ЦБСдијагностика 

895 К1 П3 8 6000дин 

Дендић 

Милорад 

CAN комуникација на 

возилима, умрежавање, 

пренос података, 

арбитражна 

конфигурација, сигнали, 

дијагностика 

893 К1 П3 8 6000дин 

Дендић 

Милорад 

Мултимедијални 

садржаји у функцији 

образовања 

339 К4 П1 24 5500дин 

Саша 

Антоновић 

Како развити 

предузетништво као 

међупредметну 

компетенцију 

469 К2 П3 8 1000дин 

Саша 

Антоновић 

Идентификација 

предузетничке идеје и 

израда бизнис плана 

910 К3 П3 16 2600дин 

Зорица 

Гошев 

Како унапредити процес 

самоевалуације у области 

наставе и учења 

471 К2 П3 8 2000дин 

Биљана 

Пајић-Чавић 

Мултимедијални 

садржаји у функцији 

образовања 

339 К4 П1 24 5500дин 

Павић 

Данијела, 

Зорица 

Гошев, 

Оливера 

Филиповић, 

Дигитално учење-

занимљивији час и 

трајније знање 

430 К2 П1 34 

електронски 

3000дин 
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Миливца 

Обреновић, 

Тијана 

Глигоријевић 

Тијана 

Глигоријевић 

Добра припрема за час-

успешан час 

433 К2 П3 32 

електронски 

2900дин 

Тијана 

Глигоријевић 

ПрограмИграње - 

програмирање играњем 

и играње 

програмирањем 

302 К1 П1 32 

електронски 

2900дин 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА СТРУЧНО ВЕЋЕ САОБРАЋАЈ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА УЖЕ СТРУЧНУ ОБЛАСТ – К1 

895 К1 П3 

Активни системи безбедности – АБС/ЕСП/АСР, 
кочиони систем, кочиони цилиндар, серво, 

хидраулика, сензори, СБЦ, дијагностика 

Ferdinand Bilstein South East Europe doo, Београд 

дана: 1 

бодова: 8 

6.000,00 

динара по 

полазнику 

896 К1 П3 

Алтернативни погон моторних возила 

Удружење за стручно усавршавање одраслих 

ЕДУТЕХ Нови Сад 

дана: 1 

бодова: 8 

1.900,00 

динара по 

полазнику 

908 К1 П3 

Ефикасно планирање и креирање наставе вежби и 

блок наставе, оријентисане на остваривање циљева 

Центар за стручно усавршавање запослених у 

образовању Крагујевац 

дана: 1 

бодова: 8 

1.600,00 

динара по 

учеснику 

918 К1 П3 

Нови концепти у друмском транспорту 

Висока техничка школа струковних студија 

Крагујевaц 

дана: 1 

бодова: 8 

2.000,00 

динара. 

932 К1 П3 

Употреба напредних метода у реконструкцији 

саобраћајних незгода 

Висока техничка школа струковних студија 

Крагујевaц 

дана: 1 

бодова: 8 

2.500,00 

динара 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=138
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=138
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=138
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=250
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=704
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=487
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=487
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933 К1 П3 

Управљање дизел моторима ЕГР, протокомер, 
напајање и убризгавање горива, сензори и 

актуатори. 

Ferdinand Bilstein South East Europe doo, Београд 

дана: 2 

бодова: 16 

12.000,00 

динара по 

полазнику 

935 К1 П3 

Хибридни погон возила, принцип рада, типови 
погона, компоненте високонапонског система, 

безбедност у раду, испитивање. 

Ferdinand Bilstein South East Europe doo, Београд 

дана: 2 

бодова: 16 

15.000,00 

динара 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ – К2 

9 К2 П3 

Наставним методама до безбедног ученика у 

саобраћају 

Техничка школа ГСП 

дана: 1 

бодова: 8 

2000, 00 

динара по 

полазнику 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ПСИХОЛОГА 

 

НАЗИВ СЕМИНАРА КАТАЛОШКИ 

БРОЈ 

КОМПЕТЕНЦИЈА БРОЈ 

БОДОВА 

Адолесценција: зашто и како? 

Развијање компетенција за рад са 

адолесцентима 

17 К3 16 

Јачање професионалне улоге 

психолога у школи 
6 К1 8 

 

 

  

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=143
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=143
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=143
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=814
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=814
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=814
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1408
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1408
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U okviru punog radnog vremena nastavnik i stru~ni saradnik ima 68 
sati godi{we razli~itih oblika stru~nog usavr{avawa, i to: 

-24 sata ima pravo na pla}eno odsustvo iz ustanove radi poha|awa 
odobrenih programa i stru~nih skupova, 

-44 sata stru~nog usavr{avawa u okviru svojih aktivnosti. 

 Stalno stru~no usavr{avawe ostvaruje se aktivnostima koje preduzima 
ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti, koje mogu biti: 

-izvo|ewe uglednih ~asova, odnosno aktivnosti sa diskusijom i analizom; 

-izlagawe sa stru~nih usavr{avawa sa obaveznom diskusijom i analizom; 

-prikaz kwige, priru~nika, stru~nog ~lanka, ~asopisa i didakti~kog 
materijala iz oblasti obrazovawa i vaspitawa; 

-prikaz bloga, sajta, posta, apleta, dru{tvenih mre`a i ostalih 

miultimedijalnih sadr`aja; 

-publikovawe stru~nih radova, autorstva i koautorstva kwige, priru~nika, 
nastavnih sredstava...; 

-ostvarivawe istra`ivawa koje doprinosi unapre|ewu i afirmaciji 
obrazovno-vaspitnog procesa; 

-stru~ne posete i studijska putovawa definisana Razvojnim planom 
ustanove; 

-ostvarivawe projekata obrazovno-vaspitnog karaktera u ustanovi; 

-rad sa studentima; 

-takmi~ewa i smotre; 

-stru~ni aktivi, udru`ewa, podru`nice, ogranci na nivou grada/op{tine 

~iji rad doprinosi unapre|ewu i afirmaciji obrazovno-vaspitnog procesa; 

-marketing {kole; 

-rad i radnim telima i programima. 

Stalno stru~no usavr{avawe boduje se prema Dokumentu o vrednovawu 
stalnog stru~nog usavr{avawa u ustanovi. Zaposleni koji vr{i vrednovawe 

i o tome podnosi izve{taj Pedago{kom kolegijumu i Nastavni~kom ve}u je 
Tawa Babeji}, psiholog {kole, a u 2018/2019. bi}e formiran Tim za stru~no 
usavr{avawe. 

  

 

8.2. СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 



 
Политехничка школа Пожаревац 

 

171       

 

 

 

 

9.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

Plan saradwe sa roditeqima odnosi se na sve odeqewske stare{ine i 
realizova}e se putem slede}ih oblika: 

Oblik saradwe Izvr{ioci Vreme realizacije 

Roditeqski sastanak 
Odeqewske stare{ine, 

psiholog 
Septembar, decembar, 

mart, april/maj 

Individualni sastanak 
Odeqewske stare{ine, 

psiholog 
Svi meseci u godini 

Razgovor u grupi 
Odeqewske stare{ine, 

psiholog 
Svi meseci u godini 

 

Pored ovih navedenih oblika saradwe, na po~etku {kolske godine 

odr`a}e se zajedni~ki op{ti roditeqski sastanak sa roditeqima prvog 
razreda, gde }e direktor {kole upoznati roditeqe sa wihovim obavezama i 
odgovornostima koje imaju prema novoj {koli. 

U okviru [kolskog programa postoji program saradwe sa porodicom. 
Tim za saradwu sa porodicom bi}e formiran tokom ove {kolske 

godine. 

 

9.2. САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА У ОКРУЖЕЊУ 

 

[kola ima izvanrednu saradwu sa svim organizacijama i 
institucijama u gradu i okolini. 

 Planom i programom rada psihologa {kole ova saradwa je predvi|ena 
u ciqu za{tite najboqeg interesa u~enika, i podrazumeva institucije kao 

{to su Centar za socijalni rad, Ministarstvo unutra{wih poslova, 
zdravstvene ustanove, kulturne organizacije i institucije, nevladin sektor, 
mediji itd. 

 Tako|e, u~enici u obe struke blok nastavu iz prakse obavqaju u 
preduze}ima i servisima u gradu i okolini, koji, uz odgovaraju}e ugovore, 

redovno {koli izlaze u susret i omogu}avaju kvalitetno osposobqavawe 
u~enika za rad u struci. 

 Auto {kola sara|uje sa saobra}ajnom policijom PU Po`arevac na 

poslovima polagawa testova i voza~kog ispita B i C kategorije, kako za 
u~enike saobra}ajne struke, tako i za tre}a lica. 

 

9. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
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 Od neprocewive va`nosti je i saradwa sa rukovodstvom i kolektivima 
svih osnovnih i sredwih {kola u gradu, koja je tako|e na visokom nivou. 

 U {koli postoji Tim za pra}ewe konkursa i izradu projekata, koji 
~ine: 

-Vladislava Stevi}, profesor saobra}ajne grupe predmeta, 
-Jelena Milenkovi}, profesor saobra}ajne grupe predmeta, 
-Olivera Filipovi}, profesor elektro grupe predmeta, 

-Branislav Stojanovi}, profesor matematike, 
-Darko Radovanovi}, direktor. 

 

9.3. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Безбедност и здравље на раду представља обезбеђивање таквих услова на раду 

којима се у највећој мери смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења 

у вези са радом. Обухвата заједничке активности школе, родитеља односно старатеља и 

јединице локалне самоуправе усмерене на развој свести за спровођење и унапређење 

како безбедности тако и здравља на раду.  

Право на безбедност и здравље на раду имају:  1. Запослени 2. Ученици 3. Лица 

која се затекну у радној околини ради обављања одређених послова ако је школа, 

односно директор упознат о њиховом присуству.  

Школа обезбеђује спровођење безбедности и здравља на раду у складу са 

техничкотехнолошким потребама. Мере које се могу предузети у програму су свакако у 

почетку превентивне (чије се предузимање планира) и оне се обезбеђују применом 

савремених, техничких, здравствених, образовних, социјалних и других мера и 

средстава за отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља запослених или 

њихово свођење на најмању могућу меру, у поступку пројектовања, изградње, 

коришћења и одржавања објекта, технолошких процеса, опреме за рад, коришћење 

средстава и опреме за личну заштиту на раду, образовања, васпитања.   

Мере се базирају на одређеним начелима и то: 1. Избегавање ризика 2. Процена 

ризика која се не може избећи на радном месту 3. Отклањање ризика на њиховом извору 

применом савремених техничких решења 4. Прилагођавање рада и радног места 

запосленог (избором опреме за рад, метод рада и избором технолошког процеса да би се  

избегла монотонија у раду у циљу смањења њиховог утицаја на здравље запосленог) 5. 

Замена опасних технолошких процеса мање опасним 6. Давање предности колективним 

над појединачним мерама безбедности на раду 7. Одговарајуће оспособљавање 

запослених за безбедан и здрав рад и издавање упутстава за рад на сигуран начин  

 

Директор је дужан да донесе акт о процени ризика у писменој форми за сва радна 

места у радној околини и утврди начин и мере за њихово отклањање, као и лице 

задужено за безбедност и здравље на раду. Акт о процени ризика јесте акт који садржи 

опис процеса рада са проценом ризика од повреда и оштећења здравља на радном месту 

у радној околини и мере за отклањање или смањивање ризика у циљу побољшања 

безбедности и здравља на раду. Лице за безбедност и здравље на раду је лице које обавља 
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послове безбедности и здравља на раду, има положен стручни испит о практичној 

оспособљености.  

Програм безбедности подразумева да је директор дужан да: 1. актом у писменој 

форми одреди лице за безбедност и здравље на раду  2. запосленом одреди обављање 

послова на којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду  3. обавештава 

запослене о увођењу нових технологија и средстава за рад, као и о опасностима од 

повреда и оштећења здравља који настају њиховим увођењем, односно да у таквим 

случајевима донесе одговарајућа упутства за безбедан рад. 4. оспособљава запослене за 

безбедан и здрав рад 5. обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну 

заштиту на раду 6. обезбеди одржавање средстава за рад и средстава и опреме за личну 

заштиту на раду у исправном стању 7. ангажује правно лице са лиценцом ради 

спровођења превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и 

превентивних и периодичних испитивања услова радне околине 8. обезбеди на основу 

акта о процени ризика и оцене службе медицине рада прописане лекарске прегледе 

запослених 9. обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи одговарајући број 

запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности 10. 

заустави сваку врсту рада који представља непосредну опасност за живот или здравље 

запослених  

Школа је дужна да води и чува евиденције о повредама на раду, професионалним 

обољењима и болестима у вези са радом, извршеним испитивањем радне околине, 

извршеним прегледима и испитивањем опреме за рад и средства и опреме личне 

заштите, пријавама поднетим инспекцији рада о индивидуалним, колективним, лаким и  

тешким повредама на раду.  Школа је дужна да запослене осигура од повреда на раду, 

професионалних обољења или обољења у вези са радом ради обезбеђења накнаде штете.  

Запослени има право: 1. да послодавцу даје предлоге, примедбе и обавештења о 

питањима безбедности и здравља на раду; 2. да контролише своје здравље према 

ризицима радног места, у складу са прописима о здравственој заштити. Запослени који 

ради на радном месту са повећаним ризиком, има право и обавезу да обави лекарски 

преглед на који га упућује послодавац. Запослени има право и обавезу да се пре почетка 

рада упозна са мерама безбедности и здравља на раду на пословима или на радном месту 

на које је одређен, као и да се оспособљава за њихово спровођење. Запослени има право 

да одбије да ради: 1. ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога 

што нису спроведене прописане мере за безбедност и здравље на радном месту на које 

је одређен, све док се те мере не обезбеде 2. ако му послодавац није обезбедио прописани 

лекарски преглед или ако се на лекарском прегледу утврди да не испуњава прописане 

здравствене услове  3. ако у току оспособљавања за безбедан и здрав рад није упознат са 

свим врстама ризика и мерама за њихово отклањање 4. дуже од пуног радног времена, 

односно ноћу ако би, према оцени службе медицине рада, такав рад могао да погорша 

његово здравствено стање 5. на средству за рад на којем нису примењене прописане мере 

за безбедност и здравље на раду  

Запослен је дужан: Запослени је дужан да пре почетка рада прегледа своје радно 

место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну 

заштиту на раду, и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго 
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овлашћено лице. Пре напуштања радног места запослени је дужан да радно место и 

средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене  

Запослени је дужан да, у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца 

о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном 

месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других 

запослених. Запослени је дужан да ради на радном месту са повећаним ризиком, на 

основу извештаја службе медицине рада, којим се утврђује да је здравствено способан 

за рад на том радном месту. Запослени је дужан да сарађује са послодавцем и лицем за 

безбедност и здравље на раду, како би се спровео програм за безбедност и здравље на 

пословима на којима ради. У оквиру програма безбедности и здравља на раду у 

Политехничкој школи ангажована је агенција „Трбовић“, коју финансира Скупштина 

града Пожаревца, за већину школа. Агенција се стара за безбедност, како у централној 

школи, тако и у издвојеним одељењима. 
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10.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ  

[kola je izdavala |a~ki list po imenu "Tuqak", za koji priloge daju ~lanovi 
novinarske sekcije. Od pro{le {kolske godine, pre{ao je u elektronsku 

formu, u kojoj }e se ogla{avati i ove godine na linku www.facebook/Elektronski-

Tuljak  

 ^lanovi ekolo{ke sekcije }e na kraju {kolske godine objaviti zidne 

novine na neku od tema kojom }e se baviti tokom svog rada. 

 Tako}e, ove godine u dowem hodniku {kole ispred zbornice bi}e 
postavqen pano, na kome }e biti izlagane fotografije sa izleta, ekskurzija, 

nastupa  u~enika na kulturnim i sportskim manifestacijama u gradu i sl. 

 

10.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ  

[kola ima internet sajt, ~ija je adresa www.politehnicka.edu.rs 

Osim sajta, {kola je na internetu aktivna i na dru{tvenoj mre`i 

Facebook, kao i na portalima Flickr i YouTube. 

Sadr`aji vezani za `ivot i rad na{e {kole ~esto se pojavquju u 
lokalnim pisanim i elektronskim medijima (listovi "Re~ naroda", "Nova 
re~", "Okrug", sve lokalne televizije). Povodi za ogla{avawe naj~e{}e su 
vezani za proslavu Dana {kole, proslavu Dana Svetog Save, pripremy {kole 
za po~etak nove {kolske godine, aktivnosti Auto {kole, nabavku novih 
automobila za wu, itd. I u {k. 2018/2019. godini {kola }e nastojati da 
pomenuti, a i neki novi doga|aji budu propra}eni na odgovaraju}em nivou. 

 Povodom 18 godina postojawa, 2008. godine {kola je objavila 
monografiju "18 godina Politehni~ke {kole u Po`arevcu", ~iji je urednik 
Budimka Vagi}, profesor srpskog jezika i kwi`evnosti u penziji. Tim 
povodom {kola je u Narodnoj biblioteci Srbije registrovala izdava~ku 
delatnost. Po{to se 2010. godine navr{ilo 20 godina od osnivawa {kole i 
80 godina od zavr{etka izgradwe {kolske zgrade, objavqena je monografija  
"Dvadeset godina Politehni~ke {kole u Po`arevcu", ~iji su autori Tawa 
Babeji}, psiholog {kole i Marina Golubovi}, profesor psihologije. 

 [kola redovno radi i na marketingu aktivnosti Auto {kole, koja je u 
gradu ve} stekla ugled i reputaciju kvalitetne auto-{kole sa veoma 
povoqnim cenama. 

 Osim stranice {kole, na mre`i Facebook postoje i stranice 
saobra}ajne sekcije, auto-{kole, a po potrebi }e biti formirane i nove. 

 

  

 

10. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
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Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим планом рада школе ће 

се, пре свега, оријентисати на правовремено сагледавање нивоа и квалитета радног 

процеса и постигнутих резултата, откривања недостатака објективне и субјективне 

природе, предлагање мера за уклањање уочених проблема и слично. Праћење 

остваривања планираних задатака почиње одмах по доношењу Плана рада за текућу 

школску годину. Ови задаци ће бити усмерени на: 

 анализа појединих питања образовно васпитног процеса;  

 успех ученика и њихова дисциплина, допунска и додатна настава;  

 праћење и коришћење наставних средстава и подстицање наставника на 

подизање нивоа наставе; 

 праћење остваривања васпитне функције школе и предузимање мера у 

циљу јачања радног, моралног, естетског и здравственог васпитања; 

 ниво здравствених и хигијенских услова рада мора се стално пратити како 

би се обезбедили оптимални услови у неговању и очувању животне 

средине; 

 унапређивање образовно васпитног рада ради подизања на квалитетнији 

ниво; 

 радна дисциплина наставног и другог особља у школи чије ће праћење 

допринети већој ангажованости сваког члана колектива; 

 праћење реализовања правилника о мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности деце и ученика; 

 усвајање правила понашања у установи.  

Сагледавање достигнутог нивоа у раду школе и процена квалитета остварености 

васпитно‒образовних задатака врши се на више нивоа: 

 Полугодишње и годишње извештавање о реализацији плана. 

 Самоконтролом извршавања програмских задатака задужених чланова 

колектива; 

 Праћењем, стучним дискусијама и анализама на нивоу стручних органа 

школе (одељенских већа, Наставничког већа, Стручних већа и Педагошког 

колегијума). 

 Стручни актив за развој школског програма ће континуирано током 

године вршити евалуацију реализације школског програма и напредовање 

ученика; 

 Школа ће процес евалуације реализовати уз сарадњу са новим 

институцијама за подршку развоја образовања; 

 У оквиру пројекта Министарства просвете, спровешће се вредновање и 

самовредновање одређених области.  

 

11. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА 


