
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

,, НИКОЛА ТЕСЛА“ 

КОСТОЛАЦ 
 

 

 

 
 

 

 

 

Годишњи план рада 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

„НИКОЛА ТЕСЛА“, КОСТОЛАЦ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/ 2021. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Костолац, септембар 2020. год.



Годишњи план рада Техничке школе са домом ученика „ Никола Тесла “ Костолац за школску 2020/2021 годину 

 

2  

 

1. УВОДНИ ДЕО 

Годишњи програм рада школе је стручно педагошки и организациони акт којим се 

планира и програмира целокупна делатност школе. 

Основна функција програма рада јесте успешно функционисање школе и њиме се 

дефинишу циљеви и задаци, уређују односи и видови рада, повезују делови у добро 

организовану целину. Програм је информативни и радни документ школе који садржи податке 

о условима рада, организацији рада, програмима свих активности школе, раду стручних органа 

и органа управљања, унапређивању рада и стручном усавршавању. 

ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Из прошлости Техничке школе „Никола Тесла“ 

За прославу јубиларних 70 година рада Техничке школе за образовање кадрова машинске, 

електро и рударске струке, чији је јубилеј обележен 2016. године, урађена је Монографија 

„Техничка школа у Костолцу 1946 - 2016“ . На основу обимног истраживања архивске грађе на 

чијим темељима је израђена Монографија, дат је детаљан историјат школе са свим занимањима, 

подацима о раду и школским променама. 

На основу тих података, подсетићемо укратко на њен развој. Зачетке  техничког 

образовања у Костолцу налазимо још у првим послератним данима. Развој индустрије и 

рударства у Костолачком крају налагао је потребу за стручном радном снагом, потребу за 

квалификованим радницима различитих струка и занимања. Због тога је у Костолцу, већ у 

првим данима после ослобађања, почетком 1946.године почела са радом. Стручна продужна 

школа, чији је први управник био Ратко Петровић, а потом Мирослав Ђорђевић. Школа је била 

у надлежности Министарства индустрије и рударства Србије, школовала је кадрове за потребе 

индустрије и занатства, у трајањуод 3 године. 

Нову школску 1946/ 47.годину  школа је почела у просторијама Државне управе рудника 

Костолац и то под новим називом „Стручна школа за ученике и индустрију и рударство“. 

Влада НР Србије доноси решење о оснивању рударско – индустријске школе у Костолцу 

која је имала 2 одељења и 34 ученика. Такође, из докумената која се налазе  у историјском 

архиву у Пожаревцу сазнајемо да је у Костолцу радила школа уредника у привреди раднички 

техникум који је имо 3 одељења и 54 ученика. 

Упоредо са техникумом постојала је школа ученика у привреди, чији је задатак био да 

ученицима пружи опште образовање стручно теоријску спрему и помогне практичном 

обучавању. Школа је радила у просторијама зграде Државне управе радника, а касније 

користила је бараку (на месту данашње месне заједнице). Настава се изводила поподне а 

преподне су ученици или обављали праксу или учили по кружоцима. Школска спрема 

наставника била је учитељска, а хонорарних углавном средње – техничка. У наведеним 

годинама број ученика ШУП-а се повећавао, а 1955. управник ове школе је била Љубица 

Давидовић. 

Од 1959. нови управник је Станислав Грујић. Од 1961. ШУП улази у састав школског 

центра за техничко образовање кадрова за привреду у Костолцу са машинско-металским и 

електротехничким одсеком. Нагли развој индустрије, а са њим и велике кадровске потребе за 

свршеним ученицима машинске, електротехничке и металске струке захтевао је да се бројно 

реши неопходан простор, па се тако доноси одлука о подизању нове школе и расписује 

самодопринос. Свечано отварање школског центра било је 26.9.1968.године. 

До 1974.школа има назив Школски центар за техничко образовање кадрова за привреду, а 

од 1974. године зове се центар за техничко образовање кадрова за привреду „13. октобар“. 

Образовни центар ,,13.октобар“ у Костолцу у сарадњи са Индустријско - енергетским 

комбинатом ,,Костолац“ у 1977. години покренуо је иницијативу за отварање Центра за 

ванредне студије при образовном центру ,,13. октобар“ у Костолцу, за све струке које постоје у 

Центру. У свим фазама договарања био је укључен и Секретаријат за друштвене делатности 
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Скуштине општине Пожаревац. Скупштина СР Србије својим решењем 01Број 022-505/79 од 

19. јула 1979. године, оценила је целисходним оснивање Више школе у Костолцу са електро, 

машинским и технолошким смером, што је обележило почетак стварања данашње Високе 

техничке школе у Пожаревцу. 

Прекретница је заправо наступила тек пошто је центар отворио у згради Радничког 

универзитета у Пожаревцу истурено одељење са 3 одељења ученика електро и машинске струке 

на трећем степену, тако да од 1990. године од тих одељења настаје нова самостална школа у 

истој згради, која је тада добила назив ,,Техничка школа Пожаревац“, данашња Политехничка 

школа Пожаревац. 

Након периода богатог раздобља школе која је произвела две нове стручне школе од 

22.03.1990. године техничка школа у Костолцу носи име великана Николе Тесле. 

У свом развоју школа се трансформисала у складу са развојем друштва и данас можемо 

рећи да је то савремена стручна школа за образовање младих трећег, четвртог и петог степена 

стручности. У току свог постојања техничка школа у Костолцу дала је нашој привреди огроман 

стручни кадар који је омогућио развој наше средине, општине Пожаревац па и шире. Школа 

данас располаже са веома добро опремљеним кабинетима и радионицама и привлачи младе 

генерације да у њој започну своје стручно образовање и припрему за свој будући позив. 

Године 3.09.2009. године, помоћник министра просвете и образовања за ђачки и 

студентски стандард, Зоран Тирнанић пустио је у функцију ново изграђен дом за ученике у 

коме ће наћи смештај педесеторо ђака костолачке техничке школе. Од тада школа носи назив 

Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла“ Костолац. 

У новембру 2019.године основана је Ученичка задруга „Теслин дом“ Техничке школе са 

домом ученика „Никола Тесла“. Поводом обележавања Дана школе 15.мај 2020. Године, 

свечано је отворена фотокопирница Ученичке задруге „Теслин дом“. 

Основни подаци о школи данас 

Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу образује ученике за 

следећа подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника и рударство и геологија. У 

оквиру ових подручја више је образовних профила, а у школи су у 2019/2020. школској години 

заступљени следећи: 

1. Трогодишњи образовни профил: 

 машинство и обрада метала 

 аутомеханичар, 

 заваривач, 

 механичар моторних возила 

2. Четворогодишњи образовни профил: 

 машинство и обрада метала 

 машински техничар за компјутерско конструисање 

 машински техничар моторних возила, 

 техничар машинске енергетике 

 Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машинама 

 електротехника 

 електротехничар процесног управљања, 

 електротехничар за електронику на возилима 

 електротехничар рачунара, 

 електротехничар енергетике. 

 Рударство 

 Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији 

 Рударски техничар 

 

3. Пети степен-специјалистичко образовање 

 машинство и обрада метала 

 аутомеханичар- специјалиста, 
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 металостругар- специјалиста, 

 механичар алатних машина- специјалиста, 

 заваривач- специјалиста 

 електротехника 

 електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења, 

 електроенергетичар за рударске и металуршке погоне, 

 рударство 

 организатор површинске експлоатације- специјалиста, 

 

 Програм обуке за заваривача- заваривање гасом и гасно резање 

 Програм обуке за заваривача- ручно електролучно заваривање 

 Програм обуке за заваривача- CO2( MAG)заваривање 

 Обука рада на рачунару- школа рачунара 

 ECDL тест центар за стицање лиценце 

Планом уписа за сваку школску годину уписује се одређен број ученика, с тим што план и 

број ученика одређује Министарство просвете. 

Наставним планом су обухваћени редовни и ванредни ученици. 

Ученици у образовном профилу механичар моторних возила похађају наставу по дуалном 

систему образовања.  

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

Годишњи план рада Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац сачињен 

је на основу: 

- Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр. 88/17, 27/18-3 (др. закон), 

27/18-22 (др. закон), 10/19, 6/20) и Закона о средњем образовању и васпитању (Сл. Гласник РС број 

55/13, 101/17, 27/2018 (др. закон), 6/20). 

- Правилник о наставном плану и програму у стручним школама за трогодишње и четворогодишње 

школовање за подручје рада у машинству (Просветни гласник РС број 3/93, 1/01, 9/02, 9/13), у 

подручју рада електротехнике (Просветни гласник Републике Србије број 3/13) и за подручје рада 

рударства, геологије и металургије (Просветни гласник Републике Србије 10/13). 

- Правилник о допуни правилника о наставном плану и програму Верске наставе за средње школе 

(Просветни гласник РС број 23/04). 

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

дестручним школама (Просветни гласник РС бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 

8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13,8/15) 

- Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању (Службени гласник бр. 82/15, 

59/20). 

- Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. Гласник Републике 

Србије број 22/05, 51/08, 88/15, 105/15, 48/16). 

- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника , васпитача и стручног 

сарадника (Просветни гласник РС број 81/17). 

- Правилник о евиденцији у средњој школи (Службени гласник РС 56/19). 

- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

средњег образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 72/15, 84/15, 73/16, 45/18). 

- Правилник о календару образовно–васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину. 

- Правилник о награђивању запослених Техничке школе са домом ученика ,,Никола Тесла“ 

Костолац. 

- Правилник о избору ученика генерације Техничке школе са домом ученика ,,НиколаТесла“ 

Костолац. 

- Правилник о похвалама и наградама ученика (Техничке школе са домом ученика ,,НиколаТесла“ 

Костолац. 



Годишњи план рада Техничке школе са домом ученика „ Никола Тесла “ Костолац за школску 2020/2021 годину 

 

5  

- Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи (Службени гласник РС бр. 

30/19). 

- Правилник о начину обављања организованог превоза деце (Службени гласник РС бр. 52/ 19, 

61/19). 

ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ 

Опште акте Школе (у даљем тексту: општи акти) доноси Школски одбор, осим општих 

аката чије је доношење законом или Статутом стављено у надлежност других органа. У школи 

постоје следећа акта: 

 Протокол о ужини ученика, 

 Правила понашања ученика, 

 Правилник о финансирању стручног усавршавања НВСС 

 Правилник о испитима, 

 Статут, 

 Протокол о завршном и матурском испиту, 

 Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у дому, 

 Правилник о ванредним ученицима,  

 Пословник о раду педагошког колегијума , 

 Правилник о поступању у ванредним ситуацијама у дому ученика, 

 Правилника о предлогу члана наставничко-педагошког већа  за награду поводом Дан радника у 

образовању, 

 Пословник о раду педагошког већа, 

 Акт о вредновању сталног стручног усавршања, 

 Кућни ред техничке школе са домом ученика „ Никола Тесла “ Костолац 

 Одлука комисија за забрану употребе алкохола, 

 Правилник о награђивању запослених, 

 Правилник о систематизацији радних места у ТШДУНТКО  

 Правилник о раду школске библиотеке, 

 Правилник о ученику генерације,  

 Правилник о раду, 

 Пословник о раду савета родитеља, 

 Правилник о изрицању васпитих и васпитно-дисциплинских мера ученицима, 

 Пословник о раду наставничког већа ТШДУНТКО,  

 Пословнико о раду школског одбора,  

 Пословник о раду ученичког парламента, 

 Правилник о дисциплинској одговрности запослених,  

 И друга акта у складу са законом и статутом. 

  

Годишњи план рада школе је општи програм целокупне активности школе. 

Садржај образовно - васпитних задатака прописан је у плановима и програмима 

образовања за стручне школе за трогодишње и четворогодишње школовање за подручје рада 

машинства и обраде метала, електротехнике и рударства. 

Осим законских аката полазна основа за израду Годишњег плана рада за школску 

2019/2020. годину су сви претходно наведени прописи на основу којих је урађен План рада. 
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2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Школски простор 

Школа располаже са 17 учионица опште намене. Једном учионицом за ванредне ученике,  

кабинетима за: хемију и биологију, историју и географију, машинство, техничко цртање и 

технологију обраде, рачунарско пројектовање у машинству, информатику и рачунарство - 

програмирање, електрична мерења, испитивање електричних машина. Три радионице за 

електро струку, кабинет за електронику и аутоматику, халом за практичну наставу машинске 

струке и салом за физичко васпитање у оквиру које се налази просторија са справама за 

вежбање. 

Школа располаже просторијама за рад директора, секретара и стручне службе, 

канцеларијама за административно особље, наставничком зборницом, библиотеком, 

конференцијском салом, просторијом фотокопирнице, просторијом школског полицајца и 

синдикалном просторијом, просторијом за ужину ученика. 

Школа у новодограђеном делу има следеће кабинете и лабораторије: 

 кабинет за рачунаре и програмирање, 

 кабинет за примену рачунара у елекротехници и машинству, 

 кабинет за рачунарство иинформатику, 

 лабораторија за електронику I, 

 лабораторија за електронику II, 

 лабораторија за дигиталну електронику, 

 рачунарску радионицу, 

 кабинет за машинске елементе, 

 кабинет за рачунарско пројектовање у машинству, 

 кабинет за електричне инсталације, 

 кабинет за елктричне машине, 

 кабинет за практичнунаставу, 

 кабинет за електрична мерења и основе електротехнике, 

 мултимедијална учионица, 

 кабинет за технологију обраде. 

Опште стање свих просторија је добро и у функцији за одвијање образовно - васпитног рада. 

Сви школски објекти имају централно грејање. Материјална средства за инвестиционо 

одржавање школског објекта добијамо од Града Пожаревца. 

Дом ученика 

У склопу школе налази се и дом ученика са смештајним капацитетом за 58 ученика. У 

објекту дома ученика налази се: 15 соба (трокреветних и четворокреветних), канцеларија 

управника, пријавница, чајна кухиња, мултимедијална учионица и остале просторије. За 

исхрану ученика школа поседује ресторан са савремено опремљеном кухињом. Смештајни 

капацитети ресторана су до 80 особа. Школа има проширену делатност ресторанских услуга за 

трећа лица. За рад Дома ученика доноси се посебан Годишњи план рада за школску 2020/ 2021. 

годину.  
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Списак наставних, техничких и других средстава чија се набавка планира у току школске године 

 Набавка софтвера, рачунара за електронске дневнике и периферних уређаја 

информатичких технологија, 

 Опремање учионица, 

 Опремање  кабинета наставним средствима и намештајем, 

 Опремање  радионице потребним алатима, наставним средствима и потрошним 

материјалом, 

 Набавка уређаја за пуњење климе, 

 Набавка 3D штампача и филамената потребних за његов рад; 

 Набавка универвезалног струга  фи 360x1000 mm, 

 Набавка симулатора; 

 Набавка одпрашивача неопходног за рад CNC машина, 

 Опремање канцеларија, 

 Набавка књига-лектире за библиотеку, 

 Опремање школске кухиње, 

 Опремање дома ученика, 

 Набавка потрошног материјала, 

 Набавка свих осталих средстава за несметан рад и нормално 

функцинисање наставе. 

Планирани радови и набавке за побољшање услова рада у школи 

  

 

 Замена водоводних цеви у школи, 

 Ограђивање дворишта школе, 

 Асфалтирање стаза у дворишту школе, 

 Извршити анализу исплативости школских аутомобила, 

 Набавка интерактивне табле и замена дотрајале рачунарске опреме, 

 

 

Остали радови који обезбеђују несметан рад, нормално одвијање наставе и повећање 

безбедности ученика и запослених 

У школи је запослено 121 радника на одређено и неодређено радно ангажовање. Број 

извршилаца по опису радног места и структура радника по стручној спреми дата је у следећим 

табеларним и графичким приказима. 
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РЕДНИ БРОЈ ОПИС РАДНОГ МЕСТА 
БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

1. ДИРЕКТОР 1 

2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 2 

3. УПРАВНИК ДОМА УЧЕНИКА  1 

4. ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ  1 

5. ПРОФЕСОР У НАСТАВИ 67 

6. НАСТАВНИК ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 5 

7. ПОМОЋНИ НАСТАВНИК 3 

8. НАСТАВНИК – ИНСТРУКТОР ВОЖЊЕ  1 

9. ВАСПИТАЧ 2 

10. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ – ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ 2 

11. СТРУЧНИ САРАДНИК БИБЛИОТЕКАР  1 

12. СЕКРЕТАР 1 

13. РАЧУНОВОЂА 1 

14. БЛАГАЈНИК 1 

15. РЕФЕРЕНТ ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА 1 

16. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР 1 

17. РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА  3 

18. ДОМАР 3 

19. МАГАЦИОНЕР 1 

20. ШЕФ СЛУЖБЕ ИСХРАНЕ 1 

21. КУВАР 1 

22. ПОМОЋНИ КУВАР (ПОМОЋНИ РАДНИК) 2 

23. СЕРВИРКА 2 

24. ВОЗАЧ 1 

25. ВЕШЕРКА 1 

26. СПРЕМАЧИЦА 15 

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ - АВГУСТ 2020. г. 121 

 

Табела запослених на основу стручне спреме 

СТРУЧНА СПРЕМА ЗАПОСЛЕНИХ  

ДОКТОР    3 

MAГИСТАР  2 

ВИСОКА  65 

ВИША  5 

СРЕДЊА ШКОЛА  25 

ВКВ РАДНИК  5 

КВ РАДНИК  1 

НИЖА СТРУЧНА СПРЕМА  15 

УКУПНО  121 

 

 Постојећи кадрови задовољавају потребе и нормативе, односно школа је кадровкси покривена за 

школску 2020/2021. годину. 
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Усавршавање кадрова 

Стручно усавршавање наставника, сарадника и осталих школских кадрова вршиће се на 

следећи начин: 

 Припремање  приправника за  успешан  васпитно-образовни рад и полагање испита за 

лиценцу, 

 Перманентно усавршавање наставника после положеног испита за лиценцу, 

 Семинари у оквиру стручних друштава и удружења Министарства просвете и спорта у 

професији којом се наставник бави, 

 Обрађивањем педагошко-психолошких тема на седницама Наставничког већа, 

 Обрађивањем стручних тема на стручним активима, 

 Набавка стручне литературе, 

 Евиденција о стручном усавршавању води се за наставнике. 

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 

Специфичност школе одређује између осталог, њено место и њена улога  у средини  у 

којој живи и ради. 

За остваривање програмских и културних садржаја школе користе се објекти, опрема, 

просторије социјалних партнера, то јест компанија, привредних друштава, сервиса и установа: 

 СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, 

 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ, 

 ПД КОСТОЛАЦ УСЛУГЕ, 

 ДОМ ЗДРАВЉА У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ, 

 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, 

 ТОПЛИФИКАЦИЈА, 

 ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА, 

 ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА, 

 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - КОСТОЛАЦ, 

 ДОМ КУЛТУРЕ ПОЖАРЕВАЦ И КОСТОЛАЦ, 

 О.Ш. ,,ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ КОСТОЛАЦ, 

 ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА ПОЖАРЕВАЦ, 

 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 КПЗ ЗАБЕЛА, 

 МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

 ДУНАВО СИГУРАЊЕ, 

 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“ПОЖАРЕВАЦ, 

 ЈКП “КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ” ПОЖАРЕВАЦ, 

 ТЕЛЕКОМ ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ПОЖАРЕВАЦ, 

 ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ, 

 “SAT - TV” ПОЖАРЕВАЦ, 

 „STIL RADIO“ КОСТОЛАЦ, 

 TV ВИМИНАЦИЈУМ КОСТОЛАЦ, 

 ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД, ОГРАНАК ”ТЕ- КО КОСТОЛАЦ”, 

 КОНЦЕРН „BAMBI“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 MR GROUP – МАЛО ЦРНИЋЕ, 

 ТУР „АУТО ЖОЛИ“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 „GLASS SERVIS“ – ПОЖАРЕВАЦ, 

 СЗР „ДРАШКО“ ЖИВИЦА, 

 ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ, 

 ПД ГЕОРАД, ДРМНО, 
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 ПД ПРИМ КОСТОЛАЦ, 

 ПД „АУТОТРАНСПОРТ“ д.о.о. КОСТОЛАЦ, 

 „БОКЕ“ д.о.о КОСТОЛАЦ, 

 АУТО СЕРВИС “НЕБА” КЛЕНОВНИК, 

 “DR 100 IĆ” ДОО КОСТОЛАЦ, 

 “LASER BALKAN” КОСТОЛАЦ, 

 „АУТО CHRISTINE RAJIĆ“ КОСТОЛАЦ, 

 АУТО СЕРВИС „ГРАОНИЋ“ КОСТОЛАЦ,  
 “ARRIVA SRBIJA” ПОЖАРЕВАЦ, 
 АЦ “ТЕХНИК ББ” доо БАЈИНА БАШТА – огранак АМД „ПОБЕДА“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО СЕРВИС “БАНЕ” ПОЖАРЕВАЦ, 

 ЗТР АУТО СЕРВИС “САЛЕ” ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО СЕРВИС “НИКОЛИЋ” ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО СЕРВИС “ГАЛЕ” ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО ЦЕНТАР “ТОПЛИЦА” ПОЖАРЕВАЦ, 

 О.З.Т.Р. “БАТА” ПОЖАРЕВАЦ 

 АУТО ЦЕНТАР “КОСТИЋ НИВА” ПОЖАРЕВАЦ, 

 ПР ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА “S” АУТО СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ, 

 ПД ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД „ЦЕНТАР С“ доо ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО ЦЕНТАР ТЕХНА Д.О.О ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО ЦЕНТАР „СТОЈАНОВИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ, 

  САМОСТАЛНА РАДЊА „СМ-СПОРТ“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 “АУТО ЦЕНТАР NR” ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО „MIRKOS“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 ЗТР „VIN AUTO“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 ЗАНАТСКА РАДЊА „ДЕЈАН“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 ЗР „ЕЛЕКТРО ЂУРИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО СЕРВИС „ЗОКИ“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 „HELA RADOJKOVIĆ“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА „ИЛИЈА СИМИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО СЕРВИС „ПОИНТ СЕРВИС“ ОСИПАОНИЦА, 

 АУТО ЕЛЕКТРИЧАРСКА РАДЊА „ЕЛЕКТРО ГАЈИЋ“ ЖАГУБИЦА, 

 СЗТР „БУЛУТИЋ“ НЕРЕСНИЦА, 

 СЗР ПР АУТО ЦЕНТАР „ДУБИ“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, 

 АУТО ЦЕНТАР „EVROPA D&M DOBROSAVLJEVIĆ“ КУЧЕВО, 

  “МПС” – СИСТЕМ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПЕТРОВАЦ, 

 СЗР „ЗЕКА“ ПЕТРОВАЦ, 

 АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА И ТРГОВИНА „АУТО  ЈОЦА“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, 

 САМОСТАЛНА АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА “МИЛЕ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, 

 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „AND STE“ доо СИРАКОВО, 

 АУТО СТАРТ „БАТИЦА“ ШАПИНЕ, 

 АУТО СЕРВС „МИЦКИ“ ШАПИНЕ, 

 ПР АУТО-МОТО ХУН РАБРОВО, 

 С.А.Р. „ИВИЦА“ ЗАБРЂЕ 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Бројно стање ученика 

Број ученика по одељењима и разредима 

Разред Број одељења Број ученика 

I 8 178 

II 8 185 

III 8 189 

IV 7 147 

Свега 31 699 

Место становања ученика 

Место становања 

ученика 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 

У Костолцу 313 

ван Костолца 314 

Дом ученика 58 

УКУПНО 699 

Број ученика по образовним профилима 

 

 

 

Образовни профил 

I разред 
IIразред 

III разред IV разред Свега 

Б
р
о
ј 
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д
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а 

Б
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о
ј 

у
ч
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а 
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о
ј 
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а 
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о
ј 
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а 

Б
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о
ј 
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д
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ењ

а 

Б
р
о
ј 

у
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а 

Б
р
о
ј 

о
д

ељ
ењ

а 

Б
р
о
ј 

у
ч
ен

и
к
а 

Б
р
о
ј 

о
д

ељ
ењ

а 

Б
р
о
ј 

у
ч
ен

и
к
а 

Машински техничар за компјутерско конструисање       1 17 1 17 

Машински техничар моторних возила 1 14 1 18 1 17 1 15 4 64 

Техничар машинске енергетике 1 22 1 14 1 22 1 24 4 82 

Техничар за компијутерско управљање CNC машина 1 14 1 14 1 19   3 47 

Аутомеханичар ** 13   ** 10 
  ** 23 

Заваривач 1 13   1 15   2 28 

Механичар моторних возила    1 23     1 23 

Рукобалац  мех.у површинској експлоатацији 1 26       1 26 

Електротехничар процесног управљања 
1 16 1 27 1 28 

  3 71 

Eлектротехничар енергетике 1 30 1 29 1 28 1 26 4 113 

Електротехничар рачунара 1 30 1 30 1 30 1 28 4 118 

Електротехничар за електронику на возилима       1 13 1 13 

Рударски техничар   1 28 1 22 1 24 3 74 

УКУПНО 8 178 8 185 8 189 7 147 31 699 

** Комбиновано са заваривачима 
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Предлог плана уписа ванредних ученика ради стручног оспособљавања, 

прекфалификације и докфалификације и специјализације 

Назив 

школе 

и 
место 

Подручје 

рада 
Образовни профил 

Број решења о 

верификацији 

образовног 
профила 

Стручно 

оспособавање 

до годину 
дана 

Преквалификација Доквалификација Специјализација 

Т
ех

н
и

ч
к
а 

ш
к
о
л
а 

са
 д

о
м

о
м

 у
ч
ен

и
к
а 

"Н
и

к
о
л
а 

Т
ес

л
а 

" 
К

о
ст

о
л
ац

 

М
аш

и
н

ст
в
о
 и

 о
б

р
ад

а 
м

ет
ал

а
 

Техничар машинске 

енергетике 

022-05-

00312/94-03 од 

27.05.1994. 
год. 

  15 20   

Машински техничар 

за компјутерско 

конструисање 

022-05-312/94-
03 од 

01.03.2005.год. 
  5 5   

Машински техничар 

моторних возила 

022-05-312/94-

03 од 
20.06.2007 

  10 10   

Аутомеханичар 
022-05-

00312/94-03 од 
27.05.1994.год. 

  15     

Бравар 
022-05-

00312/94-03 од 
27.05.1994.год. 

  10     

Заваривач 
022-05-

00312/94-03 од 
27.05.1994.год. 

  20     

Заваривач- 

специјалиста 

022-05-312/94-

03. од 
14.02.2000.год. 

      5 

Механичар алатних 

машина- 

специјалиста 

022-05-312/94-
03. од 

14.02.2000.год. 
      10 

Аутомеханичар- 

специјалиста 

022-05-312/94-

03. од 
14.02.2000.год. 

      10 

Металостругар - 

специјалиста 

022-05-312/94-

03. од 
14.02.2000.год. 

      5 

Е
л
ек

тр
о
те

х
н

и
к
а 

Монтер 

телекомуникационих 

мрежа 

022-05-

00096/95-03 од 

11.06.2014.год. 
  5     

Електромеханичар 

за машине и опрему 

022-05-

00312/94-03 од 
27.05.1994.год. 

  3     

Електромеханичар 

за термичке и 

расхладне уређаје  

022-05-96/95-

03 од 
20.12.1999.год. 

(за 2. и 3. 

разред) и 022-
05-96/95-03 од 

27.08.1997.год 

(1. разред) 

  5     

Електроинсталатер 

022-05-

03312/94-03 од 

11.06.2008. 
год. 

  5     

Електромонтер 

мрежа и постројења 

022-05-

00312/94-03 од 
27.05.1994.год. 

  7     

Електротехничар 

електронике 

022-05-96/95-

03 од 
28.06.1996.год 

  5 5   

Електротехничар 

енергетике 

022-05-

00312/94-03 од 

27.05.1994. 
год. 

  15 15   

Електротехничар 

рачунара 

022-05-96/95-

03 од 
08.05.1995.год. 

  5 5   
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Електротехничар за 

електронику на 

возилима 

022-05-

00312/94-03 од 

27.05.1994. 
год. 

  5 5   

Електротехничар 

процесног 

управљања 

    3 3   

Електроенергетичар 

за заштиту и 

управљање 

енергетским 

постројењима 

022-05-312/94-
03. од 

14.02.2000.год. 
      15 

Електроенергетичар 

за рударске и 

металуршке погоне 

022-05-312/94-

03. од 
14.02.2000.год. 

      15 

Р
у
д

ар
ст

в
о
 

Руковалац 

механизацијом у 

површинској 

експлоатацији 

022-05-

00312/94-03 од 

27.05.1994.год. 
  20     

Рударски техничар 

022-05-
03312/94-03 од 

11.06.2008. 

год. 

  10 10   

Организатор 

површинске 

експлоатације- 

специјалиста 

022-05-312/94-
03. од 

14.02.2000.год. 
      15 

    
Обука за рад на 

рачунару - ECDL 

611-00767/98-

01 од 

28.09.1999.год. 
40       

  

О
Б

У
К

А
 Обука заваривача- 

REL поступак, 

заваривање гасом и 

СО2 (MAG) 

поступак 

1118/1 од 

20.05.2015.год. 
40       

УКУПНО   80 163 78 75 

  
Постоје 5 испитна рока: новембарско- децембарски, јануарско- фебруарски, мартовско- 

априлски, мајско- јунски и августовско- септембарски испитни рок. 

 Комисију за упис на преквалификацију, доквалификацију и специјализацију чине 

председници стручних већа за област предмета електротехника, машинство и обрада метала и 

рударство.  
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4. ПЛАН ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Годишњи фонд часова образовних наставних предмета према плану 

образовања 

ОПШТЕ ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА 2020/2021.год. 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

ПРЕДМЕТИ 

БРОЈ ЧАСОВА 

О
Д

Е
Љ

Е
Њ

Е
 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Б
Л

О
К

 

Т
ео

р
и

ја
 

Вежбе 

групе 

Т
ео

р
и

ја
 

Вежбе  

групе 

I II III 
 

I II III 
  

1. Српски језик и књижевност 
 

      111(74)   
 

    Р11 

2. Српски језик и књижевност 3       105(70)         Р21 

3. Српски језик и књижевност 3       105(70)         Р31 

4. Српски језик и књижевност 3       96(32)         Р41 

5. Српски језик и књижевност 3 
 

    111         Е11 

6 Српски језик и књижевност 3       111         Е12 

7. Српски језик и књижевност 3       111         Е13 

8. Српски језик и књижевност 3       111         Е21 

9. Српски језик и књижевност 3       102         Е22 

10. Српски језик и књиженост 3       11         Е23 

11. Српски језик и књижевност 2    62     Е34 

12. Српски језик и књижевност 3       96         E31 

13. Српски језик и књижевност 3       105         E32 

14. Српски језик и књижевност 3       111         E33 

15. Српски језик и књижевност 
 

      87         41 

16. Српски језик и књижевност 3       93         E42 

17. Српски језик и књижевност 3       93         E43 

18. Српски језик и књижевност 3       105         M11 

19. Српски језик и књижевност 3       111     
 

  M12 

20. Српски језики кижевност 3 
 

    111         M13 

 21. Српски језик и књижевност 3       111         M14 

22. Српски језик и књижевност 3       105         M21 

23. Српски језик и књижевност 3       111         M22 

24. Српски језик и књижевност 3       111         23 

25. Српски језики књижевност 2       70         M24 

26. Српски језик и књижевност 3       111         M31 

27. Српски језик и књижевност 3       111         M32 

28. Српски језик и књижевност 3       111         M33 

29. Српски језик и књижевност 2 
 

    64         M4 

30. Српски језик и књижевност 3       96         M41 

31. Српски језик и књижевност 3       96         M42 

32. Српски језик и књижевност 3       96         M43 

 
УКУПНО ЧАСОВА: 93       

 
        

 1. Енглески језик 2 
   

74 
    

Р11 

2 Енглески језик 2 
   

70 
    

Р21 

3. Енглески језик 2 
   

70 
    

Р31 

4. Енглески језик 2 
   

64(32) 
    

Р41 

5. Енглески језик 2 
   

74 
    

Е11 

6. Енглески језик 2 
   

74 
    

Е12 

7. Енглески језик 2 
   

74 
    

Е13 
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8. Енглески језик 2 
   

74 
    

Е21 

9. Енглески језик 2 
   

68 
    

Е22 

10. Енглески језик 2 
   

74 
    

Е23 

11. Енглески језик 1 
   

31 
    

Е34 

12. Енглески језик 2 
   

64 
    

E31 

13. Енглески језик 2    70     E32 

14. Енглески језик 2 
   

70 
    

E33 

15. Енглески језик 2 
   

5 
    

E41 

16. Енглески јзик 2 
   

62 
    

42 

17. Енглески језик 2 
   

62 
    

E43 

18. Енглески језик 2 
   

70 
    

M11 

19. Енглески језик 2 
   

74 
    

M12 

20. Енглески језик 2 
   

74 
    

M13 

21. Енглески језик 2 
   

74 
    

M14 

22. Енглески језик 2 
   

70 
    

M21 

23. Енглески језик 2 
   

74 
    

M22 

24. Енглески језик 2 
   

74 
    

M23 

25. Енглески језик 2 
   

70 
    

M24 

26. Енглески језик 2 
   

74 
    

M31 

27. Енглески језик 2 
   

74 
    

M32 

28. Енглески језик 2 
   

74 
    

M33 

29. Енглески језик 2 
   

64 
    

M3 

30. Енглески језик 2 
   

64 
    

M41 

31 Енглески језик 2 
   

64 
    

M42 

32. Енглески језик 2 
   

64 
    

M43 

 
УКУПНО ЧАСОВА: 63 

         
1. Математика 4       148(74)         Р11 

2. Математика 4       140(70)         Р21 

3. Математика 4       140     
 

  Р31 

4. Математика 4       128(32)   
 

    Р41 

5. Математика 4       148         Е11 

6. Математика 3       111         Е12 

7. Математика 3       111         Е13 

8. Математика 4       148         Е21 

9. Математика 3       102         Е22 

10. Математика  1       31       
 

E34 

11. Математика 3       111         Е23 

12. Математика 3       96         E31 

13. Математика 4       140         E32 

14. Математика 4       140         E33 

15. Математика 3       87         E41 

16. Математика 4       124 
 

      E42 

17. Математиа 4       124   
 

    E43 

18. Математика 3       105         M11 

19. Математика 4       148         M12 

20. Математика 4       148         M13 

21. Математика 3       111         M14 

22. Математика 3       105         M21 

23. Математика 4 
 

    148 
 

      M22 

24. Матемтика 4       148         M23 

25. Математика 2       70         M24 

26. Математика 5       185         M31 

27. Математика 3       111         M32 

28. Математика 4       148         M33 

29. Математика 2     
 

64         M34 

30. Матмтика 5       10         M41 

31. Математика 3       96         M42 

32. Математика 4       128         M43 

 УКУПНО ЧАСОВА: 112       
 

        
 

1. Физичко васпитање 2       74         Р11 

2. Физичко васпитање 2       70         Р21 
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3. Физичко васпитање 2       70   
 

    Р31 

4. Физичко васпитање 2       64         Р41 

5. Физичко васпитање 2       74         Е11 

6. Физичко васпитање 2       74         Е12 

7. Физичко васпитање 2       74         Е13 

8. Физичко васпитање 2 
 

    74         Е21 

9 Физичко васпитање 2       68         Е22 

10. Физичко васпитање 2       74         Е23 

11. Физичко васпитање 2 
   

62 
    

Е34 

12. Физичко васпитање 2       64         E31 

13. Физичко васпитање 2       70         E32 

14. Физичко васпитање 2       70   
 

    E33 

15. Физичко васпитање 2       58         E41 

16. Физичко васпитање 2       62         E42 

17. Физичко васпитање 2       62         E43 

18. Физичко васпитање 2       70         M11 

19. Физичко васпитање 2       74         M12 

20. Физичко васпитање 2       74 
 

      M13 

21. Физичко васпитање 2       74         M14 

22. Физичко васпитање 2       70         M21 

23. Физичко васпитање 2 
 

    74         M22 

24. Физичко васпитање 2       74         M23 

25. Физичко васпитање 2       70         M2 

26. Физичко васпитање 2       74         M31 

27. Физичко васпитање 2       74         M32 

28. Физичко васпитање 2       74         M33 

29. Физичко васпитање 2       64         M34 

30. Физичко васпитање 2       64         M41 

31. Физичко васпитање 
 

      64         42 

32. Физичко васпитање 2       64         M43 

 УКУПНО ЧАСОВА: 64       
 

        
 

1. Историја  2 
 

  
 

 74         Р11 

2. Историја  2 
 

  
 

 70        Р21 

3. Историја  2 
 

  
 

 74        Е11 

4. Историја  2 
 

  
 

 7        Е12 

5. Историја  2 
 

  
 

 74      
 

Е13 

6. Историја  2 
 

  
 

 74        Е21 

8. Историја  2 
 

  
 

 74        M12 

9. Историја  2 
 

  
 

 74        M13 

10. Историја 3     
 

111         M14 

11. Историја 2     
 

74         M21 

12. Историја 2     
 

 74      
 

M22 

13. Историја 2   
  

74         M23 

 УКУПНО ЧАСОВА: 25       
 

        
 

1. Географија 2       74         Р11 

2. Географија 2       74         Е11 

3. Географија 2       74         Е13 

4 Географија 2    68     E22 

5. Географија 2       74         12 

6. Географија 2   
 

  74         M14 

7. Географија 2       70         M21 

8 Географија 2       74         M23 

 УКУПНО ЧАСОВА: 16       
 

        
 

1. Музичка уметност 1       37         Р11 

2. Музичка уметност 1       37         Е11 

3. Музичка уметност 1       37       
 

M12 

4. Музичка уметност 1       37         M13 

 УКУПНО ЧАСОВА: 4       
 

        
 

1. Ликовна култура 1 
   

37 
    

E12 
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2. Ликовна култура 1 
   

37 
    

E13 

3. Ликовна култура 1       35         Р21 

4. Ликовна култура 1       37   
 

    Е21 

5. Ликовна култура 1 
   

35 
    

М1 

6. Ликовна култура 1 
 

    37         M22 

7. Ликовна култура 1       37         M23 

 УКУПНО ЧАСОВА: 7       
 

        
 

1. Рачунарство и информатика 
 

2 2   
 

74 74     Р11 

2. Рачунарство и информатика 
 

2 2   
 

4 74     Е11 

3. Рачунартво иинформатика 
 

2 2   
 

74 74     Е12 

4. Рачунарство и информатика 
 

2 2   
 

74 74     Е13 

5. Рачунарство и информатика  2 2   70 70   М11 

6. Рачунарство и информатика  2 2   74 74   М12 

7. Рачунарство и информатика  2     74 4     M13 

8. Рачунарств и инфоратика 
  

2   
 

70 70     M14 

 УКУПНО ЧАСОВА: 
 

16  14 30 
 

        
 

1. Физика 2       74         Р11 

2. Физика 2       70         Р21 

3. Физика 2       74         Е11 

4. Физика 2       74         Е12 

5. Физика 2       4         Е13 

6. Физика 2       74     
 

  Е21 

7. Физика 2       68         Е22 

8. Физика 2       70         M11 

9. Физика 2       74         M12 

10. Физика 2       74         M13 

11. Физика 2      74         M22 

12. Физика 2       74         M23 

 УКУПНО ЧАСОВА: 24     
  

        
 

1. Хемија 3       111         Р11 

2. Хемија 2       70         Р21 

3. Хемија 2       74         Е11 

4. Хемија 2       74         Е12 

5. Хемија 2       74         Е13 

6. Хемија 2       70         M11 

7. Хемија 2       74         M12 

8. Хемј 2       74   
 

    M13 

 УКУПНО ЧАСОВА: 17       
 

        
 

1. Биологија 2       74         Р11 

2. Биологија 2       74         Е11 

3. Биологија 2       74         Е12 

4. 
Екологија  и  заштита животне 

средине 
1 

   
37 

    
M14 

5. 
Екологија и заштита животне 

средине  
      70         M11 

6, 
Екологија  и  заштита животне 

средине 
1    35     M24 

7. Биологија 2 
 

    74         M22 

8. Биологија 2       74         M23 

 
УКУПНО ЧАСОВА: 14       

 
        

 
1. Социологија 2       7         Р31 

2. Социолоија 2       70 
 

      E32 

3. Социологија 2       70         E33 

4. Социологија 2       74         M31 

5. Социологија 2       74         M32 

6. Социологија 2       74         M33 

7. Социологија правима грађана 2       64     
 

  E31 

8. Социологија павима граана 1    31     E34 

 УКУПНО ЧАСОВА: 15       
 

        
 



Годишњи план рада Техничке школе са домом ученика „ Никола Тесла “ Костолац за школску 2020/2021. годину 

 

18  

1. Филозофија 2       64         Р41 

2. Филозофија 2       62         E42 

3. Филозофија 2       62         E43 

4. Филозофија 2       64         M41 

5. Филозофија 2       64         M4 

6. Филозофија 
 

      64         M43 

 УКУПНО ЧАСОВА: 12       
 

        
 

1. Устав и право грађана 1       32         Р41 

2. Устав и право грађана 1       31         E42 

3. Устав и право грађана 1       31         E43 

4. Устав и право грађана 1     
 

32         M41 

5 Устав и право грађана 1       32         M42 

6. Устав и право грађана 1       32         M43 

7. Устав и право грађана 1       32         М34 

 УКУПНО ЧАСОВА 7       
 

        
 

1. Грађанско васпитање 1       37       13 Р11 

2. Грађанско васпитање 1       35       11 Р21 

3. Грађанско васпитање 1       35       13 Р31 

4. Грађанско васпитање 1       32       11 Р41 

5. Грађанско васпитање 1       37       08 Е11 

6. Грађанско васпитање 1       37       07 Е12 

7. Грађанско васпитање 1       37       09 Е13 

8. Грађанско васпитање 1       37       13 Е21 

9. Грађанско васпитање 1       34       12 Е22 

10. Грађанско васпитање 1       37       05 Е23 

11. Грађанско васпитање 1       32       15* E31 

12. Грађанско васпитање 1 
   

35 
   

00 Е34 

13. Грађанско вспитање 1       35       15 E32 

14. Грађанско васпитање 1       35       11 E33 

15. Грађанско васпитање 1       29       23* E41 

16. Грађанско васпитање 1       31       15 E42 

17. Грађанско васпитање 1       31       13 E43 

18. Грађанско васпитање 1       35       07 M11 

19. Грађанско васпитање 1       37       10 M12 

20. Грађанско васпитање 1       37       05 M13 

21. Грађанско васпитање 1       37       08 M14 

22. Грађанско васпитање 1       37       00 M21 

23. Грађанско васпитање 1 
 

    37       05 M22 

24. Грађанско васпитање 1       37       02 M23 

25. Грађанско васпитање 1       35       14 M24 

26. Грађансков аспитање 1       37       00 M31 

27. Грађанско васпитање 1       37        14* M32 

28. Грађанско васпитање 1 
 

    37        14 33 

29. Грађанско васпитање 1       32        16* M34 

30. Грађанско васпитање 1       32       08 M41 

31. Грађанско васпитање 1       32       00 M42 

32. Грађанско васпитање 1       32       24* M43 

 УКУПНО ЧАСОВА: 14       
 

        
 

1. Верска настава 1    37    18 Р11 

2. Верска настава 1 
   

35 
   

11 Р21 

3. Верска настава 1 
   

35 
   

12 Р31 

4. Верска настава 1 
   

32 
   

15 Р41 

5. Верска настава 1 
   

37 
   

22 Е11 

6. Верска настава 1 
   

37 
   

23 Е12 

7. Верска настава 1 
   

37 
   

21 Е13 

8. Верска настава 1 
   

34 
   

15 Е21 

9. Верска настава 1 
   

34 
   

18 Е22 

10. Верска настава 1 
   

37 
   

26 Е23 

11. Верска настава 1 
   

31 
   

13* Е34 

12. Верска настава 1 
   

35 
   

00 E31 
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ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
СПИСАК СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА 2019/ 2020. ГОД. 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

ПРЕДМЕТИ 

БОЈ ЧАСОВА 

Р
А

З
Р

Е
Д

 

НЕДЉНО ГОДИШЊЕ 
Б

Л
О

К
 

Т
ео

р
и

ја
 

Вежбе групе 

Т
ео

р
и

ја
 

Вежбе групе 

I II III I II ПРОФЕСОР 

1. Основе електротехнике 3 1 1 
 

111 37 37 
  

Е11 

2. Практична настава 
 

2 2 
  

74 74 
  

Е11 

3. Техничко цртање са нацртном геометријом  2    7 74   Е11 

4. Основе лектротехнике 
 

1 1 
 

111 37 3 
  

Е12 

5. Рачунарска графика и мултимедија 
 

2 2 
  

74 74 
  

Е12 

6. Практичнанастава 
 

2 2 
  

74 74 
  

Е12 

7. Увод у архитектуру рачунара 2    74     Е12 

8. Основе електротехнике 3 1 1 
 

111 37 37 
  

Е13 

. Основе машинства     74     Е13 

10 Практична настава  4 4   148 148   Е13 

13. Верска настава 1 
   

35 
   

13 E32 

4. Верска настава 1 
   

5 
   

15 E33 

15. Врска настава 1 
   

29 
   

00 E41 

16. Верска настава 1    31    15 E42 

17. Верска настава 1    31    13 E43 

18. Верска настава 1 
   

35 
   

09 M11 

19. Верска настава 1 
   

37 
   

07 M12 

20. Верска настава 1 
   

37 
   

10 M13 

21. Верска настава 1 
   

37 
   

14 M14 

22. Верска настава 1 
   

37 
   

19* M21 

23. Верска настава 1 
   

37 
   

12 M22 

24. Верска настава 1 
   

37 
   

21 M23 

25. Верска настава 1 
   

37 
   

11 M24 

26. Верска настава 1 
   

37 
   

19* M31 

27. Верска настава 1 
   

37 
   

00 M32 

28 Верска настава 1 
   

37 
   

13 M33 

29. Верска настава 1 
   

32 
   

00 M34 

30. Верска настава 1 
   

32 
   

17 M41 

31. Верска настава 1 
   

32 
   

20* M42 

32. Верска настава 1 
   

32 
   

00 M43 

 УКУПНО ЧАСОВА: 20       
 

        
 

1. 
Економика и организација 

предузећа 
2 

   
62         E42 

2. 
Економика и организација 

предузећа 
2 

   
62 

    
Е43 

 УКУПНО: 4 
         

            



Годишњи план рада Техничке школе са домом ученика „ Никола Тесла “ Костолац за школску 2020/2021. годину 

 

20  

11. Практична настава 
 

2 2 
  

74 74 
  

E21 

12 Основе електротехнике 3 
   

111 
    

E21 

13 Електроника  2 1 1 
 

74 37 37 
  

E21 

14 Електрична мерења 1 1 1 
 

37 37 37 
  

E21 

15 Електричне инталације и осветљења 3    111     Е21 

16. Примеа рачунара у електротехници  2 2  74 74    Е21 

17 Електротехнички материјалаи 1    37     Е21 

18 Основе електротехнике 2 1 1  68 34 34   Е22 

19 Рачунарски хардвер  2 2  68 68   12 Е22 

20 Софтверки лати  2 2  68 8    Е22 

21 Оперативни истеми   3  102 102  
 

30 Е22 

22 Електроника  2 1 1 
 

68 34 34 
  

Е22 

23 Програмирање 
 

2 2 
 

68 368 
  

18 Е22 

24 Практична настава 
 

2 2 
 

68 68 
  

30 Е22 

25 Основе електротехнике 3 
   

111 
    

Е23 

26 Увод у електренергтиу 2    74   
  

Е23 

27 Електрична меења 2 1 
  

74 37 37 
  

Е23 

28 Софтверски алати у електроенергетици  2 2   74 74 
  

Е23 

29 Електричне инсталације и осветљење 2 
   

74 
    

Е23 

30 Практична настава  4 4   148 148   Е23 

31 Практична настава 
 

1 
   

558 
  

60 Е34 

32 Електроника 2 1 1  74 37 37   Е23 

33 Електропрема у индустрији 2 
   

62 
    

Е34 

34 Предузетништво 
 

1 
   

31 
  

30 Е34 

35 
Апликативни програми за електричне 

инсталације-изборни 
1 

   
31 

    
Е34 

36 Електричне инсталације 2 
   

62 
    

Е34 

37. електротехника и лектроникA  2 2   70 70   M21 

3. Електротехника и електроника 2    74     M22 

39. Основе електротехнике 2    74     M23 

41 Дизел мотори 2 1   64 32    Е31 

42 Електроника 2 1   64 32    Е31 

43 Електричне машине на возилима 2    64 32    Е31 

44 Систеи паљења ото мотора 2 2   64 6    Е31 
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45 Системи убризгавања ото мотора 2 2   64 64    Е31 

46 Практична настава         150*3 Е31 

47 Апликативни програми**  2    64    Е31 

48 Мерења у електроници 2 1 1 1 70 35 35 35  E32 

49 Елетроника 2 2 1 1 1 0 35 35 35  E32 

5. Дигитална електроника 2 1 1 1 70 35 35 35  E32 

51. Програмирање 2 2 2 2 70 70 70 70 30*3 E32 

52. Рачунари 2 1 1 1 70 35 35 35 30*3 E32 

   53 Електоенергетика 2    70     E32 

   54 Електроника у енергетици 3 

 

 

1 

1 1 105 35 35 35 
 

E33 

55 Електричнеинсталацие и осветљење 2 1 1 1 70 35 35 35 
 

E33 

56 Мерења у електроенергетици 2 1 1 1 70 35 35 35 
 

E33 

57 Електричнемреже 2 
   

70 
    

E33 

58 Практична настава 
 

2 2 2 
 

70 70 70 60*3 E33 

59 Електрична постројења 
    

70 
    

E33 

60 Елетричне машине 2 
 

1 1 70 35 35 3 
 

E33 

61 Моторна возила 3 1* 1* 
 

87 29 29 
  

Е41 

62 Системи убризгавања дизел мотора 3 2* 2* 
 

87 58 58 
  

Е41 

63 Системи стабилности 2 2* 2* 
 

58 58 58 
  

Е41 

64 Системи безбедности и комфора 2 2* 
  

58 58 58 
  

Е41 

65 Пактична настава 
        

150*2 Е41 

66 Web дизајн**  2 2   58 58   Е41 

67 Предузетништво 
 

2 2 
  

58 58 
  

Е41 

68 Програмирање 2 2 2 2 62 62 62 62 30*3 E42 

69 Рачунари 3 2 2 2 93 62 62 62 30*3 E42 

70 Рачунарске мреже и комуникације 
  

1 1 62 31 31 31 
 

E2 

71. Основе аутоматског упраљања 3 1 1 1 93 31 31 31 30*3 E42 

72. Електричне машине 2 1 1 1 62 31 31 31 
 

E43 

73. Основе аутоматског управљања 2 1 1 1 93 31 31 31 
 

E43 

74. Електрична постројења 2 1 1 1 62 31 31 31 48*3 E43 

75. Пројектовање ел.инсталација  2 2 2  62 62 62  E43 

76 Обновљиви извори ел.енергије 2    62     E43 

77. Електричне мреже 2 1 1 1 62 61 61 61 42*3 E43 
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ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 
СПИСАК СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА 2019/2020. ГОД. 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

ПРЕДМЕТИ 

БРОЈ ЧАСОВА 

О
Д

Е
Љ

Е
Њ

Е
 

НЕДЉНО ГОДИШЊЕ 

Б
Л

О
К

 

Т
ео


и

ј

а 

Вежбе 

групе 

Т
ео

р
и

ја
 

Вежбе групе 

I II III I II III 

1 Машински материјали 2       70         M11 

2 Техничко цртање 
 

4 4 
  

140 140     M11 

3 Мерење и контрола калитет 
 

2 2 
  

70 70 
 

30*2 М11 

4 Пратична настава 
 

4 4 
  

140 140 
 

30*2 М11 

 Машински материјали 2       74       M12 

6 Техничко цртање са нац. гео.   3 3     111 111     M12 

7 Механика 2       74 
  

    M12 

8 Практична настава   3 3     111 111 
 

  M12 

9 Машински маеријали 2       4 
  

    M13 

10 Технико цртање   3 
 

    11 
 

    M13 

11 Механика 3       111 
  

    M13 

12 Практична настава   4 
 

    148 
 

    M13 

13. Техничко цртање   3 3     111 111     M14 

14. Механика 3    111    
 

М14 

15 Хемија и Машински материјаи 2 
   

74 
    

М14 

16 Техничка физка 2 
   

74 
    

М14 

1 Практична настава 
 

4 4 
  

148 148   М14 

18 Механика 2       70       M21 

19            

20 Компјутерска графика   3 3     105 105     M21 

21 Машински елементи  2  2     7 70     M21 

22 Технолишки поступци са контролом  2 2   7 70   М21 

23 Практична настава  4 4   140 140  60*2 М21 

24 Технологија машинске обраде  2 2   70 70   М21 

25 Механика 2       74 
  

    M22 

26 Машински елементи 2       74 
  

    M2 

27. Мотори СУС 2       74 
  

    M22 

28 Практичнанастава   6 6     22 222     M22 

29 Машински елемени 2       74 
  

    M23 

30 Технологија обраде 2       74 
  

    M23 

31 Основе енергетике 2       74 
  

    M23 

32 Практична настава   4 4     48 148     M23 

33 Мотори а унутрашњим сагоревањем  3 3 3  105 105 105    M24 

34 Машински елементи 
 

  3    
 

105 105     M24 

35 Техничка физика 2    70  
 

    M24 

36 
Одржавање мотора са унутрашњим 

сагоревањем 
 12 12 12  420 420 420  60  M24 

37 Алати, прибори и мерења - изборни 1    35     М24 

38 Рачунари и програмирање   4 4     148 148     M31 

39 Машински лементи 2       74 
  

    M31 

40 Технологија обраде 3       111 
  

    M31 

41 Хидраулика и пнеуматика 2       74 
  

    M31 

42 Термодинамиа 2       74 
  

    M31 

43 Моделрање машинских елемената и 
 

2 2   
 

74 74     M31 
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конструкција 

44 Практична настава   3 3 
 

  111 111 
 

  M31 

45 Машински елементи 2       74 
  

    M32 

46 Технологија обраде 2       74 
  

    M32 

47 Термодинамика 2       74 
  

    M32 

48 Хидраулика и пнеуматика 2       74 
  

    M32 

49 Моторнавозила 3       111 
  

    M32 

50 
Експлоатацијаи одржавање моторних 

возила 
2       74 

  
    M32 

51 Практична настава   7 7 
 

  259 259 
 

  M32 

52. Машински елементи 2 
   

74 
    

М33 

53 Енергетска постројења 3   
  

111 
  

    M33 

54 Хидроулика и пнеуматика 2       74 
   

  M33 

55 Термодинамика и термотехник 2       74 
  

    M33 

56 Практична настава   7 7 7   224 224 224   M33 

57 Основе технике мерења и аутоматизације 2 
 

    74 
  

    M33  

58 Машински елементи 
 

      64 
  

    M34 

59 Организација рада 2       64 
  

  
 

M34 

60 Практична настава- заваривач   14       448 
 

  60 M34 

61 Технологија образовног профила 3*2       96*2 
  

    M34 

62 Практична настава- аутомеханичар   14 
 

    448 
 

  60 M34 

63 Организација рада 2       64 
  

    M41 

64 Аутоматизацја и роботика 2 1 1   64 32 32     M4 

65 Конструисање 2 3 3   64 96 96     M41 

66 Испитивање машинских конструкција 2       64 
  

    M41 

6 
Моделирање машинских елемената и 

конструкција  
3 3   

 
96 96   60* 41 

68 Организација раа 2       64 
  

    M42 

69 Моторна возила 3       96 
  

  
 

M42 

70 
Експлоатација и одржавање моторних 

возила 
1 2 2   32 64 64     M42 

71 Мерење и контролисање   2 2     64 64     M42 

72 Елементи аутоматизације моторних возила 2 
  

  64 
  

    M4 

73 Практична настава   7 7 
 

  224 224 
 

60*3 M42 

74 Организација рада 2       64 
  

    M43 

75 Енергетски процеси 2       64 
  

    M43 

76 Енергетска постројења 3       96 
  

    M43 

77 Аутоматизација постројења 3       96 
  

    M43 

78 Практична настава   7 7 
 

  224 224 
 

60* M43 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:  РУДАРСТВО И OБРАДА МЕТАЛА 
ЗАНИМАЊЕ: РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

ПРЕДМЕТИ 

БОЈ ЧАСОВА 

О
Д

Е
Љ

Е
Њ

Е
 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Б
Л

О
К

 и
 У

к
у

п
н

о
 

ч
ас

о
в
а 

Т
ео

р
и

ја
 

Вежбе 

групе 

Т
ео


и

ја
 Вежбе групе 

I II II I II ПРОФЕСОР 

1. Основе геологије 2 
 

1   74 37 37   4 Р11 

2. 
Техничко цртање са нац. 

Геом. 
2 1 1   74 37 37   4 Р11 

3. Нацртна геометрја 2       70       
30*2 

3,41 
Р21 
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4. Техничка механика 3       105       3 Р21 

5. Минерологија 2       70     
 

30*2 

3,41 
Р21 

6. 
Основе машинства и 

електрот. 
2       70       2 Р21 

7. Организација производње 2       70       2 Р21 

8. Општи рударски радови 2       70       
30*2 

3,41 
Р21 

9. 
Лежишта минералних 

сировина 
2       70 

 
    2 Р31 

10. 
Заштита радне и животне 

средине 
2       70       2 Р31 

11 Општи рударски радови 2       70   
 

  2 Р31 

12. Рударске машине и уређаји 3       105       3 Р31 

13. 
Геодезија са рударским 

мерењима 
2       70       

60*3 

     5,13 
Р31 

14. Практична настава   7 7     245 24   10,78 Р31 

15. Транспорти извоз 2       64       2 
Р41

  

16. 
Проветравање и одржавање 

рудника 
2       64       2 

Р41

  

17. 
Припрема минералних 

сировина 
2       64       2 

Р41

  

18. Дубинско бушење 2       64       2 Р41 

19. Практична настава   6 6     192 192   
60*2 

12,08 

Р41

  

20. Методе откпавања 3       96       3 
Р41

  
  

 

Подела предмета на наставнике 

 

ДАТ ЈЕ У ПРИЛОГУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА.  /ПРИЛОГ 1/ 
                  

СТРУКТУРА ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ 

 Детаљна структура за све облике образовно – васпитног рада дата је на крају 

програма у облику табеларног распореда задужења тачка 12. 
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5. РИТАМ РАДНОГ ДАНА 

Број смена и време рада 

Прва смена (преоподневна): чине је одељења првог и другог разреда. 

Друга смена (поподневна): чине је одељења трећег и четвртог разреда. 

Настава у преподневној смени почиње у 7
35

 и  траје до 13
30

  часова, а у поподневној 

смени почиње у 13
40

 и траје до 19
30 

часова. 

У првој и другој смени велики одмор је после другог часа и траје 20 минута, а између 

часова одмор траје 5 минута. 

Радно време школе је од 6
00

 до 21
00

 часова. 

Радно време ненаставног особља у првој смени је од 7
00

 до 15
00

 часова, а у другој 

смени од 13
00

 до 21
00 

час. Пауза у првој смени је од 10
30

 до 11
00

 часова, док је у другој 

смени од 16
30

до 17
00

 часова. Радно време спремачица: прва смена од 6
00

 до 14
00

, друга 

смена од 14
00

 до 21
00

 час. Пауза од 8
30

 до 9
00

 и 14
30

 до 15
00 

часова. 

Распоред наставних часова, дежурства наставника, дежурства ученика и звона 

Распоред наставних часова и осталих облика образовно - васпитног рада истакнут је на 

огласној табли у зборници школе, веб сајту и уписује се у дневницима рада одељења. 

Распоред радних дана током школске 2020/2021. године 

Радни дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Укупно 

Прво полугодиште 20 21 19 20 20 100 

Друго полугодиште  16 16 18 18 17 85 

Укупно 36 37 37 38 37 185 

 

Toком школске године има 1 понедељак мање  и 1 четвртак више у складу са чланом 3. 

Правилника о календару образовно-васпитног рада, стручна школа је у обавези да 

равномерно распореди дане у седмици, што ће реализовати на следећи начин: 

 

Дан и датум Промена дана 

Четвртак, 28.01.2021. год. Настава по распореду за понедељак 

Класификациони периоди: 

Први - за сва одељења 16.11.2020. 

Други - за сва одељења 29.01.2021. 

Трећи 

 

- за завршне разреде 10.04.2021. 

- за остала одељења 17.04.2021. 

Четврти 
- за завршне разреде 28.05.2021. 

- за остала одељења 18.06.2021. 
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РАСПОРЕД   ЗВОНА 
Школска 2020 / 2021. Год. 

Пре подневна  смена После подневна смена 

Број часа Време Број часа Време 

1 7 
35 

-  8 
20

 1 13 
40 

-  14 
25

 

2 8 
25  

-  9 
10

 2 14 
30  

-  15 
15

 

Велики одмор 9 
10 

 -  9 
25

 Велики одмор 15 
15  

-  15 
30

 

3 9 
30 

-  10 
15

 3 15 
35 

-  16 
20

 

4 10 
20 

-  11 
05

 4 16 
25 

- 17 
10

 

5 11 
10

  -  11 
55

 5 17 
15

 -  18 
00

 

6 12 
00 

-  12 
45

 6 18 
05

 -  18 
50

 

7 12 
50  

-  13 
30

 7 18 
55 

-  19 
40

 

Због тренутне епидемиолошке ситуације часови су скраћени на 30 минута и овај 

распоред звона важи од 01.09.2020. 

Школска 2020 / 2021. Год. 

Пре подневна  смена После подневна смена 

Број часа Време Број часа Време 

1 7 
35 

-  8 
05

 1 12
50 

-  12 
45

 

2 8 
10  

-  8 
40

 2 12 
50  

-  13 
20

 

Велики одмор 8
40 

 -  9 
00

 Велики одмор 13 
20  

-  13 
40

 

3 9 
00 

-  9 
30

 3 13
40 

-  14 
10

 

4 9 
35 

-  10 
05

 4 14
15 

- 14 
45

 

5 10 
10

  -  10 
40

 5 14 
50

 -  15 
20

 

6 10 
45 

-  11 
15

 6 15 
25

 -  15 
55

 

7 11 
20  

-  11 
50

 7 16
00 

-  16 
30

 

 

Школа одређује скраћење часова наставе због значајних наставних и ваннаставних 

активности 

Празници, манифестације, такмичења, изложбе 

 Такмичење у пливању почетком школске године на градском базену у Пожаревцу 

 Крос “Кроз Србију” у октобру 2020. године на градском хиподрому у Пожаревцу 

 Крос “Кроз Србију” у мају 2021. године стадиону ФК ”Рудар” у Костолцу 

 Дан просветних радника – 8. Новембар2020.године 

 Дан Светог Саве – 27. Јануар 2021.године 

 Дан школе – 15. Мај 2021.године 

 Изложбе ликовних и литерарних радова на нивоу школе; 

 Посета Галерији савремене уметности у Пожаревцу; 

 Учествовање на фолклорним смотрама; 

 Организовање посета манастирима; 

 Учествовање на ликовним колонијама; 

 Учествовање на разним пројектима које организује Министарство просвете; 

 Учествовање на манифестацијама под покровитељством Министарства просвете... 

 Посета Локалној самоуправи ( у оквиру наставе грађанског васпитања за трећу годину 

октобар); 

 Учествовање на пројектима у организацији Културно спортског  центара  Костолац 

 Посета Основном суду у Пожаревцу поводом Европског дана Цивилне правде)- октобар 



Годишњи план рада Техничке школе са домом ученика „ Никола Тесла “ Костолац за школску 2020/2021. годину 

 

27  

 Ученици школе учествоваће на такмичењима у организацији Министарсва просвете као 

и организацији такмичења стручних школа за подручја рада машинство и обрада метала, 

електотехника , математика и  програмирање; 

 Школска, окружна, државна и међународна такмичења ученика у организацији школе, 

Друштва математичара Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја а 

према одговарајућем календару такмичења; 

 Организован одлазак ученика на разне сајмове (Сајам књига – посета Народном музеју у 

Београду; 

 Сајам енергетике – посета музеју Николе Тесле; 

 Дан отворених врата у САНУ (обилазак Свечане сале, Архив и Библиотека САНУ, 

спомен- соба Бранка Ћопића. Милутина миланковића, Галерије САНУ и Галерија науке 

и технике САНУ). 

 Посета Народном музеју у Пожаревцу; 

 Међународни сајам Технике и техничких достигнућа;  

 Међународни сајам опреме и средстава за савремену наставу; Звонце- сајам образовања;  

 Посета Научно-технолошком парку у Београду; 

 Посете - позоришне представе, опере,оперете и мјузик); 

 Посета Народном позоришту у Београду; 

 Посета Педагошком музеју -Београд; 

 Посета музеју Михајло Пупин; 

 Организован одлазак ученика и посета Природњачком музеју; 

 Посета  Золошком врту у Београду ( октобар, ученици првог и другог разреда); 

 Посета ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ - децембар 2020.год; 

 „ СВЕТСКИ ДАН НАУКЕ- 10 НОВЕМБАР“ 

 Посета музеја Науке и технике у Београду 

 „ Наградни излет за ученике који су остварили добре резултате на Републичким такмичењима 

школе и дома, као и кандидати за ученика генерације." 

 Подршка и учешће у активностима Црвеног Крста Пожаревац у складу са њиховим 

календаром најзначајних активности за школску2020/2021.год. 

 ПРОСВЕТНЕ АКТИВНОСТИ ( Календар тематских часова у школама у Србији) 
 За ученике завршних разреда организоваће се матурско вече 

Спортско – рекреативне активности 

У оквиру спортско – рекреативних активности остварују се следећи задаци: 

 Задовољити нове и све разноврсније интересе и жеље школске омладине за 

обављењем разним областима физичког вежбања у слободно време. 

 обухватити што већи број ученика посебним програмом физичкогвежбања 

На иницијативу градске управе града Пожаревца да школе имају „отворена 

игралишта“ школа у периоду када се не одвија настава уступа на коришћење фискултурну 

салу спортским клубовима у којима тренирају деца и омладина. Такође, деци града 

Костолца доступна су и игралишта у школском дворишту које је отворено радним данима 

и викендом у складу са поменутом иницијативом. 

Разредни, поправни и други испити 

За редовне ученике у школи ће се организовати разредни, поправни, завршни (за 

трогодишње школовање), и матурски (за четворогодишње школовање) испити у следећим 

роковима: 

1. Разредни испити- јунски и августовски рок. 

2. Поправни испити - за ученике завршних разреда - јунски и августовски испитни рок – за 

остале ученике августовски испитни рок. 

3. Завршни испити - јунски и августовски испитни рок. 
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4. Матурски испити- јунски и августовски испитни рок.  

Календар датума значајних активности школе 

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19 и 6/20),  

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 
На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17,27/18 – др.закон, 10/19 и 6/20),  
министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 
ПРАВИЛНИК  

O КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-

васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) и школског распуста у гимназији, 

уметничкој и стручној школи, за школску 2020/2021. годину. 

Члан 2. 
Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени планом и 

програмом наставе и учења, односно наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и 
стручне школе, планирају се годишњим планом рада школе 

Члан 3. 
Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе 

остварују на годишњем нивоу: 
У гимназији: 
– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставнихдана; 
– у IV разреду у 33 петодневних наставних седмица, односно 165 наставних дана.  
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није 

могуће да гимназије остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних 
седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја 
петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

У оквиру 37, односно 33 петодневних наставних седмица, гимназија је у обавезида 
годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици,изузев у случају када због 
угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су 
распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени. 

Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 33 пута,изузев 
у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће 
обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута. 

У стручној школи: 
– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 

петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана; 
– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 

петодневних наставних седмица, односно 170 наставних дана. 
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није 

могуће да стручне школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју 
наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од 
утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

У оквиру 37, односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у обавези 
да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици,изузев у случају када због 
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угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су 
распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени. 

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37, односно 34 пута,изузев у 
случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити 
да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута. 

Члан 4. 
План и програм наставе и учења, односно наставни план и програм за уметничке школе 

у I, II, III и IV разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или 
шестодневним наставним седмицама, у складу са законом. 

Члан 5. 
Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта. 
Прво полугодиште почиње у уторак1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 

29. јануара 2021. године. 
Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године, a завршава се у петак, 

18. јуна 2021. године. 
Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у петак, 21. маја 2021. 

године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних 
школа у петак, 28. маја 2021. године. 

Друго полугодиште за ученике I и II разредатрогодишњег, односно I, II и III разреда 
четворогодишњег образовања стручних школа, за које је планом и програмом наставе и учења, 
односно наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према 
индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 6. 
августа 2021. године. 

Члан 6. 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњираспуст. 

Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак 31.12.2020.године, 

завршава се у петак 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021. 

године, а завршава се у петак, 12. фебруара 2021. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у уторак, 4. 

маја 2021. године. 

За ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и 

ученике I и II разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у понедељак, 

21. јуна 2021. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2021. године. 

За ученике IV разреда гимназије, IVразреда четворогодишњих и III разреда 

трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног 

испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2021. године. 

Члан 7. 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и 

другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У 

школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском рату, Свети Сава – Дан 

духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском 

рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.  

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. 

године, Свети Сава 27. јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9. маја 2021. године, 

Видовдан 28. јуна 2021. године 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на 

српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату иДан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.  

Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника. 

Члан 8. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у 

дане следећих верских празника, и то:  

1) православци – на први дан крсне славе; 
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2) припадници исламске заједнице ‒ 27. јула 2021. године, на први дан Курбанског 

бајрама и 13. маја 2021. године, на први дан Рамазанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 28. септембра 2020. године, на први дан Јом 

Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 

календару – 25. децембра 2020. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском 

календару – 7. јануара 2021. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају Ускрс по Грегоријанском 

календару-4. априла 2021. године и Јулијанском календару-2.маја 2021.године. 

Члан 9. 
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити 

наставне дане у којима су се остваривале екскурзије. 
Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на 

начин који утврди годишњим планом рада. 
Члан 10. 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 
полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег 
образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, 
школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.  

Члан 11. 

Пријемнииспити за упис ученика у средње школе за школску 2021/2022.годину биће 

организовани у периоду од 7-16. маја 2021. године, и то заупис у: 

- средње школе у којима се део наставе одвија на страном језику; 

- средње балетске школе; 

- одељења за ученике са посебним способностима за математику; 

- одељења ученика са посебним способностима за физику; 

- одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику; 

- одељења ученика са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност; 

- одељења ученика са посебним способностима за географију и историју; 

- одељења ученика са посебним способностима за биологију и хемију; 

- одељења за ученике са посебним способностима за филолошке науке (испит из 

српског/матерњег језика и књижевности и испит из страног језика); 

- средње музичке школе; 

- уметничке школе ликовне области и на образовне профиле у области уметности. 

Предаја докумената за упис у одељења за ученике са посебним способностима за спорт 

одржаће се у суботу, 15. маја и понедељак, 17. маја 2021. године. 

Члан 12. 
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 

2020/2021. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 13. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”. 
 

 
Број: 110-00-39/2/2020-03 

 

У Београду, 15. јуна 2020. године  

М И Н И С Т А Р 

 

Младен Шарчевић 
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6. ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА ОБАВЕЗНИХ И 

ФАКУЛТАТИВНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ И 

ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ ЗА НАСТАВУ 

 

Успешна реализација образовно – васпитних садржаја предвиђених у оквиру 

образовних профила и њихово усвајање од стране ученика, поред осталог зависи од 

планирања и припремања за образовно – васпитни процес. Планирање наставе врши се на 

основу званичних планова и програма рада образовно – васпитног рада које прописује 

Министарство просвете Републике Србије, а у складу са додатним упутствима које ово 

министарство даје током школске године. 

Планирање, које врши сваки учесник у образовно – васпитном процесу, одвија се на 

нивоу школске године (годишњи планови) и на нивоу месеца односно теме (месечни односно 

тематски планови). 

Дневно припремање за извођење наставе представља заокружени процес планирања у 

текућој школској години. Годишњи планови израђују се на почетку школске године у два 

примерка, од којих један представља саставни део Годишњег програма, а други користи 

предметни наставник за даље планирање и рад. 

Месечни, односно тематски планови предају се стручним сарадницима о чему се води 

евиденција.  

ОСНОВЕ ПРОГРАМА РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Наставничко веће је основни стручни орган школе чији је превасходни задатак да 

иницира и оствари програмске, организацијске, кадровске, материјално-техничке и 

стручне претпоставке за успешан и савремен васпитно-образовни рад. 

Наставничко веће је стручни орган који ради у седницама и расправља и одлучује по 

питањима: 

1. учешће у планирању и програмирању образовно-васпитног рада школе, 

2. организација образовно-васпитног рада школе, 

3. организовање општестручног усавршавања наставника и других учесника у образовно 

васпитном процесу, 

4. покретање иницијативе за унапређивање образовно-васпитног рада, 

5. организовање сарадње и размена искустава са образовно - васпитним и

другим институцијама (Министарство просвете, заводи, истраживачки центри…), 

6. праћење реализације плана и програма за средњу школу и Годишњег програма рада школе. 

Учешће у планирању и програмирању васпитно – образовног рада 

 Утврђује предлог Годишњег програма рада и стара се о његовом успешном остваривању, 

 утврђивање планова и програма стручних органа, сарадника, директора, ваннаставних 

активности, усавршавања, унапређивање васпитно-образовне праксе и плана уписа, 

 месечно планирање, програмирање рада одељенских старешина, стручних сарадника и 

других учесника у образовно-васпитном процесу, 

 усвајање планова и програма рада Наставничког већа, 

 разрађује и реализује наставни план и програм. 
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Организација образовно – васпитног рада 

 

 реализација планова уписа и формирање одељења, 

 подела предмета на наставнике, 

 одређивање одељењских старешинстава, 

 одређивање смена и ритма радног дана, 

 утврђивање уџбеничке литературе, 

 усвајање распореда часова и организовање дежурстава, 

 организовање практичне наставе, додатне и допунске наставе, 

 организовање разредних, поправних, завршних и матурских испита, 

 набавка наставних средстава и учила, 

 обележавање значајних датума и јубилеја, 

 решавање кадровских питања. 

Стручно усавршавање 

 праћење теоријских и практичних сазнања и достигнуча у области образовања и 

васпитања, 

 дидактичко – методошка усавршавања, 

 педагошко – психолошка усавршавања. 

Унапређивање образовно – васпитног рада 

 наставничко веће иницираће осавремењивање образовно-васпитног рада у смислу 

коришћења разноврсних облика и метода рада и коришћења постојећих наставних 

средстава, 

 наставничк веће иницираће набавку нових наставних средстава у складу са 

материјалним могућностима, 

 аналитичко – истраживачки рад. 

Праћење реализације Годишњег програма рада 

 праћење свих видова образовно-васпитног рада, 

 анализа успеха рада стручних органа и учесника образовно-васпитног процеса 

 праћење реализације стручног усавршавања, сарадње са родитељима, естетског и 

еколошког уређења, 

 награђивање и похваљивање за постигнуте резултате, 

 разматрање резултата васпитно образовне делатности и предлог мера за унапређивање 

тог рада, а посебно успеха ученика. 
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План рада Наставничког већа за школску 2020/2021. годину 
 

Активности Динамика Носиоци 

Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе 

за претходну школскугодину 

Давање мишљења на Извештај о вредновању и самовредновању 

рада школе за претходну школску годину 

Разматрање извештаја о стручном усавршавању запослених у 

претходној школској години 

Разматрање Годишњег плана рада школе и директора за текућу 

школску годину 
Разматрање плана стручног усавршавања 
запослених за текућу школску годину 
Утврђивање правца екскурзија 

Разматрање нових школских докумената (Школског програма, 

Развојног плана,елабората...) 

 

 

 

септембар 

 

- директор 
- чланови 

Педагошког 

колегијума 

- руководиоци тимова 

- чланови Наставничког већа 

Предлог запосленог за доделу награда поводом Дана  радника у 

образовању (на основу Правилника о предлогу наставника за 

награду поводом Дана радника у образовању) 

Извештај о изведеним екскурзијама 

 Крос РТС-а 

  

 

 

октобар 

 

 

- чланови Наставничкогвећа 

- вође екскурзија 

Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

класификационог периода 

План уписа за школску 2020/2021. год. 

Самовредновање школе 

Васпитно-дисциплинске мере ученика 

 

новембар 

- директор 

- помоћници директора 

- педагог, психолог 
- чланови Наставничкогвећа 

Организација школских такмичења 

Васпитно-дисциплинске мере ученика 
Анализа рада тимова 
Успех ученика на преквалификацији, доквалификацији и 
специјализацији и информација о Ценовнику 

 

 

децембар 

- директор 

- помоћници директора 
- чланови Наставничкогвећа 

- руководиоци тимова 

Договор о прослави школске славе – Св.Саве 

Припреме ученика за такмичења 

Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

полугодишта 

Буџет за финансирање стручног усавршавања наставника  

Извештај о обиласку наставе 

 

јануар 

- директор 

- помоћници директора 
- чланови Наставничко гвећа 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта 

Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе и 

директора за прво полугодиште текуће школске године 
Школски развојни план  и извештај тима о самовредновању за прво 

плугодиште 

Успех ученика после матурског и завршног испита, 
фотографисање, матурско вече 

 

 

 

фебруар- 

март 

-директор 

- Помоћници директора 

- педагог, психолог 
- чланови Наставничког већа 

Анализа успеха и дисциплине ученика на другом 

класификационом периоду 

Васпитно – дисциплинске мере ученика 

Организација „Дана отворених врата“ 

Презентација школе 

Самовредновање школе 

Извештај о екскурзији 

Анализа рада тимова 
Избор уџбеника за наредну школску годину 

 

 

април 

- директор 

- помоћници директора 

- педагог, психолог 

- чланови Наставничкогвећа 

- руководиоци тимова 
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Васпитно-дисциплинске мере ученика 

Договор око прославе Дана школе 

Крос РТС-а 
Формирање испитног одбора за матурски и завршни испит 

Формирање распореда одржавања припремне наставе за поправне, 

разредне и матурске/завршне испите у јунском року 

Избор ученика генерације (на основу Правилника о избору ученика 

генерације) 
Обавештење о изборним предметима 

 

 

мај 

 

 

- директор 

- помоћници директора 

- чланови Наставничког већа 

Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

Договор о активностима за наредни период 

Разматрање предложених наставника, ментора и ученика завршних 

разреда за награђивање и похвале (Правилник о похвалама и 

наградама ученика и Правилник о награђивању запослених) 

Извештај о презентацији школе 

Подела часова по предметима за наредну школску годину 

Именовање чланова комисија за упис у I разред 

Разматрање предложених ментора и ученика првог, другог и трећег 

разреда за награђивање и похвале 
Формирање распореда одржавања припремне наставе за поправне, 

разредне и матурске/ завршне испите у августовском року 

Формирање комисија за поправне/завршне и матурске испите у 

августовском року 

Формирање распореда одржавања поправних, 

завршних/матурских испита у августовском року 

 

 

 

 

 

јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

- директор 

- помоћницид иректора 

- педагог ,психолог 

- чланови Наставничког већа 

Реализација испита (поправних, ванредних, завршних и 

матурских) 

Извештај о успеху на матурским и завршним испитима у 

августовском року 

Извештај о успеху ученика на крају школске године 

Анализа рада тимова 

Договор о активностима за почетак нове школске године 

Информација о реализацији уписа за школску 2019/2020. год. 

Утврђивање одељењских старешина и активности за почетак 

школске године и распоред часова за почетак године као и 

распоред дежурства 

 

 

 

август 

 

 

- директор 

- помоћници директора 

- педагог,психолог 

- чланови Наставничког већа 

Сталне тачке дневног реда су : васпитно-дисциплинске мере, Извештај о раду ментора и именовање ментора за 

новозапослене раднике и Информација о успесима школе у наставним и ваннаставним активностима од седнице до 

седнице.  
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ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 

Одељенско веће чине сви наставници и сарадници једног одељења. 

          Одељењско веће  решава питања извођења наставног и васпитног рада и друга питања од интереса за поједина 

одељења. Одељењско веће утврђује распоред писмених провера након усвајања Годишњег плана рада школе.           

План рада одељењског већа 

Септембар и октобар 

1. Формирање одељењских већа и усвајање плана и програма рада 

2. Упознавање одељењских већа са стручним упутством за организовање и остваривање наставе 

непосредним путем и путем учења на даљину у школској 2020/21.години као и са упутством о 

мерама заштите и здравља ученика 

3. Евиденција броја ученика у одељењима, структура, карактеристике  упознавање са 

социјалним,породичним и здравственим условима ученика битних за одвијање наставног 

и васпитног рада, 

4. Утврђивање распореда писмених провера 

5. Договор о набавци књига, екскурзији и другим питањима, 

6. Успостављање сарадње са родитељима( родитељски састанци и одређивање термина за 

идивидуалне контакте). 

7. Упознавање са потребом за индивидуализацијом наставе за поједине ученике,као и рад 

по ИОП-у( по потреби) 

8. Организовање допунске и додатне наставе(утврђивање распореда  и ученика за које 

треба организовати допунску и додатну наставу) 

Новембар и децембар 

1. Анализа  рада и успеха ученика на крају првог класификационог периода, 

2. Анализа понашања ученика - изостајање и дисциплина , васпитно – дисциплинске мере 

3. Указивање на ученике са развојним, породичним и другим тешкоћама, 

4. Идентификовање ученика којима је потребна индивидуализација 

5. Извештај о реализацији плана и програма.  

Јануар 

1. Утврђивањње  успеха ученика на крају првог полугодишта, 

2. Васпитно – дисциплинске мере, 

3. Реализација теоријске и практичне наставе, 

4. Изостајање ученика – aнализа и предлог васпитних мера. 

Март- април 

1. Анализа успеха ученика на трећем класификационом периоду 

2. Доношење мера за побољшање успеха 

3. Ваннаставне активности, 

4. Изостајање ученика – Васпитно – дисциплинске мере, 

5. Анализа  реализације  плана и програма, 

6. Извештај о раду одељењских старешина 

7. Праћење ученика који су укључени у допунску наставу 

Мај 

1. Утврђивање успеха ученика завршних разреда III и IVстепена, 

2. Реализација наставног плана и програма, 

3. Упућивање ученика на поправне испите ученика завршних разреда, 

4. Предлагање ученика за похвале, награде и дипломе, предлог за ученика генерације 

5. Усклађивање распореда припремне наставе за ученике који се упућују на поправни испит 
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Јун 

1. Утврђивању успеха ученика I, II, III разреда, 

2. Предлагање ученика за похвале и награде, 

3. Упућивање ученика на поправне и разредне испите( усклађивање распореда припремне 

наставе) 

4. Сређивање педагошке документације. 

Август 

1. Резултати разредних и поправних испита 

2. Утврђивање успеха ученика после разредних и поправних испита . 

Одељенска већа води: 

Први разред:  Драган Тодић     

Други разред:  Нела Алексић   

Трећи разред:  Владимир Јегер  

Четврти разред: Габријела Миленковић  
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

Стручна већа имају велики утицај на укупне резултате рада у школи. 

Њихов значај је у томе, што се актуелна, важна питања разматрају тимски,  у активима који 

сачињавају наставници истог наставног предмета или два и више сродних стручних наставних 

предмета. Сарадња између актива на нивоу школе чини ове стручне органе веома значајним. 

Основне активности свих већа су: поделе наставних часова и ваннаставних активности, 

утврђивање уџбеника и литературе, разматрање стручних за дату област, припремање ученика за 

такмичења. Поред наведених, истоветних послова, било је и специфичности с обзиром на 

природу предмета. 

У школској 2019/2020. години радиће: 

➢ стручно веће за српски језик и књижевност – Вулић Надежда, 

➢ стручно веће за стране језике – Рупар Биљана,  
➢ стручно веће за математику и рачунарство и информатику – Стојиљковић Драган, 

➢ стручно веће за природне науке – Станић Лазар, 

➢ стручно веће за друштвене науке – Милошевић Горан, 

➢ стручно веће за физичко васпитање – Сузић Марко, 

➢ стручно веће за машинство и обраду метала – Дамњановић Драгослав, 

➢ стручно веће за електротехнику предмета – Алексић Нела, 

➢ сручно веће за рударство – Јаковљев Аљоша,  

➢ стручно веће за практичну наставу – Пантић Снежана. 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Септембар- октобар 

1. Припрема и израда програма рада за школску2019/2020. 

2. Утврђивање распореда писмених задатака 

3. Подела рада посекцијама 

4.  Посета Сајму књига 

5. Договор о организацији рада на пројектима 

Новембар- децембар 

1. Договор о додатној и допунској настави 

2. Договор око организовања прославе св.Саве 

3. Договор око одласка на Републички зимски семинар 

4. Организација огледних/угледних часова 

Јануар- фебруар 

1. Планирање стручног усавршавања професора 

2. Успех ученика на крају првог полугодишта 

3. Организовање школских такмичења и одлазак на општинска такмичења 

4. Утврђивање мера за побољшање успеха 

Март- април 

1. Реализација допунске наставе 

2. Организовање стручних предавања 

3. Договор око организовања прославе Дана школе 

Мај- јун 

1. Прослава Дана школе 

2. Анализа рада стручног већа - планирано и остварено за 2019/2020. год. 

3. Реализација наставних и ваннаставних задужења 

 

Aктивност 
Садржај 

Активности 

Време 

реализације 

Реализатори и 

сарадници 

 

Редовни састанци већa 

Планирано одржавање 5 седница 

стручног већа, а по потреби и више 

 

Целе године 

 

Председник и сви 

чланови већа 

Реализација допунске 
наставе 

Реализација допунске наставе (по 
потреби) 

Целе године Сви чланови већа 

 

Реализација  

додатне наставе 

Реализација додатне наставе у 

складу са инересовањима и 

афинитетима ученика 

 

Целе године 

 

Сви чланови већа 

Рецитаторска 

секција 

 

Реализација часова секцијe у складу 

са инересовањима и афинитетима 

ученика  

 

Целе године 

 

Надежда Вулић 

Новинарска 

секција 

Реализација часова секцијe у складу 

са инересовањима и афинитетима 

ученика 

Целе године Цвијета Гајевић 

Драмска секција Реализација часова секцијe у складу 

са инересовањима и афинитетима 

ученика 

Целе године Александра Ристић Стевић 

Литерарна секција Реализација часова секцијe у складу 

са инересовањима и афинитетима 

ученика 

Целе године Милица Вујичић 
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Такмичења 

(Рецитаторско, 

Књижевна олимпијада, 

Српски језик) 

Припреме ученика за такмичења у 

складу са инересовањима и 

афинитетима ученика 

 

Од почетка 

шк.год.до 

марта/априла 

 

Чланови већа 

 

Светосавска академија 

Припреме ученика за академију и 

осмишљавање програма приредбе 

 

јануар 

 

Александра Ристић Стевић 

Посета Сајму књига Посета Сајму књига октобар Чланови већа 

 

Дан школе 

Припреме ученика за приредбу и 

осмишљавање програма приредбе 
 

мај 

 

Надежда Вулић и Милица 

Вујичић 

Дан књиге Учешће на рецитаторском и 

литерарном такмичењу у градској 

Библиотеци 

 

Април 

 

Чланови већа 

 

Сарадња са 

 основном школом и  

представљање  

ваннаставних  

активности школа 

 

Остваривање 

сарадње,припремање програма  и 

гостовања школа 

 

 

мај 

чланови већа 

Угледни часови Припрема и одржавање угледних 
Часова 

2. полугодиште Чланови већа 

Посете установама 
културе 

и медијима 

 
Посете 

Током целе 
године 

Чланови већа 

Фејсбук страница 

„Памет 
побеђује увек“ 

Уређивање Фејсбук странице Током целе 

године 

Цвијета Гајевић 

Књижевне вечери 

 

Одласци на књижевне вечери Током целе 

године 

Чланови већа 

 

Рад на пројектима Предавања, филмови, изложбе, 

представе 

Током целе 

године 

Чланови већа 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ- ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Септембар- октобар 

1. Избор председника 

2. Предлог и усвајање плана рада за школску 2019/20.год. 

3. Усклађивање наставних планова и програма рада 

4. Утврђивање уџбеника, стручне литературе, приручника и наставних средстава 

5. Утврђивање распореда писмених вежби и писмених задатака 

6. Подела наставних и ваннаставних задужења 

7. Сајам књига – план посете 

             Новембар- децембар 

1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

2. Утврђивање корелације садржаја предмета из области стручног већа страног језика 

3. Утврђивање мера за побољшање успеха 

4. Стручно усавршавање наставника енглеског језика - план учешћа на семинарима 

5. Договор о додатној и допунској настави 

Јануар- фебруар 

1. Успех ученика на крају првог полугодишта 

2. Координирање рада са осталим стручним већима 

3. Утврђивање мера за побољшање успех 

4. Организовање школског такмичења из енглеског језика 

5. Разматрање стручних питања  

Март- април 

1. Реализација допунске наставе 

2. Организовање стручних предавања 

3. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 

4. Утврђивање мера за побољшање успеха 

5. Реализација додатне наставе и плана и програма рада у одељењима завршних разреда – 

план надокнаде часова 

Мај- јун 

1. Анализа успеха ученика завршних разреда на крају четвртог класификационог периода 

2. Поправни испити за ученике завршних разреда 

3. Реализација плана и програма рада у одељењима I, II, III и IV разреда – план надокнаде 

часова 

4. Анализа успеха ученика I, II, III и IV разреда на крају другог полугодишта 

5. Поправни испит 

6. Анализа учешћа на такмичењима 

7. Анализа рада стручног већа за стране језике –планирано и остварено за 2018/19. 

8. Реализација наставних и ваннаставних задужења 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКУ 

Септембар- октобар 

1. Предлог и усвајање плана рада за школску 2020/2021. годину 

2. Технички услови за рад наставника математике и рачунарства и информатике- опремање новог 

кабинета и набавка опреме 

3. Усклађивање наставних планова и програма рада 

4. Набавка уџбеника, приручника, стручне литературе и наставних средстава и учила 

5. Корелација рада наставника математике и рачунарства и информатике  и стручних предмета 

6. План стручног усавршавања наставника математике и рачунарства и информатике 

7. Утврђивање распореда писмених вежби и писмених задатака 

8. Иницијални тестови знања из математике за ученике  

9. Секције за математику и рачунарство и информатику 

10. Идентификација ученика за додатну наставу – календар такмичења 

11. Планирање додатне наставе 

12. Планирање допунске наставе 

13. Предлог комисија за испитивање ванредних ученика 

14. Сајмови- план посете 

Новембар- децембар 

 Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

1. Утврђивање мера за побољшање успеха 

2. Координирање рада са осталим стручним већима и стручним органима школе 

3. Одржавање школских такмичења из математике и рачунарства 

4. Календар такмичења из математике и рачунарства у 2020/2021. 

5. Анализа учешћа на семинарима за стручно усавршавање 

6. Технички услови за рад наставника математике и рачунарства и информатике- опремање 

кабинета и набавка опреме 

7. Осавремењивање и рационализација наставног процеса 

Јануар- фебруар 

1. Анализа успеха ученика на крају другог класификационог периода 

2. Утврђивање мера за побољшање успеха 

3. Координирање рада са осталим стручним већима и стручним органима школе 

4. Анализа учешћа на семинарима за стручно усавршавање 

5. Анализа учешћа на такмичењима 

6. Припрема питања за матурски испит – изборни предмет 

Март- април 

1. Анализа учешћа на такмичењима 

2. Активности за популаризацију математике и рачунарства и информатике 

3. Учешће наставника математике и рачунарства и информатике у организацији ДАНА ШКОЛЕ 

4. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 

5. Утврђивање мера за побољшање успеха 

6. Координирање рада са осталим стручним већима и стручним органима школе 

7. Анализа учешћа на семинарима за стручно усавршавање 

8. Реализација плана и програма рада у одељењима завршних разреда- план надокнаде часова 

Мај- јун 

1. Математика као изборни предмет на матурском испиту- пријављени ученици 

2. Анализа успеха ученика завршних разреда на крају четвртог класификационог периода 
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3. Разредни и поправни испити за ученике завршних разреда- припремна настава 

4. Реализација плана и програма рада у одељењима незавршних разреда- план надокнаде часова 

5. Анализа успеха ученика незавршних разреда на крају четвртог класификационог периода 

6. Разредни и поправни испити за ученике незавршних разреда- припремна настава 

7. Анализа учешћа на такмичењима 

8. Анализа учешћа на семинарима за стручно усавршавање 

9. Анализа рада стручног већа наставника математике и рачунарства и информатике 

 Aктивност Садржај активности 
Време 

реализације 

Реализатори 

и сарадници 

Редовни састанци већа 

Планирано је да се током 

школске године одржи 9 

седница стручног већа, а по 

потреби се може организовати и 

више 

Школска година 
Председник и сви 

чланови већа 

Идентификација ученика за 

математичку секцију 

Идентификација ученика за 

математичку секцију 
Септембар 

Руководилац 

секције и сви 

чланови већа 

Иницијални тест за ученике Иницијални тест за ученике Септембар 
Председник и сви 

чланови већа 

Припрема  

ученика за такмичења 
Припрема ученика за такмичења  Школска година 

Руководилац 

секције и сви 

чланови већа 

Посета 65. 

МЕЂУНАРОДНОМ 

БЕОГРАДСКОМ САЈМУ 

КЊИГА 

Посета 65. МЕЂУНАРОДНОМ 

БЕОГРАДСКОМ САЈМУ 

КЊИГА 

25. Октобар-  

01. Новембар 

Заинтересовани 

чланови већа 

Посета  

51. САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И 

НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА- 

„ОБРАЗОВАНА СРБИЈА, 

УСПЕШНА СРБИЈА“ 

Посета  

51. САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И 

НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА- 

„ОБРАЗОВАНА СРБИЈА, 

УСПЕШНА СРБИЈА“ 

28. Октобар- 

01. Новембар 

Заинтересовани 

чланови већа 

Посета 6. МЕДИА МАРКЕТУ- 

САЈМУ ИНФОРМИСАЊА, 

КОМУНИКАЦИЈА И 

МАРКЕТИНГА 

Посета 6. МЕДИА МАРКЕТУ- 

САЈМУ ИНФОРМИСАЊА, 

КОМУНИКАЦИЈА И 

МАРКЕТИНГА 

28. Октобар-  

01. Новембар 

Заинтересовани 

чланови већа 

Организација 

 школског такмичења из 

математике 

Организација школског 

такмичења из математике 
Децембар 

Председник и сви 

чланови већа 

Учешће  

ученика на такмичењима 

вишег ранга 

Учешће ученика на 

такмичењима вишег ранга 

Према календару 

такмичења 

Руководилац 

секције и 

предметни 

наставници 

Посета  

14. ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ  

Посета фестивалу науке у 

Београду 
10.- 14. Децембар  

Заинтересовани 

чланови већа  

Идентификација ученика за 

МАТЕМАТИЧКО 

ТАКМИЧЕЊЕ “МИСЛИША 

2021“  

Идентификација ученика за 

МАТЕМАТИЧКО 

ТАКМИЧЕЊЕ “МИСЛИША 

2021“ 

Јануар- Фебруар 

Председник и 

заинтересовани 

чланови већа 
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Идентификација ученика за 

МЕЂУНАРОДНО 

МАТЕМАТИЧКО 

ТАКМИЧЕЊЕ „КЕНГУР БЕЗ 

ГРАНИЦА“ 2021.- 

Идентификација ученика за 

МЕЂУНАРОДНО 

МАТЕМАТИЧКО 

ТАКМИЧЕЊЕ „КЕНГУР БЕЗ 

ГРАНИЦА“ 2021. 

Јануар -Фебруар 
Председник и сви 

чланови већа 

Организација 

МАТЕМАТИЧКОГ 

ТАКМИЧЕЊА „МИСЛИША“ 

2021.- основни ниво 

Организација 

МАТЕМАТИЧКОГ 

ТАКМИЧЕЊА „МИСЛИША“ 

2021.- основни ниво 

19. Март 

Председник и 

заинтересовани 

чланови већа 

Организација 

МЕЂУНАРОДНОГ 

МАТЕМАТИЧКОГ 

ТАКМИЧЕЊА „КЕНГУР БЕЗ 

ГРАНИЦА“ 2021.- 

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Организација 

МЕЂУНАРОДНОГ 

МАТЕМАТИЧКОГ 

ТАКМИЧЕЊА „КЕНГУР БЕЗ 

ГРАНИЦА“ 2021.- ДРЖАВНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

Март 
Председник и сви 

чланови већа 

Учешће  

у активностима поводом 

ДАНА ШКОЛЕ 

Учешће у активностима 

поводом ДАНА ШКОЛЕ 
Мај 

Председник и сви 

чланови већа 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.  

ГОДИНУ 

Август 

1. Избор председника 

2. Одабирање уџбеника због промене наставних планова и програма у јуну 2020. године. 

3. Усвајање извештаја о раду стручног актива природних наука за школску 2019/2020.  годину 

4. Утврђивање распореда писмених провера за прво тромесечје 

Септембар- октобар 

1. Потврда изабраних уџбеника, приручника, стручне литературе и наставних средстава и 

учила 

2. Утврђивање корелације садржаја предмета из области стручног већа 

3. Предлог и усвајање програма рада за школску 2020/2021. годину 

Новембар- децембар 

1. Идентификација ученика за додатну и допунску наставу 

2. Утврђивање термина за часове допунске наставе и часове рада секција 

3. План стручног усавршавања- учешће на семинарима 

Јануар- фебруар 

1. Успех ученика на крају првог полугодишта 

2. Утврђивање мера за побољшање успеха 

3. Реализација рада актива 

Март- април 

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

2. Реализација семинара и других ваннаставних активности 

3. Учествовање на семинарима стручног усавршавања 

4. Посета и/или организација манифестација  

 

Мај- јун 

 

1. Анализа рада актива природних наука, оствареног и неоствареног у току школске године 

2. Реализација рада секција 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ И ХУМАНИСТИЧКИХ ПРЕДМЕТА 

ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Активност Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

- Извештај о раду стручног већа за прошлу школску   
годину;   
- Извештај о стручном усавршавању у прошлој години   
и план стручног усавршавања за наредну школску   
годину;  Стручно веће за 

- Набавка наставних средстава за реализацију плана и Август - септембар друштвене и 
програма наставе и ваннаставних активности у оквиру  хуманистичке 
подручја рада Стручног већа друштвених наука;  науке 

- Наствни планови и програми (корелација наставе);   
   

-Посета сајму књига, учила у Београду;*   
- Укључивање ученика у културним, друштевним и  Стручно веће за 

црквеним ванаставним активностима;  друштвене и 

- Обилазак Народног музеја у Пожаревцу 
-Ликовни конкурси; 
-Обележавање Светског дана детета 20. 11. 

Октобар-новембар хуманистичке 

 науке 

  

  

  

  

  
- Реализација допунске и додатне наставе;  Стручно веће за 

- Припрема Светог Саве;* Децембар друштвене и 
- Организација трибина;*  хуманистичке 

- Стручно усавршавање;  науке  
- Разматрање успеха ученика у протеклом периоду 

школске 2018/2019. из предмета обухваћених стручним 

већем и евидентирање проблема у вези реализације 

наставног плана и програма и предузимање потребних 

мера за њихово отклањање; 

- Стручно усавршавање; 
- Полугодишњи извештај о раду стручногвећа 

 

 

Јануар- фебруар 

 

Стручно веће за 

друштвене и 

хуманистичке 

науке 

- Анализа резултата досадашњих такмичења;* 

-Размена искуства са семинара; 

  -Презентације на тему„Дан планете Земље“, „Светски 

дан шуме и воде,* 

 - Учешће на СОФија (Српска филожофска олимпијада) 

 

 

Март -април 

 

Стручно веће за 

друштвене и 

хуманистичке 

науке 

- Припрема дана школе;* 
- Обележавање Дана Европе* 

- Организовање екскурзија и посета манастирима;* 

- Анализа успеха на крају школсе 

2020/21године; 

Расподела фонда часова на чланове стручног већа 

 

 

Мај-јун 

 

 

Стручно веће за 

друштвене и 

хуманистичке 

наук 

* Организација активности уколико епидемиолошка ситуација дозволи. 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Септембар - октобар 

1. Избор председника стручног већа 

2. Усвајање глобалног плана за школску 2020/2021.год. 

3. Одређивање термина одржавања секција 

4. Предлог усвајања програма рада спортских секција 

5. Усвајање термина одржавања школских, општих и окружних такмичења   

Новембар 

1. Могућност набавке приоритетних спортских реквизита 

2. Стручно усавршавање професора физичког васпитања 

Децембар- Фебруар 

1. Проблеми у реализацији плана ипрограма 

2. Анализа тестирања физичке способности ученика 

3. Утврђивање мера за побољшање успеха 

Март 

1. Могућности спровођења анкета о особинама личности наставника 

физичког васпитања од стране ученика 

2. Мотивација ученика и њихово укључивање у ваншколске спортске активности 

3. Стручно усавршавање професора физичког васпитања 

 

Мај- јун 

1. Анализа учешћа ученика на спортским такмичењима 

2. Реализација рада секција 

3. Анализа рада стручног већа 

План и програм спортских секција за ученике смештене у дому 

Годишњи план рада дома ученика предвиђа и укључивање ученика у рекреативне 

активности. У оквиру дома постоје спортске секције у чије вођење су поред васпитача 

укључени и стручни сарадници. Спортске секције у оквиру нашег дома су: фудбалска, 

кошаркашка, стонотениска, шаховска и стрељачка. У периоду од октобра 2019. године до марта 

2020. године спортске секције ће се одржавати у фискултурној сали под сталним надзором 

професора физичког васпитања Милутиновић Предрага (понедељак 19:30-20:30 и четвртак 

19:30-20:30).   

Месец Планирани садржај рада 

IX 
- Конституисање секција 

- Утврђивање календара тренинга 

X - Подизање физичке спремности 

XI - Рад на основним елементима технике 

XII - Међугрупни турнири 

I - II 
- Пријатељске утакмице са репрезентацијом школе у склопу 

припрема за Регионалну домијаду 

III – IV - Учешће на регионалним и републичким такмичењима домова 
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ученика 

V 
- Такмичења поводом Дана школе 

- Израда извештаја о раду секција 

 

Циљеви спортских секција су:  

 да се допринесе интегралном развоју личности ученика 

 да се разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе развоју 

моторичких способности 

 развијање креативности покретом 

 развијање позитивног става према физичкој активности 

 креативно провођење времена 

 здрав начин живота 

Исход: доприноси побољшању резултата на такмичењима домова средњих школа 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАШИНСТВО И ОБРАДУ МЕТАЛА 

Стручнo веће за подручје рада машинство и обрада метала у овој школској години 

сачињаваће сви наставници – предавачи машинске групе предмета, наставници  - извођачи 

практичне наставе, као и помоћни наставник. 

У овој школској години веће ће радити на следећим пословима и радним задацима: 

 С обзиром на специфичну епидемиолошку ситуацију, организоваће се рад сходно 

Стручном упутству  за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем 

учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021.години 

 Поштоваће се Упутство о мерама заштите ученика и запослених за основне и средње 

школе, то јест препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID-

19, 

 Усклађивању наставног  градива, 

 Избору уџбеника за стручне предмете, 

 Планирању додатне и допунске наставе, 

 Анализи успеха ученика на крају класификационих периода, 

 Корелацији рада наставника стручних и општеобразовних предмета, 

 Стручном и перманентном усавршавању наставника, чланова стручног већа, 

 Координирању рада са осталим стручним већима и стручним органима школе, 

 Осталим пословима везаним за реализацију и побољшање наставног процеса, 

 Праћењу реализације плана и програма, 

 Планирању и организацији матурског и завршног испита, као и стручних посета појединих 

компанија ради квалитетније реализације појединих наставних јединица, 

 Координирању и праћењу реализације практичне наставе, 

 Опремању кабинета, то јест специјализованих учионица, 

 Иновацији и рационализацији наставног процеса, 

 Анализи и координирању рада техничких секција 

 Организовањем школског такмичења; 

 Припремом ученика за обласно такмичење; 

 Планирањем и реализацијом наставе за полазнике петог степена; 

 Формирањем стручних комисија за организовање ванредних испита; 

 Праћењем реализације проширене делатности , 

 Планирањем и организацијом припремне наставе за ванредне ученике; 

 Анализом рада стручног већа 

Стручно веће за област машинске групе предмета,  у школској 2020/2021.години чине 

укупно 23  предметна наставника. Председник стручног већа је Драгослав Дамњановић, 

дипломирани инжењер машинства. Заменик председника биће Слободан Благојевић. 

У школској 2020/2021.години сумирање резултата стручног усавршавања чланова овог већа 

вршиће Слободан Арсић, наставник машинске групе предмета.  

Представник стручног већа за област машинске групе предмета у web-press секцији у 

школској 2020/2021. години, биће Гордана Петковић, наставник машинске групе предмета. 

 

СЕПТЕМБАР 

1. Избор записничара 

2. Извештај о раду већа у школској 2019/2020. 

3. Предлог и усвајање Програма рада за школску 2020/21.годину 

4. Усклађивање наставних планова и програма 

5. Избор уџбеника, приручника и наставних средстава и учила 

6. Стручно усавршавање ван и унутар установе 

7. Договор око стручних посета 
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8. Предлог плана уписа ванредних полазника на преквалификацију, доквалификацију и 

специјалистичко образовање 

 
 

ОКТОБАР 

1. Планирање додатне и допунске наставе 

2. Опремање кабинета 

3. Координирање рада наставника стручног већа за област машинске групе 

предметаса наставницима других стручних већа и са стручним органима школе 

4. Предлог комисије за испитивање ванредних ученика 

5. Сајам књига – план посете 

6. Планирање и реализација наставе за полазнике петог степена 

7. Технички услови за рад наставника и набавка опреме 

НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 

1. Анализа успеха ученика на крају класификационог периода 

2. Координирање рада са осталим стручним већима и стручним органима школе 

3. Утврђивање мера за побољшање успеха 

4. Стручно усврашавање – план учешћа на семинарима 

5. Формирање предлога Плана уписа за школску 2021/2022.годину 

6. Идентификација ученика за додатну наставу – календар такмичења 

7. Осавремењавање и рационализација наставног процеса 

 
ЈАНУАР – ФЕБРУАР 

1. Анализа успеха на крају другог класификационог периода 

2. Координирање рада са осталим стручним већима и стручним органима школе 

3. Утврђивање мера за побољшање успеха 

4. Анализа учешћа на семинарима 

5. Организација школског такмичења из предмета: СТАТИКА, КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА, 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА 

6. Припрема питања за завршни и матурски испит 

7. Реализација наставе на петом степену 

8. Планирање и организација матурског, завршног испита и стручних екскурзија 

МАРТ – АПРИЛ 

1. Анализа учешћа на протеклим такмичењима 

2. Активности за популаризацију образовних профила на  трећем степену  

3. Координирање рада са осталим стручним већима и стручним органима школе 

4. Утврђивање мера за побољшање успеха 

5. Реализација плана и програма у одељењима завршних разреда – план надокнаде часова 

6. Анализа и координирање рада техничких секција 

7. План посете Сајма аутомобила у Београду 

8. Дефинисање обавеза око припрема за презентацију школе ученицима осмог разреда 
 

 

МАЈ – ЈУН 

1. Анализа успеха ученика завршних разреда на крају четвртог класификационог периода 

2. Поправни и разредни испити 

3. Реализација плана и програма у одељењима завршних разреда – плана надокнаде часова 

4. Анализа успеха ученика незавршних разреда на крају четвртог класификационог периода 
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5. Поправни и разредни испити за ученике незавршних разреда 

6. Анализа учешћа на такмичењима 

7. Анализа реализације стручних посета поједних погона, ради реализације наставних јединица 

из појединих стручних предмета 

8. Презенатција школе будућим средњошколцима 

9. Учествовање на сајму образовања у Центру за културу у Пожаревцу 

10. План посете Сајму пољопривредне механизације у Новом Саду 

11. Учествовање и презентација наше школе на Сајму школских тимова за каријерно вођењеи 

саветовање у Београду 

12. Активности око организације Сајма запошљивости и високог образовања у нашој школи 

на дан свечаног уручивања диплома 

13. Организовање наградног излета за наше најбоље ученике 

14. Анализа рада стручног већа 

Драгослав Дамњановић, председник стручног већа за област машинске групе предмета 

 

Aктивност Садржај активности 
Време 

реализације 
Реализатори и 

сарадници 
Организација наставе за 

подручје рада машинство и 

обрада метала 

Организација наставе у 

оквиру стручног већа 

 

Током године 

Председник, 

помоћници 

директора 

 

 

Редовни састанци већа 

Планирано је да се наредне 

школске године одржи 6 

састанка 

стручног већа, а по потреби 

и више 

 

Једном месечно 

(према утврђеном 

распореду) 

 

Председник и сви 

чланови већа 

 

Распоред часова наставника 

кoји припадају стручном већу 

за област машинства 

Подела одељења на групе 

према Службеном 

гласнику и стручном 

упутству који је одредио 

министар просвете. 

Утврђивање распореда 

рада по 

кабинетима 

 

 

до 01. септембра 

 

Председник, 

помоћник директора 

 

Усклађивање наставног 

градива и избор уџбеника за 

стручне предмете 

 

Прилагођавање и 

усклађивање наставног 

градива из сродних 

предмета 

 

од 01. до 15. 

септембра 2020. 

Председник и 

чланови већа који 

држе стручне 

предмете, код којих 

постоји и теорија и 

вежбе 

 

Глобални и оперативни 

планови рада 

Израда глобалних и 

оперативних планова 

Договор око термина 

доношења на увид 

Глобални до 15. 

септембра, 

оперативни до 05. 

у месецу 

 

Председник и 

чланови већа 

 

Стручно и перманентно 

усвршавање наставника, 

чланова стручног већа 

План учешћа на 

семинарима 

Анализа учешћа на 

семинара 

Сумирање бодова у 

установи и ван установе 

 

 

Током школске 

године 

Директор, 

председник, 

помоћник директора и 

колега који је 

задужен за сумирање 

бодова унутар 

установе 

Координирање рада са осталим 

стручним већима и стручним 

органима школе 

Перманентно 

кординирање  наставника 

стручног већа са 

осталим стручним 

већима и 

стручним органима школе 

 

 

Током школске 

године 

 

Директор, 

председник и 

сви     чланови 

већа,помоћни

наставник 
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Унапређивање метода и 

облика наставног рада као и 

увођење иновација у 

реализацији наставних 

програма 

Давање прдлога 

заосавремењивање и 

рационализацију 

наставног процеса 

 

 

Током школске 

године 

 

председник и сви 

чланови већа 

Формирање стручних 

комисија за организовање 

ванредних испита 

Формирање комисија за 

реализацију испита на 

ванредном школовању 

 

Током школске 

године 

 

Директор, 

председник стручног 

већа 

 

Активирање рада стручних 

секција 

Организовање додатне наставе 

Организовање допунске 

наставе 

Подела задужења 

према Годишњем 

програму рада 

Организовање додатне 

наставе из предмета, где 

има интересената 

Распоред допунске наставе 

у зависности од потреба 

 

Према утврђеном 

распореду, који је 

дат у Годишњем 

програму рада 

 

 

Председник, 

пoмоћници 

директора, сви 

чланови већа 

Реализација завршних и 

матурских испита 

анализа успеха ученика на крају 

другог полугодишта 

сређивање кабинета 

предлог уџбеника за наредну 

школску годину 

 

 

Учешће у раду и 

релизација поменутих 

активности 

 

 

Јун 

2021.год. 

 

 

Руководилац 

стручног већа, 

Чланови стручног 

већа 

Упис ученика у наредну 

школску годину 

Подела часова на наставнике 

Утврђивање кадровских 

потреба за наредну година 

Ивештај стручног 

усавршавања за протеклу 

годину 

 

 

Учешће у раду и 

релизација поменутих 

активности 

 

 

Јул 

2021.год. 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови стручног 

већа 

Сређивање кабинета и 

набавка потрошног 

Учешће у раду и 

релизација поменутих 

Август 2021.год. Руководилац 

стручног већа 

Набавка материјала по кабинетима 

Набавка опреме за 

клабинете 

Годишњи лан стручног 

већа за наредну годину 

План стручног усавршавања 

за наредну годину 

 

 

Реализација 

поменутих 

активности 

 

 

Август       2021.год. 

 

 

Председник 

стручног 

већа већа 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ 

Стручно веће за електротехнику чине петнаест предметних наставника. Изучавају се 

предмети које можемо поделити у неколико група: 

● опште образовни стручни предмети електроструке, 

● ужестручни предмети из области енергетике, 

● ужестручни предмети из области електронике, 

● ужестручни предмети из области рачунара и програмирања , 

● практична настава. 

У току године извршиће се максимална сарадња између предметних наставника појединих 

група предмета да би се постигао успех и напредак у раду. Вршиће се усклађивање планова 

рада и са другим стручним већима посебно са већем математичара због усклађивања наставних 

тема.  

У оквиру годишње активности планира се : 

● координација рада наставника, 

● формирање стручних комисија за организовање ванредних испита, 

● активирање рада стручних секција, 

● организовање додатне наставе, 

● организовање допунске наставе, 

● унапређивање метода и облика наставног рада као и увођење иновација у реализацији 

наставних програма, 

● избор талентованих ученика и њихова припрема за такмичење, 

● опремање кабинета, 

● коришћење свих расположивих наставних средстава за наставу, 

● повезивање са привредом региона, 

● могућност рада ученика у школској задрузи, 

● остваривање сарадње са педагогом школе, 

● предлог семинара за стручно усавршавање, 

● формирање и ажурирање базе података, 

● успостављање рачунарског система у школи(умрежавање), 

● остали послови. 

  

Aктивност Садржај активности 
Време 

реализације 

Реализатори и 

сарадници 

Редовни састанци већа Планирано је да се наредне 

школске године одржи 12 

седница стручног већа, а по 

потреби се може организовати 

и више седница 

 

 

Целе године 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови стручног већа 
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формирање базе података ученика 

формирање стручних комисија за 

организовање ванредних испита 

усклађиванје плана рада са другим 

стручним већима 

организација рада секција 

организација допунске и додатне 

наставе 

подела послова у оквиру стручног 

већа 

предлог семинара за стручно 

усавршавање 

планирање стручних екескурзија 

 

 

 

 

 

 

Учешће у раду и релизација 

поменутих организација 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

2020.год. 

 

 

 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови стручног већа 

иницијатива за посету сајму 

књига,образовања и наставних 

учила,рачунарства и технике 

планирање и организовање блок 

наставе 

остваривање сарадње са педагошком 

службом школе 

предлог наставника за награду 

поводом „Дана просветних радника“ 

 

 

Учешће у раду и релизација 

поменутих организација 

 

 

Октобар 

2020. год. 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови стручног већа 

анализа успеха ученика на крају првог 

квалификационог периода 

предлог плана уписа за 

2021/2022.годину 

предлози за побољшање успеха 

из појединих предмета 

 

 

Учешће у раду и релизација 

поменутих организација 

 

 

Новембар 

2020.год. 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови стручног већа 

предлог уписа за 2021/2022.год. 

решевање текућих проблема који се 

јављају у настави 

 

Учешће у раду и релизација 

поменутих организација 

 

Децмбар  

2020.год. 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови стручног већа 

анализа рада секција 

припрема за организацију 

школских такмичења 

-прослава Школске славе 

Учешће у раду и 

релизација поменутих 

организација 

 

Јануар 

2021.год. 

Руководилац стручног 

већа 

Чланови стручног већа  

 

 

анализа успеха ученика на крају 

другог 

класификационог периода 

појачан рад са ученицима слабијег 

успеха 

утврђијање тема за матурске и 

завршне радове 

 

 

Учешће у раду и релизација 

поменутих организација 

 

 

Фебруар 

2021.год. 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови стручног већа 

организација школских 

такмичења 

организовање стручних екскурзија 

формирање комисија за матурске 

изавршне испите 

 

Учешће у раду и релизација 

поменутих организација 

 

 

Март 2021.год. 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови стручног већа 
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анализа успеха ученика на крају трeћег 

класификационог периода 

такмичење ученика 

активности око завршних разреда 

организација презентације школе у 

основним школама 

реализција стручних 

екскурзија 

 

 

 

Учешће у раду и релизација 

поменутих организација 

 

 

 

Април 2021.год. 

 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови стручног већа 

реализација блок наставе 

презентације школе у основним 

школама 

организација око Дана школе 

активности са ученицима завршних 

разреда 

предлог учника за учника генерације 

 

 

 

Учешће у раду и релизација 

поменутих организација 

 

 

 

Мај 2021.год. 

 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови стручног већа 

реализација завршних и 

матурских испита 

анализа успеха ученика на крају 

другог полугодишта 

сређивање кабинета 

предлог уџбеника за наредну 

школску годину 

 

 

Учешће у раду и релизација 

поменутих организација 

 

 

Јун 

2021.год. 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови стручног већа 

упис ученика у наредну школску 

годину 

подела часова на наставнике 

утврђивање кадровских потреба за 

наредну година 

извештај стручног усавршавања за 

протеклу годину 

 

 

Учешће у раду и релизација 

поменутих организација 

 

 

Јул 

2021.год. 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови стручног већа 

сређивање кабинета 

набавка потрошногм по кабинетима 

набавка опреме за 

клабинете 

план стручног већа за наредну 

годину материјала 

план стручног усавршавања за 

наредну годину материјала 

 

Учешће у раду и релизација 

поменутих организација 

 

Август 

2021.год. 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови стручног већа  
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РУДАРСТВО 

Стручни актив рударске струке у школској 2019/2020 години чине сви наставници 

рударске групе предмета, заједно са стручним сарадницима за извођење практичне наставе из 

привреде тј. Површинског копа „ДРМНО“ 

У текућој школској години посебно ће се посветити пажња на сарадњу наставника рударске 

струке са наставницима опште групе предмета ради побољшања успеха и решавања текуће 

проблематике.У складу са тим, састанци рударског актива ће бити одржавани једном месечно. 

У школској 2019/2020 години рударски актив ће се бавити следећим активностима: 

 планирање и усклађивање наставног програма, 

 избор уџбеника за стручне предмете, 

 стручно усавршавање наставника рударске групе предмета, 

 планирање и организовање стручне екскурзије, 

 анализа успеха ученика на крају класификационих периода, 

 опремање кабинета у сарадњи са Рударско Геолошким факултетом из Београда и ПД 

Термоелектране и копови Костолац, 

 реализација „електронског дневника“ на сајту Школе са подацима и успехом ученика, 

 организовање допунске наставе из одређенних стручних предмета, 

 организовање стручних комисија за реализацију ванредних испита, 

 израда плана предавања за полазнике петог степена, 

 реализација практичне наставе на П.К. „ДРМНО“, 

 остваривање директне сарадње наставника и ђака ради побољшања 

квалитета наставе. 

Септембар- октобар 

1. Давање мишљења о предлозима за председника стручног већа 

2. Предлог и усвајање плана рада за школску 2019/2020. годину 

3. Усклађивање наставних планова и програма рада 

4. Одређивање уџбеника, приручника, стручне литературе и наставних средстава иучила 

5. Корелација рада наставника 

6. План стручног усавршавања наставника рударске групе предмета 

7. Идентификација ученика за додатну наставу – календар такмичења 

8. Планирање додатне наставе 

9. Планирање допунске наставе 

10. Предлог комисија за испитивање ванредних ученика 

11. Сајам књига- план посете 

Новембар- децембар 

1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

2. Утврђивање мера за побољшањеуспеха 

3. Координирање рада са осталим стручним већима и стручним органима школе. 

4. Анализа учешћа на семинарима за стручно усавршавање  
5. Осавремењивање и рационализација наставног процеса 

Јануар- фебруар 

1. Анализа успеха ученика на крају другог класификационог периода 

2. Утврђивање мера за побољшање успеха 

3. Координирање рада са осталим стручним већима и стручним органима школе 

4. Анализа учешћа на семинарима за стручно усавршавање 

5. Анализа учешћа на такмичењима 

6. Припрема питања за матурски испит – изборни предмет 
Март- април 

1. Анализа учешћа на такмичењима 

2. Учешће наставника рударске групе предметау организацији ДАНА ШКОЛЕ 
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3. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 

4. Утврђивање мера за побољшање успеха 

5. Координирање рада са осталим стручним већима и стручним органим школе 

6. Анализа учешћа на семинарима за стручно усавршавање 

7. Реализација плана и програма рада у одељењима завршних разреда- план надокнаде 

часова 

Мај- јун 

1. Анализа успеха ученика завршних разреда на крају четвртог класификационог периода 

2. Разредни и поправни испити за ученике завршних разреда- припремна настава 

3. Реализација плана и програма рада у одељењима незавршних разреда- план надокнаде 

часова 

4. Анализа успеха ученика незавршних разреда на крају четвртог класификационог 

периода 

5. Разредни и поправни испити за ученике незавршних разреда- припремна настава 

6. Анализа учешћа на такмичењима 

7. Анализа учешћа на семинарима за стручно усавршавање 

8. Анализа рада стручног већа наставника рударске групе предмета 

Aктивност 
Садржај 

активности Време реализације 
Реализатори и 

сарадници 

 

 

Редовни састанци већа 

Планирано је да се током 

школске године одржи 6 

седница 

стручног већа, а по 

потреби се може 

организовати и више 

 

 

Школска година 

 

 

Председник и сви 

чланови већа 

 

Припрема 

ученика за такмичења 

 

Припрема ученика за 

такмичења 

 

Школска година 

 

Руководилац секције и сви 

чланови већа 

 

Посета 

МЕЂУНАРОДНОМ 

БЕОГРАДСКОМ 

САЈМУ КЊИГА 

Посета 

МЕЂУНАРОДНОМ 

БЕОГРАДСКОМ 

САЈМУ КЊИГА 

 

Октобар 

 

Заинтересовани 

чланови већа 

Посета 

САЈМУ 

ОБРАЗОВАЊА- ЗВОНЦЕ 

Посета САЈМУ 

ОБРАЗОВАЊА- 

ЗВОНЦЕ 

 

Октобар 

 

Заинтересовани 

чланови већа 

Посета 

МЕЂУНАРОДНОМ 

САЈМУ ОПРЕМЕ И 

СРЕДСТАВА ЗА 

САВРЕМЕНУ 

НАСТАВУ- УЧИЛА 

Посета 

МЕЂУНАРОДНОМ 

САЈМУ ОПРЕМЕ И 

СРЕДСТАВА ЗА 

САВРЕМЕНУ 

НАСТАВУ- УЧИЛА 

 

 

Октобар 

 

 

Заинтересовани 

чланови већа 

Учешће 

ученика на 

такмичењима вишег ранга 

Учешће ученика на 

такмичењима вишег 

ранга 

 

Према календару 

такмичења 

 

Руководилац секције и 

предметни наставници 

 

Посета 

ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ 

БЕОГРАД2018. 

 

Посета фестивалу 

науке у Београду 

 

 

Децембар 

 

Заинтересовани 

чланови већа 

Учешће 

у активностима поводом 

ДАНА ШКОЛЕ 

Учешће у 

активностима поводом 

ДАНА ШКОЛЕ 

 

Мај 

 

Председник и сви 

чланови већа 

Посета 

МЕЂУНАРОДНОМ 

САЈМУ ТЕХНИКЕ И 

ТЕХНИЧКИХ 

ДОСТИГНУЋА (UFI) 

Посета 

МЕЂУНАРОДНОМ 

САЈМУ ТЕХНИКЕ И 

ТЕХНИЧКИХ 

ДОСТИГНУЋА (UFI) 

 

 

Мај 

 

Заинтересовани 

чланови већа 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ 

Стручно веће за практичну наставу, чине двадесет и два  наставника и три помоћна наставника: 

 једанаест наставника са подручја рада машинство и обрада 

метала;  

 пет наставника са подручја рада електротехника; 

 три наставника са подручја рада геологија, рударство и 

металургија;  

 два инструктора вожње  

 један наставник саобраћајне струке 

 један  помоћни наставник у подручју рада: машинство и обрада метала 

 два помоћна наставника у подручју рада електротехника 

 

У школској 2020/2021.години, стручно веће за практичну наставу, бавиће се следећим 

активностима: 

 Организацијом наставе у школској радионици сходно Стручном упутству за 

организовање и оставривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за 

средње школе у школској 2020/2021. години, сходно тренутној епидемиолошкој 

ситуацији у Републици Србији 

 Информисањем свих колега о Упутству о мерама заштите здравља ученика и 

запослених у смислу препоруке за безбедан повратак у школу током трајања 

пандемије COVID-19 

 Избором социјалних партнера за извођење практичне наставе; 

 Израдом распореда ученика на практичној настави у школској радионици и 

привреди 

 Анализом опремљености радионице за текућу школску годину; 

 Набавком материјала и основних средстава и алата за школску 

радионицу;  

 Плановима рада наставника практичне наставе; 

 Текућим одржавањем и оспособљавањем машина за рад; 

 Активностима повећања безбедности ученика на практичној 

настави;  

 Стручним усавршавањем; 

 Анализом реализације практичне наставе у школској радионици и 

код социјалних партнера, као и предлозимa за њеним побољшањем 

 Праћењем ванредних ученика;   

 Организовањем школског такмичења; 

 Припремама ученика за обласно такмичење; 

 Планирањем и организацијом посете сајма: аутомобила, 

пољопривредне механизације, образовања, науке и технике… 

 Праћењем  активности  у  оквиру проширене  делатности  која  нам  

је одобрена од стране министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, као и реализацијом обуке заваривача; 

 Реализацијом практичне наставе за ученике трећег разреда 

механичаре моторних возила, који обављају практичну наставу по 
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дуалном систему 

 Планирањем и реализацијом практичне наставе за полазнике петог 

степена; 

 Анализом успеха реализације практичне наставе, нарочито код 

група које обављају практичну наставу код социјалних партнера; 

 Повезивањем са привредом региона;  

 Анализом рада стручног већа. 

 

Aктивност Садржај активности Време реализације 
Реализатори и 

сарадници 

Расположива 

наставна средстава у 
настави 

Коришћење свих 

расположивих наставних 
средстава у настави 

Континуирано 

током целе школске 
године 

Председник и сви чланови 

већа 

Упознавање свих 

колега са начином 

рада сходно 

Стручном упутству 

за организовање и 

оставривање наставе 

непосредним путем и 

путем учења на 

даљину за средње 

школе у школској 

2020/2021. години, 

сходно тзренутној 

епидемиолошкој 

ситуацији у 

Републици Србији 

 

 

 Утврђивање броја 

ученика по групама, који 

су се определили за 

одређени модел рада од 

понуђених: online или 

комбиновани, односно 

непосредни рад у школи 

или код социјалног 

партнера , с обзиром да 

је реч о пртактиној 

настави 

 

 

У прве две седмице 

септембра месац и 

све време док траје 

епидемиолошка 

ситуација 

Председник и сви чланови 

већа 

Организација наставе 

у школској 

радионици 

Организација наставе у 

школској радионици, како 

не би дошло до 
преклапања група 

 
Почетак године 

 

Председник, помоћници 

директора 

 

Редовни састанци 

већа 

Планирано је да се 

наредне школске године 

одржи  укупно 10 

састанка 
стручног већа 

Једном месечно 

(према утврђеном 

распореду) 

 

Председник и сви чланови 

већа 

 

Распоред часова 

практичне наставе 

Подела одељења на групе 

према Службеном 

гласнику, као и упутству 

о подели одељења на 

групе, које је предложио 

министар просвете, као и 

утврђивање распореда 

рада како у радионици, 

тако и код  социјалних 

партнера 

 
 

до 01. септембра 

 
 

Председник, помоћник 

директора 



Годишњи план рада Техничке школе са домом ученика „ Никола Тесла “ Костолац за школску 2020/2021. годину 

 

59  

Склапање уговора Избор социјалних 

партнера, код којих ће 

ученици обављати 

практичну наставу 

 

од 01. до 15. 

септембра 2020. 

Председник и сви чланови 

већа, чији ученици 

обављају практичну 

наставу код социјалних 
партнера 

 

 

Анализа 

опремљености 

радионице за текућу 

школску годину 

- У плану је да се у циљу 

побољшања услова рада 

посебно заваривача,   

заваривачка радна места 

заштите параванима и 

завривачким завесама. 

Такође је у циљу 

безбедности здраваља 

деце и наставника 

неопходна уградња 

вентилације у 

комплетном објекту 

школске радионице, 

У склопу инвестиционог 

одржавања, у плану је 

монтажа нових врата 

између првог и другог 

дела радионице, као и 

репарација постојећих 

столова са браварским 

стегама , за рад ученика 

на практичној настави у 

првом и другом разреду. 

С обзиром да је први део 

радионице оспособљен за 

рад ученика на CNC 

машинама, неопходна је 

набака додатних алата и 

опреме, потрбних за рад 

ученика, што подразумева 

набавку и отпрашивача за 

сакупљање прашине, 

односно струготине при 

раду. 

 Такође је у плану 

опремање 

аутомеханичарских 

радних места са новом 

опремом,  попут уређаја 

за пуњење климе у 

аутомобилим као и 

додатне алате и приборе 

за поправку аутомобила.  

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

Директор, председник 

Стручног већа за 

практичну наставу, 

односно организатор 

практичне наставе 
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- Набавка 

материјала и 

основних 

средстава и алата 

за школску 

радионицу и 

електро кабинете 
- Анализа 

опремљености 

радионице и 

кабинета за текућу 

школску годину 

 
 

Предметни наставници су 

у обавези да доставе 

списак потребне опреме, 

алата , прибора и 

материјала, који им је 

неопходан за реализацију 

наставе 

 

 

до средине 

септембра 

 

 

Директор, председник и 

сви чланови већа, помоћни 

наставници 

 
 

Планови рада 

наставника 

практичне наставе 

 
 

Договор око израде и 

доношења на увид 

 

Глобални на почетку 

школске године, до 

15. септембра, 

оперативни до 05. у 

месецу током целе 
школске године 

 

 

Педагог школе, 

председник и сви чланови 

већа 

Попуњавање упута за 

практичну наставу и 

блок наставу из 

стручних предмета 

Попуњавање упута за 

реализацију практичне 

наставе код социјалних 

партнера у два примерка 

На почетку школске 

године и током 

школске године, када 

је у питању блок 

настава из појединих 

стручних предмета 

Сви наставници који имају 

ученике код социјалних 

партнера или пак воде 

ученике у оквиру блок 

наставе у обилазак погона 

Текуће одржавање и 

оспособљавање 

машина за рад 

Редовна контрола машина 

на којима ученици изводе 

рад, као и контрола 

аутомеханичарске 

дизалице 

 

Према утврђеном 

распореду, утврђеном 

проспектом машине 

или уређаја 

Радник који је по решењу 

задужен за одржавање 

машина, опреме и 

инсталације и помоћни 

наставници 

 

Активност усмерена 

ка повећању 

безбедности ученика 

на практичној 

настави 

Усаглашавање 

критеријума за 

оцењивање ученика 

-Упознавање ученика са 

мерама заштите и 

безбедности на раду; 
-Рад у радионици 

искључиво уз примену 

прописане заштитне 

опреме 

 

 

током целе школске 

године 

 

Председник и предметни 

наставник 

Предлог Стручног 

већа за стручно 
усавршавање 

Одабир семинара, 

реализација, анализа 
реализације 

Током целе школске 

године, по одрађеном 
календару 

Сви чланови већа 

Анализа распореда 

ученика на 

практичној настави у 

школској радионици 

и код социјалних 

партнера 

 Праћење одвијања 

практичне наставе у 

радионици 

 

Разматрање реализације 

практичне наставе у 

школској радионици и код 

социјалних партнера и 

отклањање недостатака у 

реализацији исте 

 

 

Током целе школске 

године по одрађеном 

календару 

Председник и сви чланови 

већа, помоћник 

директора и 

педагог школе 

Праћење активности 

ванредних ученика 

Издавање захтева у 

законском року, ради 

доношења потврда из 
фирме у којој кандидат 

Током целе школске 

године, а посебно у 

време консултација и 
полагања према 

 

Председник, то јест 

организатор практичне 

наставе 
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 ради , како би стекао право 
изласка на испит 

календару рада за 
ванредне ученике 

 

Анализа успеха 

ученика на крају 

сваког 

класификационог 

периода 

-Усаглашавање мерила за 

оцењивање новоа знања 

-Анализа успеха ученика и 

мере за побољшање 

 

На крају сваког 

класификационог 

периода 

Стручно веће 

Активности праћења 

одвијања блока 

практичне наставе у 

привреди 

Разматрање реализације 

блока практичне наставе 

код социјалних партнера и 
отклањање недостатака у 

реализацији исте 

Последња недења 

новембра, фебруар, 

крај године: мај-јун 

Председник стручног већа 

за практичну наставу 

Организовање 

школског такмичења 

Појачани рад са 
ученицима који ће се 

такмичити 

Трећи 

класфикицаиони 

период (фебруар-

март) 

организатор практичне 
наставе, наставници-

ментори за теоријски и 
практични део, који су 

одређени на првом 
састанку стручног већа у 
септембру 2020. године 

Припрема ученика за 

Регионално 

такмичење 

Појачани рад са 

ученицима који ће се 

такмичити 

 

Март-април 2021. 
организатор 

практичне наставе, 

наставници-ментори за 

теоријски и практични 

део 

 
 

Планирање и 

организација посете 

Сајма: аутомобила, 

пољопривредне 
механизације, науке 

и технике, 

образовања 

Организовање посете 
Сајму учила и образовања, 

према Годишњем 

програму рада 

-Организовање посете 

Сајму аутомобила према 

Годишњем програму рада 

-Организовање посете 

Сајму пољопривредне 

механизације према 

Годишњем програму рада 

 

Октобар, 2020. 

 

 

 

 

Март, 2021. 

 

 

 

Мај, 2021. 

 

 

 

 

Директор, председник 

тима за 

организовање 

екскурзије, 

председник 

стручног већа за 

практичну 

наставу, као и 

одељењске 

старешине 

појединих 

одељења 

 

Планирање и 

организација 

Посете поједних 

производних погона 
у циљу што 

квалитетније 
реализације 

појединих наставних 
садржаја из 

практичне наставе и 

стручних предмета 

-Одељења : М11, 

М21, М31, М12, М13, 

М14 – обилазак 

погона ПД „ПРИМ“, 

„LASER BALKAN“ и 

„DR100-IĆ“. Сва три 

социјална партнера 

имају седиште у 

Костолцу. За 

одељења: М21 и 

М31планира се и 

посета погона 

„МЕТЕCH“ у 

Смедереву 

 

 
 

Током школске 

године, уз 

претходну најаву 

и оверен упут са 

именима 

ученика и 

наставника 

 

 

 

Директор, председник 

стручног 

Већа-организатор 

практичне наставе и 

предметни наставници  
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Праћење активности 

у оквиру проширене 

делатности која нам 

је одобрена од стране 

министарства 

-Реализација обука за 

заваривање на основу 

пријављених кандидата 

 

Током године 

 

Председник, предметни 

наставници,  

социјални партнери 

Координација се 

директором ученичке 

задруге,ради 

ангажовања ученика 

на одређеним 

пословима 

- Укључивање ученика у 

производни процес, 

при извођењу радова у 

оквиру ученичке 

задруге, у школској 

радионици и 

фотокопирници 

 

 

 

Током године 

 

 Председник, предметни 

наставници практичне 

наставе, извођачи радова у 

оквиру ученичке задруге и 

помоћни наставници 
 

 

Планирање и 

реализација 

практичне наставе за 

ванредне ученике 

Реализација у школској 

радионици или пак 

потврда из фирме у којој 

кандидат већ ради, да је 

био распоређен на 

пословима који су 

обухваћени наставним 

планом и програмом 

 

 

Током године пре 

испитних рокова 

 

Референт за ученичка 

питања, председник, 

испитивач, социјални 

партнери 

Анализа успеха 

реализације 

практичне наставе 

Анализа успеха 

реализације практичне 

наставе 

 

На крају сваког 

класификационог 

периода 

 

Председник, чланови већа 

Повезивање са 

привредом региона 

Сарадња са привредом и 

националном службом за 

запошљавање, ради 

формирања предлога 
плана уписа 

 

Новембар, 2019. и 

током године 

 
 

Председник, чланови већа 

Анализа рада 

стручног већа 

Анализа рада стручног 

већа на Педагошком 

колегијуму 

На крају првог 

полугодишта и 

на крају 

школске 
године 

 

Председник , педагошки 

колегијум 

 

Начин праћења реализације програма стручних већа и носиоци праћења: 

Реализацију плана и програма стручних већа пратићемо периодично, на крају првог и другог 

полугодишта и она ће бити саставни део анализа реализације Годишњег програма рада која ће се 

реализовати на Наставничком већу. Носиоци праћења биће председник стручног већа и 

психолошко-педагошка служба, у сарадњи са помоћницима директора и организатором практичне 

насатве, о чему извештавају Наставничко веће. 

СЕПТЕМБАР 

1. Избор записничара 

2. Упознавање свих колега са начином рада сходно Стручном упутству за организовање и 

оставривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у 

школској 2020/2021. години, сходно тзренутној епидемиолошкој ситуацији у Републици 

Србији 

3. Информисање свих колега о Упутству о мерама заштите здравља ученика и запослених у 

смислу препоруке за безбедан повратак у школу током трајања пандемије COVID-19 

4. Подела одељења на групе 

5. Подела часова практичне наставе на  наставнике 

6. Предлог и усвајање Програма рада за школску 2020/2021.годину 

7. Планови рада наставника практичне наставе 

8. Организација реализације теоријског дела блок наставе из практичне наставе за ученике 
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одељења: машински техничар моторних возила – четврти разред 

9. Евидентирање социјалних партнера са којима ће школа склапати Уговор о пријему 

ученика ради реализације часова практичне наставе 

10. Подела формулара, то јест упута наставницима, ради формирања спискова ученика који ће 

обављати практичну наставу код социјалних  партнера 

11. Израда Плана стручног усавршавања у установи и ван ње 

12. Усаглашавање критеријума за оцењивање ученика 

13. Активности повећања безбедности ученика на практичној настави 

14. Текуће одржавање и оспособљавање машина за рад 

15. Сарадња са Заједницом машинских школа Србије 

16. Организација дежурства у радионици 

ОКТОБАР 

1. Усклађивање наставних планова и програма 

2. Анализа распореда ученика код социјалних партнера 

3. Праћење одвијања практичне наставе у радионици 

4. Анализа реализације практичне наставе код социјалних партнера и предлози за њено 

побољшање 

5. Анализа опремљености радионице и кабинета за наредну школску  годину 

6. Набавка материјала, основних средстава и алата за школску радионицу и електро кабинете 

7. Евидентирање наставника који реализују практичну наставу код социјалних партнера,ради 

надокнаде путних трошкова 
 

8. Одређивање уџбеника, приручника, стручне литературе и наставних средстава и учила 

9. Корелација рада наставника практичне наставе са наставницима стручних  предмета 

10. Планирање машинске секције за трогодишње и четворогодишње образовне профиле, то јест 

за браваре, завариваче, аутомеханичаре и машинске техничаре моторних возила 

11. Сајам учила, књига, образовања и медија – план посете 

12. Праћење активности ванредних ученика 

НОВЕМБАР 

1. Оцена ваљаности распореда ученика на практичној настави као и реализација практичне 

наставе ученика 

2. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

3. Усаглашавање мерила за оцењивање нивоа знања 

4. Координирање рада са осталим стручним већима и стручним органима школе 

5. Утврђивање мера за побољшање успеха 

6. Расподела задужења око испитивања тржишта, ради формирања предлога Плана уписа за 

наредну школску годину 

7. Предлог Плана уписа за наредну школску годину 

8. Праћење активности ванредних ученика (новембарско-децембарски рок) 

9. Активности праћења одвијања блока практичне наставе у привреди, који се према распореду 

блока реализује у новембру месецу 

10. Сарадња са ученичком задругом 

ДЕЦЕМБАР 

1. Идентификација ученика за машинску секцију – трогодишњи образовни профили 

2. Текуће одржавање и оспособљавање машина за рад 

3. Активност усмерена ка повећању безбедности ученика на практичној настави 

4. Анализа реализације практичне наставе у школској радионици и код социјалних партнера 
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5. Појачани рад са ученицима који ће се такмичити 

6. Праћење активности у оквиру проширене активности – обука заваривача и поправка 

аутомобила 

7. Активности праћења одвијања блока практичне наставе у привреди 

8. Припрема за предстојећи попис основних средстава, алата и инвентара 

ЈАНУАР 

1. Припрема за школско такмичење 

2. Усаглашавање мерила за оцењивање нивоа знања 

3. Конзервирање машина у школској радионици 

4. Активности око завршетка реализације практичне наставе у првом полугодишту 

5. Размена искустава о примени различитих дидактичко-методичких решења на часу 

6. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

ФЕБРУАР 

1. Анализа рада стручног већа 
 

2. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта за предмет практична настава 

3. Утврђивање мера за побољшање успеха 

4. Оганизовање школског такмичења за ученике трећег степена 

5. Радионице и размена искустава везаних за планирање и припремање 

6. Допуна листе набавке материјала, алата, прибора за реализацију практичне наставе у 

другом полугодишту 

7. Праћење активности ванредних ученика 

8. План израде презентације школе за свој делокруг рада 

9. Активности повећане безбедности ученика на часовима практичне наставе 

10. Редовна контрола машина на којима ученици изводе рад 

МАРТ 

1. Анализа реализације стручних семинара предвиђених програмом рада 

2. Отклањање недостатака у реализацији практичне наставе код социјалних партнера, 

уколико постоји потреба за истим 

3. Праћење активности ванредних ученика 

4. Анализа резултата одржаног школског такмичења 

5. Појачани рад са ученицима , који ће учествовати на Регионалном такмичењу 

6. Организовање посете Сајма аутомобила у Београду (ученици одељења: М22,М24/А, М32, 

М34, М42 и Е41) 

7. Активности око  извођење блок наставе ученика четвртог разреда електро струке у привреди 

АПРИЛ 

1. Активности око практичне наставе ванредних ученика 

2. Појачане активности око припреме ученика за Регионално такмичење 

3. Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

4. Активности око одвијања наставе у школској радионици 

5. Активности око блока практичне наставе у привреди 

6. Организовање стручне посете појединим фирмама, које су предвиђене Годишњим 

програмом рада школе 

7. Припрема ученичких радова за предстојеће сајмове који нас очекују у мају месецу 

8. Анализа резлутата наших ученика на Регионалном такмичењу 

МАЈ 

1. Активности око реализације блок наставе из  практичне наставе и стручних предмета 
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завршних разреда машинске, рударске  и електро струке 

2. Припрема задатака за завршни испит 

3. Припрема ученика за Републичко такмичење 

4. Посета Сајма технике према програму рада 

5. Посета Сајма пољопривредне механизације у Новом Саду, ученика одељења М22, М24/А, 

М32 и М34, М42 и Е41 

6. Учествовање на Сајму образовања у Центру за културу Пожаревац, ради презентације 

образовних профила наше школе, будућим средњошколцима 

7. Укључивање ученика у презентацију школе при посети основним школама 

8. Анализа успешности реализације стручних посета према програму рада 

9. Анализа успешности реализације блок наставе ученика трећег и четвртог разреда електро, 

рударске и машинске струке код социјалних партера из стручних предмета 
 

10. Анализа успешности блок наставе из предмета практична настава машинске, електро и 

рудраске струке код социјалних партнера 

ЈУН 

1. Активности око организације завршних испита ученика 

2. Активности око практичне наставе за ванредне ученике 

3. Активности око реализације практичне наставе на петом степену 

4. Анализа рада стручног већа у претходном периоду 

5. Организовање учешћа наших ученика, ради презентације школе на Сајму каријерног 

вођења у Београду 

6. Конзервирање машина у школској радионици 

7. Анализа постигнутих резултата наших ученика на Републичком такмичењу, уколико се 

исти пласирају 

8. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

9. Анализа успеха ученика из предмета практична настава на крају другог полугодишта 

10. Евидентирање најбољих ученика, који су представљали школу на Републичком такмичењу, 

ради организовања наградног излета 

11. План активности око задужења при предстојећем уписа нових ученика 

ЈУЛ 

1. Предлог поделе предмета на наставнике 

2. Конзервирање машина у школској радионици 

3. Сређивање алата у магацину алата 

4. Сумирање резултата од проширене делатности (поправке аутомобила, обуке заваривача и 

металских радова) 

5. Израда Годишњег извештаја о раду стручног већа за практичну наставу  за школску 2020/2021. 

годину 

6. Израда Годишњег извештаја о раду организатора практичне наставе у школској 

2020/2021.години 

7. Учешће у реализацији уписа за школску 2021/2022. 

8. Анализа реализованог плана уписа за наредну школску годину 

9. Анализа рада стручног већа 

АВГУСТ 

1. Организација наставе у школској радионици 

2. Избор социјалних партнера за извођење практичне наставе у наредној школској години 

3. Израда распореда ученика на практичној настави код социјалних партнера 

4. Израда Годишњег плана рада стручног већа за практичну наставу у школској 2021/2022. 

години 

5. Израда Годишњег плана рада организатора практичне наставе у школској 2021/2022. години 

6. Одабир области самовредновања за следећу школск угодину 
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7. Предлог уџбеника за наредну школску годину 

8. Израда предлога за побољшање услова рада у школској радионици у наредној школској 

години 

9. Набавка делова за сервисирање машина, уређаја и прибора, намењеним за рад са децом 

10. Набавка наставних средстава и уређаја, ради осавремењавања начина рада на часовима 

практичненаставе 

Председник стручног већа за практичну наставу је Снежана Пантић, која је распоређена и на 

пословима организатора практичне наставе. Заменик председника биће Јасмина Маринковић. 

Координатор у web-press секцији у школској 2020/2021. години испред стручног већа за 

практичну наставу,  биће Снежана Пантић, организатор практичне наставе. 
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ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА ШКОЛЕ 

Стручни активи у школској 2020/2021. години 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ који је израдио школски развојни план 

за период од 2018- 2023. године који школски одбор усвојиo на седници од 13.06.2018. године. 

Области квалитета које су изабране: Настава и учење, етос и ресурси. 

Чланови тима су:  

др Горан Несторовић - руководилац тима, Зорица Спасић -педагог, Снежана Пантић -

организатор практичне наставе, Милица Пејчић Михајловић – стручни сарадник, Мирјана 

Дендић - библиотекар, Драгослав Дамњановић - професор машинске групе предмета, Нела 

Алексић -професор електро групе предмета, Аљоша Јаковљев - професор рударске групе 

предмета, Милош Ивановић- васпитач, Локална самоуправа , Савет родитеља –, Ученички 

парламент. 

Акциони план школског развојног плана за школску 2020/21. 

Акциони план за област ЕТОС 

ЕТОС 

Развојни циљ 

1.Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и свих запослених.  

2.Остварити активну сарадњу са локалном заједницом и свим заитересованим странама за рад и 

успех школе. 

3.Побољшање комуникације и међуљудских односа свих актера васпитно-образовног рада 

 Задатак 

 Промоција резултата рада ученика и наставника. 

Активности Носиоци 

активности 

Индикатори Време 

реализације 

Техника и 

инструменти 

праћења 

Израда 

презентације и 

постављање на 

сајт 

школе,огласну 

таблу,медијски 

приказ резултата 

ученика и 

наставника (ђаци 

генерације, 

носиоци Вукове 

дипломе, награде 

на такмичењима, 

награде на разним 

конкурсима). 

Предметни 

наставници,одељењске 

старешине, Тим за 

ажурирањесајта 

Доступне и 

ажуриране 

информације о 

резултатима 

ученика и 

наставника 

Локална 

заједница је 

информисана о 

резултатима 

ученика и 

наставника 

Континуирано 

током школске 

године 

Огласна табла, Сајт 

школе, Фејбук 

странице школе, 

Извештаји, 

Документовани 

наступи – 

видео и 

аудиоснимци 

 



Годишњи план рада Техничке школе са домом ученика „ Никола Тесла “ Костолац за школску 2020/2021. годину 

 

68  

Задатак 

 Промоција резултата рада ученика и наставника. 

Активности Носиоци 

активности 

Индикатори Време 

реализације 

Техника и 

инструменти 

праћења 
Израда 

презентације и 

постављање на 

сајт 

школе,огласну 

таблу,медијски 

приказ резултата 

ученика и 

наставника (ђаци 

генерације, 

носиоци Вукове 

дипломе, награде 

на такмичењима, 

награде на разним 

конкурсима). 

Предметни 

наставници,одељењске 

старешине, Тим за 

ажурирањесајта 

Доступне и 

ажуриране 

информације о 

резултатима 

ученика и 

наставника 

Локална 

заједница је 

информисана о 

резултатима 

ученика и 

наставника 

Континуирано 

током школске 

године 

Огласна табла, Сајт 

школе, Фејбук 

странице школе, 

Извештаји, 

Документовани 

наступи – 

видео и 

аудиоснимци 

 

Задатак 

 Успоставити сарадњу са школама  истих образовних профила из Србије и школама из 

Региона(Словенија,Македонија,Босна и Херцеговина) 

Активности Носиоци 

активности 

Индикатори Време 

реализације 

Техника и 

инструменти 

праћења 

Остваривање 

контаката са 

другим школама из 

Србије истих 

образовних 

профила 

Директор, 

Школски 

одбор, Савет 

родитеља 

Постигнути 

договори и 

реализовани 

облици сарадње 

Током школске 

године 

Извештаји, 

Сајт школе 

Остваривање 

контаката са 

другим школама из 

окружења 

(Словенија, 

Македонија, Босна 

и Херцеговина) 

Директор, 

Школски одбор, 

Савет родитеља 

Постигнути 

договори и 

реализовани 

облици сарадње 

Током школске 

године 

Извештаји, 

Сајт школе 

Превођење делова 

сајта на енглески 

језик 

Наставници 

енглеског 

језика,ученици 

Преведени 

делови 

постављени на 

сајт 

На почетку 

школске године 

Сајт школе 

 

Задатак 

 Подизање нивоа учешћа родитеља у животу и раду школе. 

Активности Носиоци 

активности 

Индикатори Време 

реализације 

Техника и 

инструменти 

праћења 

Направити кутак за 

информисање 

родитеља на сајту 

школе 

Тим за ажурирање 

сајта 

85% родитеља је 

правовремено 

информисано о 

актуелним 

дешавањима у 

школи. 

Континуирано 

током школске 

године 

Анкета и сајт школе 
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Пораст 

интересовања 

родитеља за рад 

школе 

 

Задатак 

 Подизање нивоа учешћа локалне заједнице у животу и раду школе. 

Активности Носиоци 

активности 

Индикатори Време 

реализације 

Техника и 

инструменти 

праћења 
Континуирани 

позиви 

представницима 

локалне заједнице 

на школска 

дешавања. 

Директор, 

помоћник 

директора за 

ученички 

стандард, 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе (Тим за 

маркетинг и 

промоцију школе), 

 

Забележен већи 

одзив 

представника 

локалне заједнице 

на школским 

догађајима,као и 

веће интересовање 

за живот и рад 

школе 

Континуирано 

током школске 

године 

Извештаји о 

посети и праћењу 

свих представника 

локалне заједнице 

на сајту школе, 

блогу и фејсбук 

страницама школе 

Задатак 

 Оспособљавање ученика и наставника за квалитетније међусобне односе. 

Активности Носиоци 

активности 

Индикатори Време 

реализациј

е 

Техника и 

инструменти 

праћења 
Органиозовањe 

семинара на тему : 

Тимски рад, 

Медијација, 

Ненасилна 

комуникација; 

Директор,Тим 

заСтручно 

усавршавање 

Наставници 

Стечена знања и 

вештине се 

примењују, 75% 

наставника се 

укључује у решавање 

ученичких сукоба 

Континуирано 

током 

школске 

године 

Анкете, 

Извештаји, 

евиденционелист

е 

Обучити ученике за 

примену вештине 

комуникације и 

знања о значају 

толеранције 

Изабрани 

наставници 

стручни сарадници 

Ученици 

40% ученика 

овладало 

комуникацијским 

вештинама, 

Смањен број 

конфликата 

Континуирано 

током 

школске 

године 

Анкете, 

Извештаји са 

састанака 

одељењских 

заједница и Тима за 

заштиту деце од 

насиља, Увид у 

педагошку 

документацију 

Израда плана 

неформалних 

дружења 

Директор школе, 

Синдикат 

Организовано 

дружење реализовано 

уз пристуство 

великог броја 

запослених 

Континуирано 

током 

школске 

године 

 

Извештаји, 

записници, 

Фотографије, 

видео запис на сајту, 

блогу и фејсбук 

страницама школе 

Унапређење  рада 

школског разгласа 

Директор, 

Одељењске 

старешине, Савет 

родитеља 

Школски разглас се 

редовно 

и функционално 

користи, задовољни 

корисници 

Континуирано 

током 

школске 

године 

Анкете 
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Чланови тима су: 

Др Горан Несторовић - директор, Слободан Благојевић – професор машинске групе предмета 

и руководилац Тима, Биљана Поповић– професор електро групе, Владимир Јегер - професор 

електро групе предмета, Снежана Пантић – организатор практичне наставе, Слободан Арсић – 

професор машинске групе предмета, , Зорица Милошевић – наставник практичне наставе, 

Јасминка Радовановић – професор машинске групе предмета , Аљаша Јаковљев – професор 

рударске групе предмета , Тијана Јанковић – професор машинске групе предмета, Милица 

Вујичић– професор српског језика и књижевности, Јасмина Ребић- професор енглеског језика, 

Биљана Рупар- професор енглеског језика. 

Постојећи  школски програм ове школске године важиће за период од 2017 – 2021. године и 

садржаће: 

1. циљеве школског програма 

2. назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и 

језик на коме се остварује програм 

3. обавезне и изборне предмете по образовним профилима и разредима 

4. начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа, 

начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, програма 

других облика стручног образовања и врсте активности у образовно- васпитном раду 

5. програм допунске, додатне и припремне наставе 

6. програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, 

комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа 

7. програм културних активности школе 

8. програм слободних активности 

9. програм каријерног вођења и саветовања 

10. програм заштите животне средине 

11. програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања  

12. програм школског спорта 

13. програм сарадње са локалном самоуправом 

14. програм сарадње  са породицом 

15. програм излета и екскурзија 

16. програм безбедности и здравља на раду 

АКЦИОНИ ПЛАН АКТИВА ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Задаци Активности Носиоци Временска 

динамика 

Одредити датум за 

одржавање прве седнице, 

конституисање актива 

 

Припремити седницу 

Директор, 

Координатор актива 

 

септембар 

Упознати актив са 

структуром школског 

програма 

Презентовати садржај 

програма 

Директор, 

Координатор актива 

 

октобар 

Анализирати 

Структуру и реализацију 

школског програма 

Проверити да ли је дошло 

до промене плана за 

одређене предмете 

Директор, 

Координатор актива 

Актив 

 

Током године 
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ТИМОВИ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 

Чланови тима су: 

др Горан Несторовић- директор, Биљана Поповић- наставник електро гурпе предмета и 

руководилац Тима, Ирена Ајдачић – помоћник директора, Милица Пејчић Михајловић- 

психолог, Зорица Спасић- педагог, Снежана Пантић– организатор практичне наставе, Нела 

Алексић– професор електро групе предмета , Мирјана Дендић- библиотекар, Драган Живковић- 

професор електро групе предмета, Зоран Стојановић– наставник практичне наставе, Драшко 

Степановић– наставник практичне наставе, Славиша Миленковић– професор машинске групе 

предмета , Бојан Стојановић– професор електро групе предмета, Марина Миљковић- наставник. 

Стручни тим за каријерно вођење и саветовање ученика 

А)План рада тима за каријерно вођење и саветовање ученика за школску 2020/2021. годину 

У савременом друштву све више се јавља потреба планирања запошљавања, а самим тим и 

планирања образовања за оне образовне профиле за којима постоји потреба привреде и 

друштвене заједнице.  Такође, честа је потреба за надоградњом вештина, способности, знања. 

Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро 

промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у 

дело. 

Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и 

запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о 

професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање 

сопственог става о томе. У том циљу школа прати развој ученика и информише их о 

занимањима, образовним профилима, условима студирања и потребама на тржишту рада. Веза 

са привредом постаје још интензивнија, јер се на основу потреба привреде планира упис 

ученика у средње школе (нагласак је све више на дуалном образовању), а самим тим се утиче и 

на даље усмеравање ученика ка факултетима или тржишту рада одмах након средње школе. 

 Програм каријерног вођења и саветовања се реализује кроз редовну наставу, 

ваннаставне активности, предавања, саветовања, обуке и разговоре са ученицима, 

представљање високошколских установа ученицима, одлазак у стручне посете, као и кроз 

пружање помоћи младим људима да овладају вештинама важним за управљање својом 

каријером, за унапређивање запошљивости и самозапошљивости – кроз сарадњу са невладиним 

организацијама и удружењима за младе (Креативно – заабавна радионица „Urban stream“, 

Омладина Јазас – а, и други). Од младе особе се очекује да је овладала вештинама које су важне 

приликом активног тражења посла, као и да има оријентацију ка предузетништву.  

Програм  рада Тима за каријерно вођење и саветовање ученика у школској 2019/2020. години 

Област Назив активности Реализатори 

активности 

Време 

реализације 

Компетеније које 

активност развија 

исходи спроведених 

активности 

О
Т

К
Р

И
В

А
Њ

Е
 И

 

Р
А

З
У

М
Е

В
А

Њ
Е
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Е

Б
Е

 

Мој каријерни 

профил – ученици 

првог разреда 

одељењске 

старешине првог 

разреда 

континуирано 

током школске 

године 

истраживање себе у 

контексту личног и 

професионалног 

развоја 

Ученик разуме значај 

процене сопствених 

карактеристика (знања, 

вештина, вредности, 

интересовања, особина 

личности...) за 

професионални развој 

Анкетирање ученика 

основне школе на 

тему 

професионалних 

интересовања у 

оквиру промоције 

школе 

чланови тима, 

наставници  

март / април формирање слике о 

себи у односу на 

образовне и каријерне 

могућности 

ученик уме да процени 

развијеност сопствених 

карактеристика у односу 

на захтеве образовних и 

каријерних опција 
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Индивидуално 

каријерно саветовање 

и информисање 

Психолог,наставниц

и општеобразовних 

и стручних предмета 

према 

потребама 

ученика, током 

целе школске 

године 

истраживање себе у 

контексту личног и 

професионалног 

развоја 

ученик разуме значај 

процене сопствених 

карактеристика (знања, 

вештина, вредности, 

интересовања, особина 

личности...) за 

професионални развој 

ученик уме да 

идентификује знања и 

вештине стечене кроз 

образовно и радно 

искуство са циљем 

разумевања мотива и 

баријера  за лични и 

професионални развој 

Обука за ученике 

завршних разреда за 

писање радне 

биографије – ЦВ –а и 

мотивационог писма 

Чланови тима Током године Представљање својих 

могућности 

ученик разуме значај 

континуираног 

унапређивања сопствених 

карактеристика за лични и 

професионални развој 

ученик уме да представи 

сопствене карактеристике 

у различитим образовним 

и каријерним ситуацијама 

Учешће ученика у 

различитим 

радионицама, бизнис 

план, развој 

предузетничких 

вештина , учешће у 

обукама у 

организацији 

удружења за младе 

наставници 

стручних предмета и 

наставник 

економике и 

организације 

предузећа 

континуирано 

током године 

формирање слике о 

себи у односу на 

образовне и каријерне 

могућности 

ученик може да процени 

ниво развијености 

сопствених 

карактеристика у односу 

на захтеве образовних и 

каријерних опција 

ученик уме да представи 

сопствене карактеристике 

у различитим образовним 

и каријерним ситуацијама 

                             

С
А
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Р
А

Д
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Организовање Сајма 

наших образовних 

профила за ученике 

основних школа 

чланови тима и 

представници 

стручних већа 

машинства и обраде 

метала,електротехни

ке и рударства 

Март,април,мај коришћење 

релевантних 

информација ради 

доношења одлука 

ученик ОШ моћи ће да 

донесе одлуку о избору 

средње школе 

разматрајући прикупљене 

информације и сопствене 

животне околности 

Организовање 

презентација високих 

школа и факултета 

запослени на 

високим школама и 

факултетима 

континуирано 

током године 

активно и 

континуирано 

информисање о 

образовним и 

каријерним 

могућностима 

ученик увиђа значај 

свеобухватног 

информисања о променама 

у свету образовања и на 

тржишту рада 

ученик уме да прикупи 

информације 

укључивањем у реалне 

сусрете са светом рада 

(разговор са 

представницима 

високошколских установа) 

Посета Сајму 

образовања  

Чланови тима Почетак другог 

полугодишта 

избор релевантних 

извора информисања о 

образовним и 

каријерним 

могућностима 

ученик разуме важност 

ажурних, тачних и 

поузданих извора 

информација 

ученик уме критички да 

процењује различите 

изворе информисања о 

образовним и каријерним 

могућностима 

Организовање Сајма 

високошколских 

установа код нас  

чланови тима, 

одељењске 

старешине 

Друго 

полугодиште 

активно и 

континуирано 

информисање о 

ученик увиђа значај 

свеобухватног 

информисања о променама 
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матуранати образовним и 

каријерним 

могућностима 

у свету образовања и на 

тржишту рада ученик уме 

да прикупи информације 

укључивањем у реалне 

сусрете са светом рада 

(разговор са 

представницима 

високошколских установа) 

Посете сајмовима 

аутомобила,пољопри

вредне механизације 

у Н.Саду 

наставници 

машинске и електро 

групе 

предмета,одељењске 

старешине 

Март и мај избор релевантних 

извора информисања о 

образовним и 

каријерним 

могућностима 

ученик разуме важност 

ажурних, тачних и 

поузданих извора 

информација ученик уме 

критички да процењује 

различите изворе 

информисања о 

образовним и каријерним 

могућностима 

Штампање флајера за 

упис у први разред  

ТШДУ „Н. Тесла“ 

чланови тима  током другог 

полугодишта 

избор релевантних 

извора информисања о 

образовним и 

каријерним 

могућностима 

ученик разуме важност 

ажурних, тачних и 

поузданих извора 

информација 

 

Посета ПД  ПРИМ 

Костолац 

наставници 

практичне наставе 

Током године активно и 

континуирано 

информисање о 

образовним и 

каријерним 

могућностима 

ученик уме да прикупи 

информације 

укључивањем у реалне 

сусрете са светом рада 

(кроз посете, разговор са 

представницима 

занимања) 

Посета 

предузећa“LASER 

BALKAN”Костолац 

наставници 

машинске групе 

предмета 

Током године активно и 

континуирано 

информисање о 

образовним и 

каријерним 

могућностима 

ученик уме да прикупи 

информације 

укључивањем у реалне 

сусрете са светом рада 

(кроз посете, разговор са 

представницима 

занимања) 

Посета компанији 

БАМБИ 

Тим, наставници 

практичне наставе  

током године активно и 

континуирано 

информисање о 

образовним и 

каријерним 

могућностима 

ученик уме да прикупи 

информације 

укључивањем у реалне 

сусрете са светом рада 

(кроз посете, разговор са 

представницима 

занимања) 

Посета ДР 100IĆ доо 

Костолац 

Наставници 

практичне наставе 

током године активно и 

континуирано 

информисање о 

образовним и 

каријерним 

могућностима 

ученик уме да прикупи 

информације 

укључивањем у реалне 

сусрете са светом рада 

(кроз посете, разговор са 

представницима 

занимања) 

Посета ПД ГЕОРАД Наставници 

практичне наставе 

током године активно и 

континуирано 

информисање о 

образовним и 

каријерним 

могућностима 

ученик уме да прикупи 

информације 

укључивањем у реалне 

сусрете са светом рада 

(кроз посете, разговор са 

представницима 

занимања) 

Посета МР-Мало 

Црниће 

Наставници 

практичне наставе 

машинске групе 

предмета 

током године активно и 

континуирано 

информисање о 

образовним и 

каријерним 

могућностима 

ученик уме да прикупи 

информације 

укључивањем у реалне 

сусрете са светом рада 

(кроз посете, разговор са 

представницима 

занимања) 

Посета родитељским  Друго информисање о ученик и његов родитељ 
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састанцима у ОШ у 

упознавање родитеља 

ученика 8. разреда са 

нашим образовним 

профилима 

чланови тима  полугодиште образовним и 

каријерним 

могућностима 

разуме важност ажурних, 

тачних и поузданих извора 

информација 

ученик уме критички да 

процењује различите 

изворе информисања о 

образовним и каријерним 

могућностима 

К
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Учешће ученика који 

су завршили нашу 

школу у 

презентовању својих 

занимања садашњим 

ученицима школе 

бивши ученици 

школе 

током школске 

године 

праћење и вредновање 

каријерног развоја 

ученик уме да користи 

повратне информације из 

образовног и радног 

окружења у даљем личном 

и професионалном развоју 

ученик уме да евалуира 

циљеве на основу нових 

увида стечених кроз учење 

и радно искуство које су 

претходници стекли 

 

Анкетирање ученика 

који су пре 5 и 10 

година завршили 

школовање у нашој 

школи 

одељењске 

старешине на 

годишњицама 

матуре 

мај/јун праћење и вредновање 

каријерног развоја 

бивши ученици имају 

могућност да евалуирају 

циљеве на основу нових 

увида стечених кроз радно 

искуство 

Организовање обуке 

из каријерног вођења 

и саветовања  

Национална служба 

за запошљавње 

Током године планирање каријерног 

развоја 

ученик уме да 

идентификује различите 

начине за остваривање 

постављених циљева и 

превазилажење баријера 

ученик уме да одреди 

дугорочне циљеве личног 

и професионалног развоја 

ученик уме да дефинише 

флексибилне, краткорочне 

циљеве, кораке који воде 

ка њиховом остварењу, 

рокове, динамику 

Вођење евиденције о 

ученицима који су 

прошли обуке у 

сарадњи са 

удружењима за младе 

и њиховим даљим 

активностима 

(праћење примене 

знања, вештина са 

обука у реалним 

ситуацијама) 

Педагог,психолог континуирано 

током школске 

године 

Праћење и вредновање 

каријерног развоја 

ученик уме да 

идентификује потенцијалн 

проблеме у каријерном 

развоју и осмишљава 

могућа решења 

ученик стиче вештину да 

бира стратегије за 

решавање проблема и 

доношење одлука у циљу 

што квалитетнијег 

одговара на реалне 

ситуације у којима се 

може наћи 
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ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Чланови тима су: 

Зорица Спасић- педагог, Марина Голубовић–васпитач и руководилац Тима, Милица Пејчић 

Михајловић-стручни сарадник, Јасмина Пешић – професор географије, Тијана Јанковић – 

професор машинске групе предмета, Ивана Динић – професор машинске групе предмета, Ненад 

Урошев– професор физичког васпитања, Цвијета Гајевић– професор српског језика и 

књижевности, Јасмина Ребић– професор енглеског језика, Биљана Рупар– професор енглеског 

језика, Весна Данчетовић – професор електро групе предмета, Видомир Јокановић- наставник 

електро групе предмета, Љиљана Трифуновић- наставник. 

Програм рада тима за инклузивно образовање у школској 2020/2021. години 

Општи циљ: Унапређивање квалитета живота деце/ученика који имају тешкоће у учењу, 

сметње у развоју и деце из социјално нестимулативних средина. 

Специфични циљеви: 

-Примена и праћење модела добре инклузивне праксе у школи 

-Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе ученика са потешкоћама 

Задаци 

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 сметњама у развоју 

9. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног 

усавршавања наставника 

Акциони план тима за инклузивно образовање за школску 2020/2021.годину 

Активности Учесници Одговорна особа Време 

Информисање Наставничког 

већа 

Чланови 
Наставничког већа 

Стручни сарадник- 

педагог,психолог 

Прва седница 
Наставничког већа, 

септембар 

Информисање 
Педагошког колегијума о 

Педагошки 
колегијум 

Стручни сарадник- педагог, 
психолог, Тим за 

Прва седница 
Педагошког 

 
активностима тима за 
инклузивно образовање 

 инклузивно образовање колегијума 

ИнформисањеШколског 
одбора о активностима у вези 

инклузивногобразовања 

Чланови Школског 

одбора 

Стручни сарадник- педагог, 

психолог, Тим за ИО 

Прва седница 

Школског одбора 

Информисање Савета 

родитеља о садржајима обуке 

и активностима 

Чланови Савета 
родитеља 

Стручни сарадник- педагог, 
психолог, Тим за ИО 

Прва седница Савета 
родитеља 

Информисање Ученичког 
парламента о садржајима 

обуке и активностима 

Чланови Ученичког 

парламента 

Стручни сарадник (педагог 
и психолог) – наставник 

задужен за рад УП 

Први састанак УП 

Израда Годишњег плана рада 

школе и активностима увези 
са инклузивнимобразовањем 

Педагошки 

колегијум 

Стручни сарадник (педагог 

и психолог) - педагог 

До 15. Септембра 
2020. Године 

Уочавање и евидентирање 
ученика 

Одељенске 
старешине и 

чланови одељенских 

већа 

Одељенски 
старешина,чланови 

одељенских већа 

На почетку и у току 
школске године 
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Израда индивидуалног 
образовног плана по потреби 

Тим за инклузивно 

образовање 

Стручни сарадник- педагог, 

психолог, одељенске 
старешине, Тим за ИО 

Током школске 

године 

Сарадња са наставницима 

при конципирању ИОП- 

а,праћење реализације, 

евалуација 

Тим за инклузивно 

образовање 
Стручни сарадници, 
Чланови одељенског већа, 

Тим за ИО 

Током школске 

године 

Јачање професионалних 

компетенција наставника 

путем 

предавања,саветодавно, 

упућивање на стручну 

литературу,организовање 
семинара 

 

 

Тим за ИО 

Стручни сарадници, Тим за 

ИО,Чланови одељенских 

већа 

Током школске 

године 

Реализација плана стручног 

тима за инклузију 

Тим за инклузицвно 

образовање 

Стручни сарадници – 
педагог и психолог,Тим за 

ИО 

Током школске 

године 

Акциони план Тима за пружање додатне подршке ученицима за школску 2020/2021.годину 

Чланови Тима за пружање додатне подршке ученицима за школску 2020/2021. 

годину су: 

1. др Горан Несторовић -директор 

2. Марина Голубовић-  васпитач и руководилац Тима 

3. мр Слободан Лалић – управник Дома ученика 

4. Зорица Спасић - педагог 

5. Мирјана Дендић – библиотекар 

6. Ирена Ајдачић- наставник електро групе предмета 

7. Надежда Вулић – професор српског језика и књижевности 

8. Радица Киселица – професор математике 

9. Предраг Милутиновић – професор физичког васпитања 

10. Цвијета Гајевић – професор српског језика и књижевности 

11. Александар Вујичић - вероучитељ 

12. Тијана Јанковић - професор машинске групе предмета 

13. Славиша Миленковић – професор машинске групе предмета 

14. Ученик из Ученичког парламента 

15. Милица Пејчић Михајловић-стручни сарадник 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар 

Помоћ ученицима да прихвате нове обавезе, 

нов начин рада, рад у друштву ученика истих 

и/или сличних способности. 

Одељењске старешине 1. 

разреда ,психолог и педагог 

школе 

На часу одељењског 

старешине 

септембар 

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 

септембар 

Упутити ученике  на правила понашања, 

усмеравати  ка активностима, говорити  им о 

својим и личним очекивањима. 

Одељењске старешине 1. 

разреда и предметни 

наставници 

На часу одељењског 

старешине и наставних 

предмета 

септембар 
Помоћи ученицима да прихвате знатно веће 

обавезе и систематски рад. 

Одељењске старешине 1. 

разреда и предметни 

наставници 

На часу одељењског 

старешине и наставних 

предмета 

септембар Установити правила за награде и казне 
Одељењске старешине 1. 

разреда 

На часу одељењског 

старешине 

септембар, 

октобар 

Омогућити ученицима да ускладе своје 

обавезе према школи и секцијама, као и 

спорту 

 

Одељењске старешине 
Разговор на часу одељењског 

старешине 

септембар, 

октобар 

Евидентирати ученике који станују 

самостално, у дому ученика или код рођака. 
Одељењске старешине 

На часу одељењског 

старешине 
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новембар 
Анализа реализације планираних активности 

у првом тромесечју 
Тим за подршку ученицима 

На састанку тима за подршку 

ученицима 

октобар, 

новембар, 

децембар 

Помоћ родитељима да обезбеде услове за 

успешан рад ученика 
Одељењске старешине 

Разговор на часу одељењског 

старешине, на родитељским 

састанцима и на 

индивидуалним разговорима 

са родитељима 

јануар, 

фебруар 

Анализа реализација планираних активности 

у првом полугодишту 
Тим за подршку ученицима 

На састанку Тима за подршку 

ученицима 

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, 

психолог и педагог 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 

јун, јул, 

август 

 

Анализа реализација планираних активности 

у току школске 2020/2021. године 
Тим за подршку ученицима 

На састанку Тима за пружање 

додатне подршке ученицима 
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ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу је у процесу 

самовредновања. 

Чланови Тима за самовредновање (за текући циклус) су: 
др Горан Несторовић - директор, Светлана Милићев– помоћник директора и руководилац Тима, 

Татјана Ранђеловић- наставник хемије, Јасна Стојковић– професор машинске групе предмета, 

Милица Вујичић– професор српског језика и књижевности, Милица Ивановић– професор рударске 

групе предмета, Јасмина Маринковић– професор машинске групе предмета, Милан Маринковић– 

професор математике, Милан Ребић– професор математике, Бојан Стојановић– професор електро групе 

предмета, Габријела Миленковић– професор електро групе предмета, Саша Ивић– професор рударске 

групе предмета, родитељ Весна Павловић, Ученички парламент, Локална самоуправа. Трајање 

имплементације: школска 2020/2021. Година 

Образложење одабраних области 

Полазна основа за састављање Акционог плана Тима за самовредновање за школску 

2020/2021. годину је: 

  1.   Анализа извештаја комисије за спољашње вредновање рада школе где је оцењен 

квалитет свих области дефинисаних стандардима квалитета установе. Спољашње 

вредновање обављено је од стране Министарства просвете преко просветних саветника и 

Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, преко запослених који су 

савладали програм обуке за спољашње вредновање. Спољашње вредновање рада школе  је 

вршено тимски, а тим је именован од стране Министарства просвете. 

  2.   Смернице извештаја комисије за спољашње вредновање рада школе 

- области које представљају примере добре праксе 

- области које су на задовољавајућем степену 

- области које треба унапредити 

  3.   Анализа годишњег извештаја школског Тима за самовредновање за школску 

2019/2020.   годину 

  4.   Мишљење чланова Наставничког већа и Педагошког колегијума 

  5. Одређивање приоритета у зависности од потреба школе, локалне заједнице и 

националних приоритета. 

На основу горе наведених ставки, ове школске године Тим за самовредновање планира да 

изврши свеобухватинију евалуацију и самоевалуацију једне  области квалитета,  Подршка 

ученицима. Приликом вршења процеса самовредновања Тим за самовредновање рада 

школе ће се придржавати актуелног Правилника о стандардима квалитета рада установе  

("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 14/18) који је ступио на снагу 23. јула 

2018. године.  
 

Овај Акциони план Тима за самовредновање  донет је за једногодишњи период. При 

његовој изради имали смо у виду да је он флексибилног карактера. На основу евалуације и 

у зависности од степена остварености циљева моћи ћемо да вршимо корекције, уколико 

буде било потребно.Потрудићемо се да циљеви и задаци који буду успешно остварени 

постану саставни део живота школе. Делимично остварени циљеви могу бити настављени 

у следећој школској години. Зависно од потешкоћа при остваривању, могуће их је 

кориговати.  
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4.1.1. Школа предузима разноврсне 

мере за пружање подршке 

ученицима у учењу. 

4.1.2. Школа предузима разноврсне 

мере за пружање васпитне подршке 

ученицима. 

4.1.3. На основу анализе успеха и 

владања предузимају се мере 

подршке ученицима. 

4.1.4. У пружању подршке 

ученицима школа укључује 

породицу односно законске 

заступнике. 

4.1.5. У пружању подршке 

ученицима школа предузима 

различите активности у сарадњи са 

релевантним институцијама и 

појединцима. 

4.1.6. Школа пружа подршку 

ученицима при преласку из једног у 

други циклус образовања. 
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4.2.1. У школи се организују 

програми/активности за развијање 

социјалних вештина (конструктивно 

решавање проблема, ненасилна 

комуникација…). 

4.2.2 На основу праћења 

укључености ученика у ваннаставне 

активности и интересовања ученика, 

школа утврђује понуду 

ваннаставних 

активности. 

4.2.3. У школи се промовишу здрави 

стилови живота, права детета, 

заштита човекове околине и 

одрживи развој. 

4.2.4. Кроз наставни рад и 

ваннаставне активности подстиче се 

професионални развој ученика, 

односно каријерно вођење и 

саветовање. 
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4.3.1. Школа ствара услове за упис 

ученика из осетљивих група. 

4.3.2. Школа предузима мере за 

редовно похађање наставе ученика 

из осетљивих група. 

4.3.3. У школи се примењује 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним 

способностима. 

4.3.4. У школи се организују 

компензаторни 

програми/активности за подршку 

учењу за ученике из осетљивих 

група. 

4.3.5. Школа има успостављене 

механизме за идентификацију 

ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за 

њихово напредовање 

(акцелерација; обогаћивање 

програма). 

4.3.6. Школа сарађује са 

релевантним институцијама и 

појединцима у подршци ученицима 

из осетљивих група и ученицима са 

изузетним способностима А
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Циљеви: 1) Унапређење квалитета  образовно – васпитног процеса 

2) Ефикаснији и ефективнији рад школе 
Задаци:  1) Усклађивање Годишњег плана рада школе са осталом школском документацијом 

(Школско развојно планирање и школски програм) 

2) Повећање значаја ваннаставних активности у школи, као и значаја додатне и 

допунске наставе, секција и слободних активности 

3) Реализација међупредметних  корелација   

 

 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ  УСТАНОВЕ 

Чланови тима су: 

др Горан Несторовић- директор, Јасмина Пешић професор географије и руководилац 

Тима, Дагослав Дамњановић – професор машинске групе предмета, Драган Тодић – 

професор машинске групе предмета, Ненад Јовановић – професор машинске групе 

предмета, Зорица Спасић - педагог, Милца Пејчић Михајловић - психолог, Александра 

Ристић Стевић – професор српског језика и књижевности, Зоран Пешић – професор 

историје, Александра Ристић Стевић – професор српског језика и књижевности, Риста 

Марковић – наставник практичне наставе, Сашка Максић–професор електро групе 

предмета, Ивана Динић- професор машинске групе предмета , Јасна Стојковић – професор 

машинске групе предмета. 

        Ради обезбеђивања квалитета рада у установи се вреднују остваривање циљева, 

исхода и стандарада постигнућа, Националног оквира  образовања и васпитања, програма 

образовања и васпитања, школског програма, развојног плана,реализација планова и 

програма наставе и учења, допринос и укљученост родитеља, односно других законских 

заступника деце и ученика  у различите облике образовно –васпитног  рада и условима у 

којума се он остварује. 

Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње 

вредновање.Развој установе као континуирани процес базира се на развојном плану 

установе, резултатима самовредновања и вредновања рада установе и усмерен је ка 

унапређивању свеукупног квалитета рада школе у свим релевантним сегментима. 
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АКЦИОНИ ПЛАН 

САДРЖАЈ  ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

Одеђивање старатегије развоја установе 

на седницама стручних органа на основу 

анализе досадашњих резултата процеса 

самовредновања 

новембар Тим 

Израда планова развоја установе 

заснованих на досадашњим резултатима 

самоврдновања, екстерног вредновања  и 

утврђених приоритета на заједничким 

састанцима свих тимова у школи 

децембар Тим 

Презентација плана-информисање и 

укључивање сви субјеката (наставници, 

родитељи,ученици, локална самоуправа) 

Јануар/фебруар Тим 

Унапређивање наставе кроз 

угледне,огледне часове и међупредметно 

повезивање(хоризонтално и 

вертикално,тематско,пројектно), 

организовање едукације наставника  и 

стручних сарадника за унапређивање 

компетенција (интерно и екстерно) 

Друго полугодиште Тим 

Развијање концепта „целоживотног 

учења“ 

Током школске године Тим 

Развијање концепта „ школе без насиља“ 

и стварање бољих услова за безбедност 

ученика у школи 

Током школске године Тим 

Развијање инклузивног образовања и 

васпитања 

Током школске године  

Стварање  бољих  услова за развијање 

„дигиталних компетенција“ 

Друго полугодиштеб и даље Тим 

Тим за обезбеђивање и унапређивању квалитета установе  стара се о обезбеђивању 

и унапређивању образовно-васпитног рада, прати остваривање школског програма, стара 

се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развија компетенције, вреднује 

резултате рада наставника, стручног сарадника, прати и утврђује резултате рада ученика и 

одраслих 

Улога тима за обезбеђивање квалитета и развој установе у функционисању интерног 

система биће значајна у: 

 развоју методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада 

установе 

 коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој установе 

 давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника, 

васпитача и стручног сарадника 

 праћењу развоја компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника 

 пражењу развоја компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника у 

односу на захтеве квалитетног васпитно-образовног рада, резултате 

самовредновања и спољашњег вредновања 

 праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате 
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ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Чланови тима су: 

Љиљана Трифуновић руководилац Тима, Јасмина Маринковић –професор машинске 

групе предмета, Гордана Петковић – професор машинске групе предмета, Јелена 

Миливојевић-професор математике, Милан Ребић –професор математике, Горан 

Милошевић –професор историје, Марина Миљковић – професор филозофије, Мерима 

Ристић –професор биологије, Радивоје Ђукић –професор филозофије, Зоран Пешић- 

професор историје, Владимир Јегер- наставник електро групе предмета, Предраг 

Милутиновић- професор физичког васпитања, Родитељ, Ученички парламент, Локална 

самоуправа. 

Међупредметне компетенције на основу: 

 Закон о срењем образовању и васпитању (СЛ. галсник РС бр. 55/2013. и 101/2017.) 

 Стандарда општих међупредметних компентција за крај  средњег образовања. 

Опште међупредметне компетенције за крај средњег образовања 

1. Коментеције за целоживотно учење 

Лични и професионални развој појединца, превасходно почива на његовој способности да управља 

процесом учења: 

 Ученик уме да планира време за учење и да организује процес учења и управља њим. 

  Активно конструише знање; уочава структуру градива, активно селектује познато од непознатог, 

битно од небитног; уме да резимира и елаборира основне идеје.  

 Ефикасно користи различите стратегије учења, прилагођава их природи градива и циљевима учења. 

  Познаје различите врсте текстова и уме да изабере адекватну стратегију читања. 

  Разликује чињенице од интерпретација, ставова, веровања и мишљења; препознаје и продукује 

аргументацију за одређену тезу, разликује аргументе према снази и релевантности.  

 Уме да процени сопствену успешност у учењу; идентификује тешкоће у учењу и зна како да их 

превазиђе 

2. Комуникације 

Ученик влада различитим модалитетима комуникације и користи их на сврсисходан и конструктиван 

начин када комуницира у приватном, јавном, образовном и професионалном контексту.. 

 Активно доприноси неговању културе дијалога, уважавању и неговању различитости и поштовању 

основних норми комуникације.  

 Ученик познаје специфичне карактеристике различитих модалитета комуникације (усмена и 

писана, непосредна и посредована комуникација, нпр. телефоном, преко интернета). 

  Уме јасно да искаже одређени садржај, усмено и писано, и да га прилагоди захтевима и 

карактеристикама ситуације: поштује жанровске карактеристике, ограничења у погледу дужине, 

намену презентације и потребе аудиторијума.  

 Уважава саговорника – реагује на садржај комуникације, а не на личност саговорника; 

идентификује позицију (тачку гледишта) саговорника и уме да процени адекватност аргументације и 

контрааргументације за ту позицију.  
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 У ситуацији комуникације, изражава своје ставове, мишљења, осећања, вредности и идентитете на 

позитиван, конструктиван и аргументован начин како би остварио своје циљеве и проширио 

разумевање света, других људи и заједница.  

 Ученик користи на одговарајући и креативан начин језик и стил комуникације који су специфични 

за поједине научне, техничке и уметничке дисциплине. 

3. Рад са подаццијама и информацијама 

Ученик разуме значај коришћења поузданих података за рад, доношење одлука и свакодневни 

живот. 

 Зна да је за разумевање догађаја и доношење компетентних одлука потребно имати релевантне 

и поуздане податке.  Уме да пореди различите изворе и начине добијања података, да процењује 

њихову поузданост и препозна могуће узроке грешке.  Користи табеларни и графички приказ 

података и уме да овако приказане податке чита, тумачи и примењује.  Користи информационе 

технологије за чување, презентацију и основну обраду података.  Зна разлику између података и 

њиховог тумачења, зна да исти подаци, у зависности од контекста, могу имати различита 

тумачења и да тумачења могу да буду пристрасна.  Разуме разлику између јавних и приватних 

података, зна које податке може да добије од надлежних институција и користи основна правила 

чувања приватности података. 

4. Дигитална компентеција 

Ученик је способан да користи расположива средства из области информационокомуникационих 

технологија (уређаје, софтверске производе, електронске комуникационе услуге и услуге које се 

користе путем електронских комуникација) на одговоран и критички начин ради ефикасног 

испуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, школовању и будућем 

послу. 

 Уме да претражује, процењује релевантност и поузданост, анализира и систематизује 

информације у електронском облику користећи одговарајућа ИКТ средства (уређаје, софтверске 

производе и електронске услуге).  Изрaжaвa сe у електронском облику кoришћeњeм 

oдгoвaрajућих ИКТ средстава, укључујући мултимедијално изражавање и изражавање са 

елементима формално дефинисаних нотација карактеристичних за коришћена ИКТ средства (нпр. 

адресе, упити, команде, формуле, процедуре и сл. изражене у одговарајућој нотацији).  Помоћу 

ИКТ уме да представи, оргaнизуje, структурира и форматира информације користећи на ефикасан 

начин могућности датог ИКТ средства.  Приликом решавања проблема уме да одабере 

одговарајућа ИКТ средства, као и да прилагоди начин решавања проблема могућностима тих 

ИКТ средстава.  Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу.  Препознаје ризике и 

опасности при коришћењу ИКТ и у односу на то одговорно поступа. 

5. Решавање проблема 

 Испитујући проблемску ситуацију, ученик идентификује ограничења и релевантне 

карактеристике проблемске ситуације и разуме како су оне међусобно повезане.  Ученик 

проналази/осмишљава могућа решења проблемске ситуације.  Ученик упоређује различита 

могућа решења проблемске ситуације преко релевантних критеријума, уме да објасни шта су 

предности и слабе стране различитих решења и да се определи за боље решење.  Ученик 

припрема примену изабраног решења, прати његову примену усклађујући се са новим 

сазнањима које стиче током примене датог решења и успева да реши проблемску ситуацију.  

Ученик вреднује примену датог решења, идентификује његове добре и слабе стране и 

формулише препоруке за наредно искуство са истим или сличним проблемским ситуацијама. 

6. Сарадња 
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 Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе, усаглашавању и остварењу 

заједничких циљева.  Доприноси постизању договора о правилима заједничког рада и придржава их 

се током заједничког рада.  Активно слуша и поставља релевантна питања поштујући саговорнике и 

сараднике, а дискусију заснива на аргументима.  Конструктивно доприноси решавању разлика у 

мишљењу и ставовима и при томе поштује друге као равноправне чланове групе.  Ангажује се у 

реализацији преузетих обавеза у оквиру групног рада на одговоран, истрајан и креативан начин.  

Учествује у критичком, аргументованом и конструктивном преиспитивању рада групе и доприноси 

унапређењу рада групе. 

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

 Активно учествује у животу школе и заједнице тако што поштује друге учеснике као једнако 

вредне аутономне особе и њихова људска и мањинска права и тако што се супротставља 

различитим формама насиља и дискриминације.  Својим активностима у школи и заједници 

афирмише дух толеранције, равноправности и дијалога.  Критички и аргументовано учествује у 

разматрању отворених питања за која је заинтересован поштујући разлике у мишљењу и 

интересима и даје лични допринос постизању договора.  Има осећање припадности одређеним 

културним заједницама, локалној заједници, региону у којем живи, ширем друштву, држави 

Србији и међународним организацијама у које је Србија укључена.  Изражава на афирмативан 

начин свој идентитет и поштује другачије културе и традиције и тако доприноси духу 

интеркултуралности.  На изборима уме да се определи за политичке идеје и програме за које 

сматра да на најбољи начин доприносе остварењу личне и друштвене добити и поштује право 

других на другачије опредељење.  Залаже се за солидарност и учествује у хуманитарним 

активностима. 

8. Одговоран однос према здрављу 

Познаје основне састојке хране и промене које утичу на њен квалитет; разуме значај правилне 

исхране и адекватне прераде хране за очување здравља.  Познаје карактеристике основних 

заразних болести, њихове изазиваче и мере превенције.  Разуме значај лекова и правилног 

начина њихове употребе за очување здравља.  Познаје могуће последице коришћења никотина, 

алкохола и других психоактивних супстанци.  Бира стил живота имајући на уму добре стране и 

ризике тог избора (нпр. активно бављење спортом, вегетаријанска исхрана).  Уме да пружи прву 

помоћ. 

9. Одоворана однаос према околина 

 

Позитивно вреднује допринос културе и уметности развоју људске заједнице; свестан је 

међусобних утицаја културе, науке, уметности и технологије.  Показује осетљивост за 

естетску димензију у свакодневном животу и има критички однос према употреби и 

злоупотреби естетике.  Има изграђене преференције уметничких и културних стилова и 

користи их за обогаћивање личног искуства.  Повезује уметничка и културна дела са 

историјским, друштвеним и географским контекстом њиховог настанка.  Уме да анализира и 

критички вреднује уметничка дела која су представници различитих стилова и епоха, као и 

дела која одступају од карактеристика доминантних праваца.  Вреднује алтернативне 

уметничке форме и изразе (субкултурна дела). 

 

10. Естетичка компентеција 

 Позитивно вреднује допринос културе и уметности развоју људске заједнице; свестан је 

међусобних утицаја културе, науке, уметности и технологије.  Показује осетљивост за естетску 

димензију у свакодневном животу и има критички однос према употреби и злоупотреби естетике. 
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 Има изграђене преференције уметничких и културних стилова и користи их за обогаћивање 

личног искуства.  Повезује уметничка и културна дела са историјским, друштвеним и 

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

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

карактеристика доминантних праваца.  Вреднује алтернативне уметничке форме и изразе 

(субкултурна дела). 

11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 

 Ученик разуме важност личне активације и показује иницијативу у упознавању са 

карактеристикама тржишта рада (захтеви појединих радних места, начин функционисања 

институција, позиционирање у свету бизниса).  Разуме принципе функционисања тржишта рада 

и схвата неопходност сталног усавршавања у складу са развојем тржишта и захтевима 

послодаваца.  Уме да идентификује и адекватно представи своје способности и вештине („јаке 

стране“); уме да напише CV и мотивационо писмо.  Уме да искаже и заступа своје идеје, и да 

утиче на друге, кроз развој вештине јавног говора, преговарања и решавања конфликата.  Има 

способност постављања адекватних и реалних циљева процењујући и прихватајући ризике; 

планира ресурсе и управља њима (знања и вештине, време, новац, технологије и други ресурси) и 

усредсређен је на постизање циљева.  Зна да комуницира с послодавцима; уме да преговара; 

спреман је да обавља праксу и волонтира поштујући договоре  
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ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Чланови тима су: 

Сашка Максић- професор електро групе предмета и руководилац Тима,  мр Лидија 

Поповић професор машинске групе предмета , Ивана Перић- професор енглеског језика, 

Риста Марковић- наставник практичне наставе, Владимир Јегер- професор електро групе 

предмета, Милица Вујичић- професор српског језика и књижевности, Гордана Петковић- 

професор машинске групе предмета, Слободан  Благојевић- професор машинске групе 

предмета, Марко Сузић професор физичког васпитања, Родитељ, Ученички парламент, 

Локална самоуправа. 

 

У   савременом друштву немогуће је бити успешан  у обављању било које професије  

без сталног стручног  усавршавања  и професионалног развоја. Да бисмо имали 

компетентне наставнике , васпитаче и стручне сараднике,  неопходно је да се  они 

континуирано  стручно  усавршавају  и професионално  развијају. 

Стручно   усавршавање  запослених  у образовању  се односи  како  на  усавршавање 

на личном  плану, тако  и  на  усавршавање  у  оквиру  установе  у  којој  неко  ради. 

Професионални  развој  је  сложен  процес  који   подразумева  стално  

развијање  компетенција  наставника, васпитача  и стручних  сарадника  ради  

квалитетнијег  обављања  посла  и  унапређивања  развоја  деце  и ученика  и нивоа  

постигнућа. 

ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ 

Професионални развој током рада запосленог у образовању почиње  запошљавањем, 

без  обзира да ли је реч о сталном радном односу  или раду  на одређено време. 

Почетни период рада у трајању од једне до две године је период приправништва   и 

увођења у посао.Установа у овом периоду приправнику одређује ментора. 

Приправник који савлада  програм увођења у посао наставника,васпитача и стручног 

сарадника има право на полагање испиза за лиценцу након навршених годину дана рада. 

СТИЦАЊЕ  ЗВАЊА 

Део професионалног развоја је и развој каријере који је у образовном систему 

формализован кроз звања која су постављена: педагошки саветник,самостални педагошки 

саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник. Стицањем звања  

запослени напредује и заузима виши ранг у професији. 

       Професионални  развој условљен је  специфичностима  професије, законским 

одредбама, социо- економским условима, специфичностима и потребама установе  као и  

личним потребама  и интересовањима. У  образовном  систему  професионални развој 

нарочито  је битан због  друштвене улоге и  одговорности  запослених, односно потребе за 

остваривањем  квалитетних образовно-васпитних резултата/постигнућа. 

   Стручно усавршавање као стицање нових и  усавршавање  постојећих  

компетенција  важних  за  унапређивање стручног рада  је  саставни део  професионалног 

развоја. 

Стручно  усавршавање  је значајно  јер , између осталог, омогућава: 

 оспособљавање запосленог  за различите професионалне  улоге; 

 оспособљавање  за самостално планирање, реализовање  и вредновање рада; 

 оспособљавање за  иницирање  различитих активности  у образовном 

контексту; 

 активније учешће у унапређивању образовно-васпитног рада; 

 развијање отворености према сталном учењу; 

 активно учествовање у процесу целоживотног учења; 

Годишњи план стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних 

сарадника је саставни део  Годишњег плана рада установе. 
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ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Чланови тима су: 

др Горан Несторовић-директор, Зорица Спасић педагог и руководилац Тима,  Милица 

Пејчић Михајловић, Биљана Максимовић-секретар школе, Милован Глушац- школски 

полицајац, мр Слободан Лалић- управник Дома ученика, Зоран Пешић- професор историје, 

Јелена Миливојевић- професор математике, Драган Живковић- професор електро групе 

предмета,  Аљоша Јаковљев- професор рударске групе предмета, Ивана Перић- професор 

енглеског језика, Милош Ивановић-васпитач, Родитељ , Ученички парламент. 

 

Програм заштите деце/ ученика од  дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
 

Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 

88/17) дефинисано је да се права детета и ученика остварују у складу са потврђеним 

међународним уговорима и да је установа дужна да обезбеди њихово остваривање ( члан 

79. ). 

Ради реализације овог циља, израђен је Општи протокол за заштишу деце од 

злостављања и занемаривања а на основу њега посебан протокол који пружа оквир за 

превентивне активности. Посебан протокол је обавезујући за све који учествују у животу и 

раду образовне установе и намењен је деци, ученицима, васпитачима, наставницима, 

директорима, стручним сарадницима, помоћном и административном особљу, 

родитељима/старатељима и представницима локалне заједнице. 

Наша школа је потписник Протокола/споразума о међусекторској сарадњи у процесу 

заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања за град Пожаревац. 

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 

невербалног понашању које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 

здравља, развоја и достојанства деце/ученика. Насиље над децом/ученицима могу вршити 

њихови вршњаци, одрасле особе које су запослене у школи и одрасле особе које нису 

запослене у школи. Насиље има различите форме: 

Физичко насиље – ударање, шутирање, гурање, гребање, шамарање, чупање, 

дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, 

ускраћивање хране, сна и сл. 

Емоционално насиље – омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, 

уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмевање, 

неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања 

деце/ученика и сл. 

Социјално насиље – одвајање детета/ученика од других на основу различитости, 

довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолација, недружење, 

игнорисање, неприхватање и сл. 

Сексуално насиље и злоупотреба се односи на укључивање деце у сексуалну 

активност коју она не схватају у поптуности, за коју нису развојно дорасла и чији је циљ 

да пружи уживање или задовољи потребе друге особе – ласцивно коментарисање, 

етикетирање, упућивање ласцивних порука, ширење прича, сексуални однос, додиривање, 

излагање погледу, коришћење деце/ученика за проституцију, порнографију и друге облике 

сексулане експлоатације. 

Електронско насиље – поруке које садрже вређање, омаловажавање, претње, 

сексуано узнемиравање или искоришћавање, послате СМС-ом, ММС-ом, имејлом, путем 

вебсајта, четовањем, укључивањем у форуме. 

Злоупотреба – поступци којим се деца/ученици стављају у немоћан, неравноправан и 

зависан положај у односу на неког појединца, групу или установу. 

Занемаривање – нечињење поступака који су важни за развој детета, необезбеђивање 
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услова потребних за развој, непраћење развоја и напредовања детета (недолажење у школу 

на родитељске састанке и сл. ). 

Експлоатација деце/ученика – искоришћавање њиховог рада у корист других особа 

или установа, киднаповање и продаја деце у сврху радног или сексуалног искоришћавања. 

Циљеви установе су да учи, развија и негује културу понашања и уважавања 

личности, не толерише насиље, не ћути у вези са насиљем, развија одговорност код свих 

сви који имају сазнање о насиљу обавезују се на поступање. У образовно васпитном 

систему нема места за истрагу и доказивање злостављања и занемаривања. Ти задаци су у 

надлежности других органа. 

Приликом консултација са колегама унутар и/или изван установе, обавезно је 

поштовати принцип поверљивости, као и принцип заштите најбољег интереса детета-

ученика. 

Програм заштите деце / ученика од насиља, злостављања и занемаривања сачињен је 

на основу посебног протокола и правилника о поступању у ситуацијама насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним институцијама. Програмом су 

дефинисане и разрађене превентивне и интервентне активности чији је основни циљ 

превенција и сузбијање свих видова насиља у школској средини. 

ЦИЉ: Учинити школску средину што безбеднијим и подстицајнијим местом за сву 

децу и ученике. 

 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика 

 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 

занемаривање у школи 

Специфични циљеви у превенцији 

 стварање и неговање климе толеранције, уважавања и међусобног прихватања 

 подизање нивоа свести и сензитизација свих актера школског живота ( 

наставника, родитеља, ученика, ваннаставног особља ) у циљу бољег 

препознавања ситуација у којима се насиље, злостављање и занемаривање 

дешава 

 дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља 

 информисање свих укључених у живот и рад школе о процедурама и 

поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља 

 унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, ученика, 

родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема 

насиља, злостављања и занемаривања 

Специфични циљеви у интервенцији 

 спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља 

 успостављање система ефикасне заштите ученика у случајевима насиља 

 праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности програма заштите 

 саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су 

посматрачи насиља 

Задаци тима за заштиту деце / ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 израда, реализација и евалуација програма заштите деце / ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

 идентификовање и информисање о случајевима насиља, уз поштовање 

личности детета / ученика 

 спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља 

 праћење и евидентирање свих врста насиља 

 јачање и одржавање сарадње са надлежним службама ( Центар за социјални 

рад, ПУ, Здравствени центар …) 

 тимски рад на превенцији насилног понашања или решавање оних ситуација у 

којима је насиље регистровано 

 саветодавни рад са ученицима и родитељима 
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Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања формира 

се на почетку школске године и састаје се по потреби. Тим ће бити  задужен за спровођење 

превентивних  и интервентних активности у оквиру борбе против насиља, али и за 

заштиту у случајевима насиља.  

ПЛАН РАДА ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Активности Носиоци Начин праћења Време 

Израда плана за заштиту 

ученика 

Педагошко – 

психолошка служба 

Тим 

Педагошка 

документација 

Август 

Истакнути имена чланова 

Тима на огласној табли и 

сајту школе 

Председник Тима Огласна табла 

Сајт школе 

Септембар 

Упознавање ученика првог 

разреда са Посебним 

протоколом за заштиту деце и 

подсећање ученика осталих 

разреда на Протокол 

Тим 

Одељењске старешине 

 

Записници са састанака 

Тима 

Септембар 

Упознавање ученика са 

правилима понашања у 

школи и школским 

полицајцем и његовом улогом 

Одељењске старешине 

Школски полицајац 

Помоћници директора 

Педагошко – 

психолошка служба 

Записници са састанака 

Тима 

Септембар 

Упознавање наставника, 

родитеља и ученика са 

планом и програмом заштите 

ученика од насиља 

Одељењске старешине 

Директор 

Педагошко – 

психолошка служба 

Записници са 

Наставничког већа, 

родитељских 

састанака,Савета 

родитеља и У П 

Септембар, октобар 

Пружање потребне помоћи 

наставницима,одељењским 

старешинама у примени 

превентивних и интервентних 

активности 

Тим, Педагошко-

психолошка служба 

Школска евиденција о 

реализованим 

активностима,извештаји 

тима 

Током године 

Истраживање:Анкета за 

родитеље и ученике 

„Безбедност ученика у 

школи“ 

Педагошко-психолошка 

служба 

Анкета, извештај Током године 

 

 

 

Обезбеђивање школске зграде 

и простора у њеном 

непосредном окружењу 

Обезбедити 

зграду,двориште, 

фискултурну салу и 

простор испред и око 

школе 

Школско 

обезбеђење,видео 

надзор,дежурни 

наставници,школски 

полицајац 

Током године 
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Анализа безбедоносне 

ситуације у школи 

Тим, 

Директор 

Анализа, извештаји На класификационим 

периодима 

-Обучавање ученика за 

примену различитих вештина 

за конструктивно 

превазилажење сукоба и 

конфликата 

-Разноврсна понуда 

ваннаставних активности 

ученика,радионице,предавања 

Тим, 

наставници,Педагошко-

психолошка 

служба,Ученички 

парламент 

Школска евиденција о 

реализованим 

активностима,извештаји 

Тима 

Током године 

Обележавање Дана 

толеранције,јачање свести 

код ученика да треба бити 

толерантан,без обзира на 

разлике - ЧОС 

Одељењске старешине Школска документација 16.новембар 

Учешће у хуманитарним 

акцијама са циљем да се код 

ученика развија емпатија и 

солидарност 

Директор,Тим , 

ПП служба,наставници, 

Ученички парламент 

Школска евиденција о 

реализованим 

активностима, извештаји 

тима 

Током године 

Израда паноа и презентација 

на тему ненасиља 

Ученици,наставници Радови,панои, 

документација 

Током године 

Јачање сарадње са 

институцијама из локалне 

заједнице у циљу превенције 

и сузбијања насиља 

Тим, 

Директор 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

Током године 

     -„За ефикасније сузбијање 

насиља над  децом“- Трибина 

у сарадњи са МУП-ом 

   - „Занемаривање и 

злостављање деце“-

Предавање у сарадњи са 

Центром за социјални рад 

Тим, Представници 

МУП-а, Центра за 

социјални рад  

Педагошка 

документација, 

Извештаји 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

Едукација свих актера школе 

у циљу препознавања насиља 

(врсте,облици,начини 

испољавања) 

Предавања, 

Стручна литература 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

Током године 

Васпитни рад са ученицима: 

   -Радионица: Ненасилно 

решавање сукоба 

    -Медијација 

    -Заједничке активности 

ученика 

Одељењске старешине, 

Педагошко-психолошка 

служба 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

Током године 
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     -Електронско насиље 

Појачан васпитни рад са 

ученицима 

-праћење понашања ученика 

на часу 

-праћење односа учесника 

насиља на часу и ван наставе 

-примена заједничких 

активности,тимског рада како 

би учесници насиља 

успоставили сарадњу 

Одељењске старешине, 

Педагошко-психолошка 

служба, 

Тим 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

Током године 

Пружање помоћи ученицима 

у решавању индивидуалних 

проблема или проблема са 

другима и индивидуални 

саветодавни рад са ученицима 

који имају проблеме у 

понашању 

Одељењске старешине 

Педагошко-психолошка 

служба 

Педагошка 

документација, 

Досије ученика, 

евиденција 

Током године 

Сарадња са родитељима 

ученика починиоца насиља 

или ученика који трпи насиље 

и њихово укључивање у 

заједничко решавање 

проблема 

Родитељи, Тим, 

Педагошко-психолошка 

служба 

Педагошка 

документација 

Током године 

ИНЕРВЕНТНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 -спровођење процедуре и 

поступака реаговања у 

ситуацијама насиља 

 -евидентирање свих врста 

насиља 

 -примена адекватних мера за 

сузбијање или ублажавање 

учињеног насиља 

 -укључивање родитеља  

 -сарадња са локалном 

заједницом 

 -праћење ефеката предузетих 

мера 

 

Директор,Тим, 

Одељењске старешине, 

Наставници, 

родитељи 

Педагошка 

документација,  

Евиденција, 

извештаји 

Током године 

Покретање поступака унутар 

установе 

-васпитно-дисциплински 

Директор,комисија, 

Одељењски старешна 

Решења,записници, 

Изјаве ученика и родитеља 

Током године 
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Праћење промена понашања 

ученика. 

Рад са ученицима којима су 

изрицане васпитне мере 

 

Одељењске старешине, 

Педагошко-психолошка 

служба 

Педагошка документација Током године 

Евалуација рада Тима Директор,Тим Извештај,анализа рада јун 

СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊА О НАСИЉУ,ЗЛОСТАВЉАЊУ 

И    ЗАНЕМАРИВАЊУ ЈЕ У ОБАВЕЗИ  ДА РЕАГУЈЕ 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Посебним протоколом 

утврђена је процедура 

поступака у случајевима 

насиља 

 -Насиље међу 

децом/ученицима 

 -Насиље од стране 

запослених у установи 

 -Насиље од стране особе 

која није запослена у 

установи 

-Упознавање свих 

чинилаца(Наставничко 

веће,Одељењсковеће, 

Савет родитеља,Школски 

одбор,Ученички 

парламент,Одељењску 

заједницу)са обавезним 

процедурама реаговања у 

случајевима насиља 

-Увођење обрасца за 

евидентирање ситуације 

насиља 

-Редовни састанци Тима за 

заштиту од 

дискриминације,насиља, 

Злостављања и занемаривања 

Директор, 

Тим, 

Савет родитеља, 

Наставничко веће, 

Школски одбор, 

Ученички парламент, 

Одељењске заједнице 

На почетку године и 

током године по потреби 

Сарадња са  

одговарајућим службама 

-Сарадња са МУП-ом 

(школским полицајцем) 

-Сарадња са Центро за 

социјални рад 

-Сарадња са Здравственим 

центром 

Директор. 

Тим 

Током године 

Евидентирање случајева 

насиља 

-Евиденција и прикупљање 

информација о сваком 

случају насиља у школи, 

-Доследно спровођење 

процедуре приликом 

интервенције, 

-Извештај о случајевима 

насиља и реализованим 

активностима 

 

Директор, 

Тим за заштиту од насиља, 

Педагошко-психолошка 

служба 

 

Подршка деци која трпе Саветодавни рад- Одељењски старешина, Током године 
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насиље индивидуални разговори Социјални радник, 

Педагог,психолог 

Рад са децом која врше 

насиље 

Саветодавни рад-

индивидуални разговори, 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

Одељењски старешина, 

Школси психолог-педагог, 

Стручњаци из других 

институција 

Током године 

Рад са родитељима Саветодавни рад са 

родитељима деце која трпе 

насиље и децом која врше 

насиље 

Одељењски старешина, 

Школсkи психолог-

педагог, 

Стручњаци из других 

институција 

Током године 

Укључивање ученика 

ученика у ваннаставне 

активности у што већем 

броју 

Одржавање спортско-

рекреативних и других 

ваннаставних активности 

Одељењски 

старешина,наставници, 

Педагошко-психолошка 

служба 

Током године 

 

Министар просвете,науке и технолошког развоја донео је Правилник о 

поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности  и на основу 

њега школа доноси 

Програм превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, 

части или достојанства личности 

Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте понашање лица или 

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

Када се узнемиравањем или понижавајућем поступањем повређује неко од личних 

својстава, понашање се квалификује као дискриминација.  

Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, 

части или достојанства личности, одређују се мере и активности којима се обезбеђује 

остваривања циљева превенције свих облика дискриминације и дискриминаторног  

поступања утврђених овим актом. Програм превенције је део школског програма и 

развојног плана, а конкретизује се годишњим планом рада установе.  

Програм превенције садржи: 

1.  начине на који се принципи једнаких могућности и недискриминације уграђују и 

остварују у свакодневном животу и раду установе на свим нивоима, у свим 

облицима рада (појединац, одељење, ученички парламент, стручни органи, 

тимови, родитељски састанци, родитељи као појединци и група, савет родитеља); 

2.  начине на које се пружа додатна подршка учесницима образовања и њиховим 

родитељима из мањинских и осетљивих друштвених група , а нарочито, у случају 

сметњи у развоју и инвалидитета, здравствених тешкоћа, недовољно познавање 

српског језика или језика на коме се изводи настава, ризика од напуштања 

образовања и васпитања и друго.  

3. стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција за 

промовисање и развијање културе, људских права, толеранције, превазилажење 

стереотипа и предрасуда код ученика у образовању 
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4. начине информисања о правима, обавезама, и одговорностима учесника у 

образовању у спречавању и заштити од дискриминације и дискриминаторног 

понашања.  

5. облике и садржаје рада са учесницима у образовању  ради превазилажења 

стереотипа и предрасуда , развијања свести о опасности и штетним последицама  

дискриминације, унапређивања толеранције, и разумевања, интеркултуралности, 

уважавања и поштовања различитости 

6. облике и садржаје рада са учесницима у образовању који трпе, чине или сведоче 

дискриминаторно понашање. 

7. начине, облике и садржаје сарадње са родитељима, јединицом локолане 

самоуправе, надлежним органима, службама и друго; 

8. начине поступања у случајевима подношења пријавеустанови, односно притужбе 

Поверенику и кривичне пријаве надлежном органу због дискриминаторног 

поступању и поступања којима се вређа углед, част, или достојанство личности.  

9. нечине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и 

ефектима програма спречавања дискриминације и дискриминаторног понашања 

План рада Тим за заштиту од дискриминаторног понашања и вређања угледа, части 

или достојанства личности 

Активности Носиоци Начин праћења Време 

Израда плана за заштиту ученика Педагошко – психолошка 

служба 

Тим 

Педагошка документација Септембар 

Истакнути имена чланова Тима на 

огласној табли и сајту школе 

Председник Тима Огласна табла 

Сајт школе 

Септембар 

Упознавање ученика са 

Правилником о поступању 

установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа,части 

или достојанства личности 

Тим 

Одељењске старешине 

 

Записници са састанака 

Тима 

Септембар 

Упознавање ученика са правилима 

понашања у школи и школским 

полицајцем и његовом улогом 

Одељењске старешине 

Школски полицајац 

Помоћници директора 

Педагошко – психолошка 

служба 

Записници са састанака 

Тима 

Септембар 

Упознавање свих актера са 

програмом заштите од 

дискриминаторног понашањаи 

вређања угледа, части и 

достојанства 

Одељењске старешине 

Директор 

Педагошко – психолошка 

служба 

Записници са Наставничког 

већа, родитељских 

састанака,Савета родитеља 

и У П 

Септембар, октобар 
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-Обучавање ученика за примену 

различитих вештина за 

конструктивно превазилажење 

сукоба  

-Разноврсна понуда ваннаставних 

активности 

ученика,радионице,предавања 

Тим, 

наставници,Педагошко-

психолошка 

служба,Ученички 

парламент 

Школска евиденција о 

реализованим 

активностима,извештаји 

Тима 

Током године 

Обележавање Дана 

толеранције,јачање свести код 

ученика да треба бити 

толерантан,без обзира на разлике - 

ЧОС 

Одељењске старешине Школска документација 16.новембар 

Учешће у хуманитарним акцијама 

са циљем да се код ученика развија 

емпатија и солидарност 

Директор,Тим , 

ПП служба,наставници, 

Ученички парламент 

Школска евиденција о 

реализованим активностима, 

извештаји тима 

Током године 

Израда паноа и презентација на 

тему превенције дискриминације и 

насиља 

Ученици,наставници Радови,панои, 

документација 

Током године 

Јачање сарадње са институцијама 

из локалне заједнице у циљу 

превенције и сузбијања 

дискриминације и насиља 

Тим, 

Директор 

Педагошка документација, 

извештаји 

Током године 

-Предавање у сарадњи са Центром 

за социјални рад 

Тим, Представници МУП-а, 

Центра за социјални рад 

Педагошка документација, 

Извештаји 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

Едукација свих актера школе у 

циљу препознавања 

дискриминације и насиља 

(врсте,облици,начини испољавања) 

Предавања, 

Стручна литература 

Педагошка документација, 

извештаји 

Током године 

Васпитни рад са ученицима: 

-Радионица: Стереотипи и 

предрасуде 

Одељењске старешине, 

Педагошко-психолошка 

служба 

Педагошка документација, 

извештаји 

Током године 

Појачан васпитни рад са 

ученицима 

-праћење понашања ученика на 

часу 

Одељењске старешине, 

Педагошко-психолошка 

служба, 

Тим 

Педагошка документација, 

извештаји 

Током године 
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-праћење односа учесника насиља 

на часу и ван наставе 

-примена заједничких 

активности,тимског рада како би 

учесници насиља 

успоставили сарадњу 

Пружање помоћи ученицима у 

решавању индивидуалних 

проблема или проблема са другима 

и индивидуални саветодавни рад са 

ученицима који имају проблеме у 

понашању 

Одељењске старешине 

Педагошко-психолошка 

служба 

Педагошка документација, 

Досије ученика, 

евиденција 

Током године 

Сарадња са родитељима ученика 

починиоца насиља или ученика 

који трпи насиље и њихово 

укључивање у заједничко 

решавање проблема 

Родитељи, Тим, 

Педагошко-психолошка 

служба 

Педагошка документација Током године 

ИНЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

-спровођење процедуре и 

поступака реаговања у ситуацијама 

дискриминације и насиља 

-евидентирање свих врста насиља 

-примена адекватних мера за 

сузбијање или ублажавање 

учињеног насиља 

-укључивање родитеља 

-сарадња са локалном заједницом 

-праћење ефеката предузетих мера 

 

Директор,Тим, 

Одељењске старешине, 

Наставници, 

родитељи 

Педагошка документација, 

Евиденција, 

извештаји 

Током године 

Покретање поступака унутар 

установе 

-васпитно-дисциплински 

Директор,комисија, 

Одељењски старешна 

Решења,записници, 

Изјаве ученика и родитеља 

Током године 

Праћење промена понашања 

ученика. 

Рад са ученицима којима су 

изрицане васпитне мере 

 

Одељењске старешине, 

Педагошко-психолошка 

служба 

Педагошка документација Током године 

Евалуација рада Тима Директор,Тим Извештај,анализа рада јун 
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ТИМ ЗА ЕКСКУРЗИЈУ, СТРУЧНУ ЕКСКУРЗИЈУ, СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА И НАСТАВА 

У ПРИРОДИ 

Чланови тима су: 

Драган Стојиљковић професор математике и руководилац Тима, Драган Тодић-

професор машинске групе предмета, Нела Алексић-професор електро групе предмета, 

Владимир Јегер професор електро групе предмета, Габријела Миленковић-професор 

електро групе предмета, Мирјана Дендић-библиотекар. 

У зависности од типа екскурзије чланови ће одредити комисију која ће спроводити 

све процесне радње за извођење екскурзије, стручне екскурзије, студијска путовања и 

наставу у природи. 

 

ТИМ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА 

Чланови тима су: 

Лазар Станић-професор физике и руководилац совтвера и Тихомир Миленковић 

руководилац хардвера, Радица Киселица- професор математике и руководилац Тима 

за информационе и комуникационе технологије, Данијела Милентијевић-професор 

информатике и рачунарства, Габријела Миленковић- професор електро групе предмета,  

Слободан Благојевић- професор машинске групе предмета, Арсић Слободан- професор 

машинске групе предмета, Драган Аврамовић- професор физике,  Зорица Јелић- професор 

математике, Александар Вујичић- вероучитељ, Зорица Стојановић- наставник електро 

групе предмета, Марко Сузић- професор физичког васпитања,  Владимир Јегер- настваник 

електро групе премета, Милан Маринковић- професор математике, Драган Стојиљковић- 

професор математике,  Славиша Миленковић- професор машинске групе предмета, Ивић 

Саша- професор рударске групе предмета, Ана Павловић- помоћни наставник Горан 

Милошевић професор историје.. 

Акциони план тима за информационе и комуникационе технологије 

Информациона технологија (IT) је технологија која користи рачунаре за 

прикупљање, обраду, чување, заштиту и пренос информација. Термину IT су придружене 

комуникационе технологије јер је данас незамислив рад с рачунаром ако он није повезан у 

мрежу, тако да се говори о информационој и комуникационој технологији (engl. 

Information and Communications Technology - ICT). 

 Свакодневно проверава техничку исправност рачунарске и ИТ опреме; 

 Врши дијагностику и отклања кварове и застоје; 

 Обавља административне послове сa корисницима рачунара и ИТ опреме, 

саветује их и објашњава техничке могућности; 

 Обавља редовне сервисе рачунара и ИТ опреме; 

 Инсталира оперативне системе, апликативне софтвере и пратеће програме; 

 Пружа логистичку подршку рачунарских мрежа; 

 Обавља послове ажурирања и одржавања школског сајта; 

 Обавља послове у вези са јединственом базом података школе; 

 Учествује у пословима набавке рачунара и ИТ опреме; 

 Уредно води евиденцију о опреми и радним активностима; 

 Стара се о чувању и наменском коришћењу инвентара и имовине Школе; 

 Води рачуна о хигијенском уређењу Школе; 

 По потреби обавља послове достављача рачунарске опреме, робе и друге 

техничко-технолошке опреме; 

 Обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора; 

 За свој рад одговоран је директору и помоћницима директора.  
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ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Педагошки колегијум чине: 

 др Горан Несторовић, директор 

 Ирена Ајдачић, помоћник директора 

 Светлана Милићев, помоћник директора  

 Зорица Спасић, педагог 

 Голубовић Марина, психолог 

 Надежда Вулић, председник стручног већа за српски језик и књижевност  

 Мирјана Дендић,библиотекар 

 Драган Стојиљковић, председник стручног већа за математику 

и рачунарство и информатику 

 Лазар Станић, председник стручног већа за природне науке 

 Горан Милошевић, председник стручног већа за друштвене науке  

 Марко Сузић, председник стручног већа за физичко васпитање 

 Снежана Пантић, организатор практичне наставе и председник стручног већа 

за практичну наставу 

 Нела Алексић, председник стручног већа за електротехнику 
 Драгослав Дамњановић, председник стручног већа за машинство и 

обраду метала  

 Аљоша Јаковљев, председник стручног већа за рударство 

 Биљана Рупар, председник стручног већа за стране језике 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021.ГОДИНУ 

 

За школску 2020/2021 .годину изабрани чланови Педагошког колегијума су: 

Директор: Др Горан Несторовић; 

Помоћници директора : Ирена Ајдачић, Светлана Милићев; 

Организатор практичне наставе Снежана Пантић 

Психолог: Марина Голубовић 

Педагог:  Зорица Спасић 

председник стручног већа из математике Стојиљковић Драган; 

председник стручног већа српског језика и књижевности Нада Вулић; 

председник стручног већа електро актива Нела Алексић: 

заменик председника стручног већа Машинске групе предмета Драгослав Дамњановић; 

председник стручног већа рударске групе предмета Аљоша Јаковљев  

председник стручног већа страних језика Биљана Рупар; 

председник стручног већа друштвених наука  Горан Милошевић; 

председник стручног већа физичког васпитања Сузић Марко 

председник стручног већа за природне науке Станић Лазар 

библиотекар Мирјана Дендић 

 

Задаци и послови Педагошког колегијума разврставају се у следеће области: 

 

1. ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМИРАЊА 

 

 упознавање   са   препорукама Министарства просвете а   односе се на планирање и 

програмирање образовно-васпитног рада за текућу школску годину( 2019/20.); 

 доношење годишњег плана и програма рада стручних већа за области 

предмета:природних наука, друштвених наука, страних језика, вештина и уметности; 

стручног актива за развојно планирање; стручог актива за самовредновање и 
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вредновање рада школе; струнчог актива за развој школског програма ; доношење плана 

активности за превенцију насиља, злостављања и занемаривања деце. 

 праћење садржаја званичног Упутства о перманентном стручном усавршавању 

наставника, стручних сарадника у средњој школи што доприноси квалитетнијем 

планирању рада стручних већа и актива; 

 доношење и праћење реализације оквирног плана стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника за школску 2019/2020.г. 

 примена стечених знања са стручних усавршавања у процесу наставе и израде 

глобалних и оперативних планова наставника, (иновације); индивидуалних образовних 

планова. 

 инклузија и ИОП 

 праћење израде и реализације глобалних и оперативних планова рада наставника, и то 

како за наставне, тако и за ваннаставне активности; 

 утврђивање плана унапређивања наставног рада саученицима; 

 израда плана и распореда коришћења медијатеке, 

 избор уџбеника, приручника, употреба савремених мултимедијалних наставних 

средстава, часописа,листова,… 

 утврђивање и доношење и других планова а које захтева непосредна пракса ушколи. 

 други послови који су по Статуту школе у надлежности Педагошког колегијума. 

2. ПОСЛОВИ КОРЕЛАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈЕ  

 

 успостављање успешне корелације унутар стручних већа, као и сарадња и 

корелација са другим стручним већима приликом израде и реализиације 

глобалних и оперативних планова раданаставника, 

 активности поводом утврђивања и унапређивања критеријума оцењивања за 

поједине облике рада /усмено , писмено, евалуација, самоевалуација, 

 размена искустава путем узајамног посећивања часова у циљу унапређења 

наставе и уједначавања мерила за вредновање и оцењивање. 

 

3. АНАЛИТИЧКО-ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ 

 

 утврђивање нивоа остварености планова рада стручних већа и стручнихактива, 

 утврђивање нивоа остварености глобалних и оперативних планова рада 

наставника/разлози одступања од планираног/, 

 анализа извештаја о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника и 

резултата примене стечених знања и вештина, 

 анализа успеха и дисциплине ученика током школске године, 

 анализа постигнутих резултата ученика на такмичењима, 

 анализа остварености планираних и програмираних садржаја у раду са 

ученицима, 

 упознавање са инструктивно-педагошким саветима директора и стр. сарадника, а 

до којих се дошло посећивањем наставних часова, 
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 оцена стања оптерећености ученика и утврђивање мера ради отклањања узрока 

постојећих проблема, 

 упознавање са резултатима анкете о професионалној орјентацији ученика осмог 

разреда, 

 анализа предложених образложења за поједине оцене рада наставника и 

упућивање примедби и предлога директору школе, 

 извештавање наставничког већа о огранизационим и другим проблемима у 

животу и раду школе,а који се не могу решити на нивоу стручних већа и актива, 

4. ПОСЛОВИ ИСТРАЖИВАЊА И ИНФОРМИСАЊА 

 упознавање са садржајима информација које школи упућује Министарство 

просвете, 

 редовно информисање о акредитованим програмима стручног усавршавања 

(Каталог), 

 стручно расправљање о садржајима задатака на такмичењима ученика, 

 упознавање са информацијама ученика у вези са њиховим односом према 

организацији наставе, вредновању и оцењивању, као и према преоптерећености 

школским и ван школским обавезама, 

 разматрање календара такмичења ученика за текућу школску годину. 

5. АКТИВНОСТИ НА ПЛАНУ МОТИВИСАЊА И СТИМУЛИСАЊА 

 предлагање ученика за похвале и награде, 

 јавно оглашавање резултата ученика постигнутих на такмичењима у школи и ван 

школе, 

 коришћење и других могућности које посредно или непосредно доприносе 

мотивисању стимулисању чији је смисао унапређивање рада у школи и постизање 

бољих резултата. 

 Састанци Педагошког колегијума одржаваће се једном месечно.Председник 

стручног већа – члан Педагошког колегијума информише чланове стручног већа о 

активностима и темама реализованим на Педагошком колегијуму.  

 У случају спречености председника присуствује други члан, кога одреди стручно 

Веће. 

  О раду Педагошког колегијума води се записник. 

 

Садржај рада 
Време 

реализације 
Сарадници 

Формирање педагошког колегијума и избор 

записничара 
IX 

У сарадњи са директором, 

педагогом , стручним сарадником 

Израда Извештаја за прошлу школску 

годину 

VIII -IX Чланови педагошког колегијума 

Безбедност ученика и запослених, 

заштита на раду и поштовање правила о 

кућном реду школе 

IX,I i VII 
У сарадњи са Педагошким 

колегијумом 

Анализа кадровских питања који се тичу 

почетка школске године 

VI -IX У сарадњи са директором, 

 

Учешће у изради Програма рада 

стручних органа (педагошки колегијум,) 

 

VIII -IX 
У сарадњи са 

директором,пом.директора 

педагогом, стручним сарадником 
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Учешће у изради Програма унапређења 

васпитно-образовног рада школе 

 

VIII -IX 
У сарадњи са 

директором,пом.директора 

педагогом, стручним сарадником 

Постављање организације рада, у 

сарадњи са директором школе 

(иницирање израде распореда свих 

видова наставе и рада служби, распоред 

рада, пријем странака, ученика и сл. ) 

 

током године 
 

У сарадњи са наставницима и свим 

запосленима 

 

Стручно усавршавање запослених 
IX,I i VII 

Стручна већа, чланови дедагошког 

колегијума 

 

Самовредновање рада школе 
 

XI-IV 
Kooрдинатор тима за 

самовредновање, чланови 

педагоског колегијума 

Разматрање услова за реализацију 

образовно-васпитног рада 
VIII -IX 

Чланови ПК као представници 

стручних већа и актива 

Реализација практичне и блок наставе, 

сарадња са социјалним партнерима 
XI-XII 

Организатор практичне наставе, 

стручна већа, чланови 

Организација прославе школске славе 
XI-XII Директор, чланови одбора и тимова 

 

План уписа за наредну школску годину 
XI-XII 

Председници стручних већа за 

стручне предмете 

 

Остваривање развојног плана школе 
током године 

Председник самовредновања за 

развојно планирање 

 

Рад на унапређивању педагошке и друге 

документације 

 

током године 
У сарадњи са 

директором,педагогом, стручним 

сарадником 

Педагошко-инструктивни рад у школи 
током године У сарадњи са директором и ППС 

Праћење стручне, педагошке и друге 

литературе 

током године У сарадњи са шк. библиотекаром 

Остваривање акционог плана у циљу 

унапређивања кључне области настава и 

учење и постигнућа ученика 

XI-XII 
Координатор тима за реализацију 

акционог плана 

Рад стручних већа, извештавање, 

разговор, изношење примера добре 

праксе 

I-III Чланови педагошког колегијума 

Припрема промоције школе за упис 

ученика и Сајма образовања 
I-III 

У сарадњи са савим запосленим у 

школи 

Рад ђачког парламента 
IV - VI Педагог и психолог 

 

Сарадња са родитељима 
током године 

У сарадњи са Педагошким 

колегијумом и наставницима 
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ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

Једна од најважнијих и најодговорнијих дужности наставника, поред извођења 

наставног рада, јесте вршење функције одељењског старешине. Одељењски старешина је 

педагошки, организациони и административни руководилац одељења. Његови послови 

зависе од врсте школе, узраста ученика, организационе шеме на основу које ради школа и 

других чинилаца. 

Основне радне дужности одељењског старешине су: 

а) педагошка функција: 

 систематски прати развој сваког ученика, њихов успех и помаже им у 

разрешавању личних проблема, 

 обавља саветодавни васпитни рад са ученицима (појединачно, групно и са 

одељењским колективом), 

 подстиче и усмерава процес формирања одељењског колектива и јавног мњења у 

одељењу, ради на богаћењу интерперсоналних односа у одељењу, помаже у раду ученичке 

одељењске заједнице и успостављању веза између ученика различитих одељења, 

 помаже ученицима у организовању њихових активности у области међусобне 

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

њихове самоуправе, у организацији забавног и културног живота итд., 

 предузима мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика и решава 

васпитно- 

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

награде и сл.), 

 брине о уредности похађања наставе, посебно о ученицима који нередовно долазе 

у школу (оправдава изостанке), 

 држи часове одељењског старешине, 

 брине о активностима ученика којима се подстиче формирање њихових 

хигијенских, културних и радних навика (редарство, дежурства, укључивање у активности 

школе и сл), 

 планира и учествује у извођењу ученичких екскурзија, посета и излета, 

 подстиче ученике да се укључе у општешколске акције и манифестације (акције 

солидарности, хуманитарне помоћи, еколошке и радне акције и слично); 

б) организациона и координирајућа функција: 

 координира и усклађује рад и захтеве свих наставника према ученицима (личним 

контактима и на седницама одељењског и наставничког већа), 

 руководи радом одељењског већа (припрема седнице, спроводи одлуке), 

 координира организовање допунске и додатне наставе, ученичких слободних 

активности и других облика ванчасовног ангажовања (и оптерећивања) ученика, 

 прати укупну оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима, 

 координира активности школског педагога и психолога у односу на ученике свога 

одељења, као и у односу на њихове родитеље;  

ц) сарадња са родитељима: 

 успоставља контакте између школе и родитеља, 

 проучава и прати социјално-породичне прилике ученика и о томе, према потреби, 

обавештава наставнике, школског педагога и психолога и управу школе, 

 прима родитеље, води са њима разговоре,  даје сугестије и слично („Д ан 

отворених врата за родитеље", разрешавање породичних проблема везаних за васпитање 

деце и сл.), 

 припрема, организује и води родитељске састанке (одељењске, групне, тематске и 

сл.), 

 брине о педагошко-психолошком образовању и информисању родитеља, 

 писмено обавештава родитеље о проблемима појединих ученика или школе, 

 сарађује са другим ваншколским факторима који су значајни за васпитно-

образовни рад са ученицима (са саветовалиштима, библиотекама, галеријама и слично); 
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д) административна функција: 

 води педагошку евиденцију и документацију о ученицима и одељењу, 

 прати начин вођења осталих података о ученицима (дневник рада, лични картони, 

матична књига, здравствени картони, документација о испитима, посетама родитеља и 

сл.), 

 региструју службену преписку са родитељима и старатељима ученика и другим 

институцијама, 

 прослеђују документацију о ученицима који су променили школу (уписани, 

исписани и сл.), 

 упознаје извештаје школских надзорника о прегледу васпитно-образовног рада у 

његовом одељењу, анализира резултате евентуалних снимања стања у одељењу (резултати 

аналитичко- истраживачког рада у школи и слично). 

Улога одељењског старешине је примарно васпитне природе. Сам термин 

„старешина", наслеђен је из педагошке традиције и треба га схватити у савременом и 

промењеном значењу. Данас се не ради о старешини као ауторитативној и хијерархијски 

надређеној личности, већ о руководиоцу, координатору и лицу које каналише и усмерава 

целокупни васпитни рад у одељењу. 

Одељенске старешине школске 2020/2021.год. 

Школска 2019/2020.год. 

Прва смена – пре подне 

Ред. Бр. 

учионица 

Индекс 

одељења: 

Број 

ученика: 

Назив  

занимања: 

Разредни 

 старешина: 

10 М11  Техничар за комјутерско 

управљања (CNC) машинама 

Милићев Светлана 

05 М12  Машински техничар моторних 

возила 

Вујичић Милица 

07 М13  Техничар машинске енергетике Тодић Драган 

16 М14  Аутомеханичар  

Заваривач  

Јанковић Тијана 

 

14 Е11  Електротехничар процесног 

управљања 

Вујичић Александар 

08 Е12  Електротехнича рачунара Максић Сашка 

09 Е13  Електротехничар енергетике Станић Лазар 

06 R11  Руковалац механизацијом у 

површинској експлоатацији 

Ребић Јасмина 

11 М21  Техничар за комјутерско 

управљања (CNC) машинама 

Поповић Лидија  

15 М22  Машински техничар моторних 

возила 

Стојиљковић Драган 

04 М23  Техничар машинске енергетике 

 

Радовановић Јасминка 

17 М24  Аутомеханичар 

Заваривач 

 

Топо Тома 

12 Е21  Електротехничар процесног 

управљања 

Живковић Драган 

13 Е22  Електротехничар рачунара 

 

Стојановић Зорица 

01 Е23  Електротехничар енергетике Алексић Нела 
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02 R21  Рударски техничар Ристић Стевић 

Александра 

 

 

Друга смена – поподне 

Ред. Бр. 

учионице 

 

Индекс 

одељења: 

Број 

ученика: 

Назив  

занимања: 

Разредни 

 старешина: 

10 М31  Техничар за компјутерско 

конструисање 

Благојевић 

Слободан 

05 М32  Машински техничар моторних 

возила 

Петковић Гордана 

07 М33  Техничар машинске енергетике 

 

Дамњановић 

Драгослав 

17 М34  Механичар моторних возила Маслаћ Жељко 

12 Е31  Електротехничар за електронику на 

возилима 

Јокановић Видомир  

08 Е32 

 

 Електротехничар рачунара Јегер Владимир 

09 Е33  Електротехничар енергетике Стојковић Јасна 

03 E34  Електричар - Дуално Ђорђевић Марко   

06 R31 

 

 Рударски техничар Ивановић Милица 

11 М41  Машински техничар за компјутерско 

конструисање 

Арсић Слободан 

15 М42  Машински техничар моторних 

возила 

Милутиновић 

Предраг 

04 М43  Техничар машинске енергетике 

 

Миливојевић 

Јелена 

14 Е41  Електротехничар за електронику на 

возилима 

Вулић Надежда 

13 Е42 

 

 Електротехничар рачунара Миленковић 

Габријела 

01 Е43  Електротехничар енергетике 

 

Киселица Радица 

02 R41 

 

 Рударски техничар Сузић Марко 
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План рада одељенског старешине за I ,II и III разредa 

 

Напомена: -Због актуелне епидемиолошке ситуације потребно је да се 

одељењски старешина свакодневно информише о здравственом стању ученика и 

разлозима изостајања са наставе. 
Септембар  

 

1. Упознавање са стручним упутством за организовање и остваривање наставе  током 

трајања пандемије(распоред часова ,набавка уџбеника и других неопходних информација) 

2.Упознавање са упутством о мерама заштите и здравља ученика током трајања пандемије 

ковид-19 

3.Подсећање ученика на школске прописе  

– Кућни ред школе, Правилник о обавезама и одговорности ученика 

          4.Разговор са ученицима о актуелним проблемима током септембра 

          5.Безбедност ученика и сарадња са обезбеђењем и школским полицајцем 

Октобар 

 

1. Разговор о тешкоћама  у учењу током спровођења наставе у новонасталим околностима 

2. Идентификација ученика који заостају у напредовању у одређеним наставним            

предметима   

3. Разговор о организовању додатног и допунског рада, секција и осталих активности. 

4. Акутелни проблеми у одељењу и предлози за њихово решавање 

5. Безбедност ученика и сарадња са обезбеђењем и школским полицајцем 

Новембар 

.  

1. Анализа успеха и дисциплине на крају I класификационог периода 

2. Разговор о коришћењу слободног времена 

3. Разговор о школском успеху и неуспеху-узроци 

4. Безбедност ученика и сарадња са обезбеђењем и школским полицајцем 

Децембар  

 

1. Положај деце у породици, разговор о породичном васпитању 

2. Ваннаставно ангажовање  – секције  

3. Какав успех ученици очекују на крају I полугодишта. Задовољство ученика, колико 

успех одговара стварно уложеном раду 

4. Разговор о актуелним питањима у одељењу 

Јануар-Фебруар 

 1.Како помоћи ученицима који показују слабији успех 

2.Резултати на крају I полугодишта 

          3.Школски успех и неуспех-узроци 

          4.Изостајање са наставе 

Март 

 

1. Разговор о породичним односима. Однос родитеља према деци. Како је то у вашој 

породици 

2. Примена казни у наставном раду и како то делује на ученике 

3. Дисциплина и изостајање ученика 

4.    Безбедност ученика и сарадња са обезбеђењем и школским полицајцем 

Април 

 

1. Разматрање акутелних проблема у одељењу 

2. Успех на крају класификационог периода 
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3. Сарадња са родитељима и сарадња са предметним наставницима 

4. Интезивнији рад са ученицима слабијег успеха 

5.    Безбедност ученика и сарадња са обезбеђењем и школским полицајцем 

Мај - Јун 

 

1. Разговори о проблемима пред крај школске године 

2. Обележавање Дана школе 

3. Разговор са ученицима – Како се осећате на крају школске године 

4. Договор са ученицима о акутелним питањима везаним за крај школске године(подела 

сведочанства, поправни и разредни испити) 

План и програм одељењске заједнице  IV разреда и трећег  М34 

Напомена: -Због актуелне епидемиолошке ситуације потребно је да се одељењски 

старешина свакодневно информише о здравственом стању ученика и разлозима изостајања 

са наставе. 
 

*  На основу дописа Министарства просвете, науке и технолпшког развоја број:611-00-

02945/2018-3 од 18.12.2018.године а на основу иницијативе Министарства одбране о увођењу 

садржаја обуке у школски систем Републике Србије, прописано је да одредбама Закона о 

војној,радној и матерјалној обавези ученици средњих школа припадају оној категорији грађана који 

треба да стекну знање и вештине за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања. 
Циљ иницијативе је : 

 да се створе услови да ученици завршних разреда средње школе стекну основна знања о 

систему одбране; 

 да се упознају са својим правима и обавезама 

 да развију свест о потреби одбране земље и значају патриотских осећања. 

Одељенске старешине завршних разреда у обавези су да реализују факултативно током четири часа 

одељенског старешине 11 тема које су груписане на следећи начин: 

 

Час 1  

 Место,улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије; 

 Војна обавеза у Републици Србије; 

 Радна и матерјална обавеза у Републици Србији; 

Час 2 

 Како постати официр војске Србије; 

 Како постати професионални војник; 

 Физичка спремност-предуслов за војни позив 

Час 3 

 Служба осматрања и обавештавања 

 Облици неоружаног отпора; 

 Бојни отрови,биолошка и запаљива средства; 

 Цивилна заштита 
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Час 4 

 Тактичко-технички зборови ( организована посета команде,јединице и установе Војске 

Србије  

Презентације тема су доступне разредним старешинама, и реализију се уз стручну помоћ 

представника Министарства одбране. Све наставне јединице се реализују уз помоћ резервних 

војних старешина који су наставници школе и то : Тодић Драгана и Урошев 

Ненада.Наставницима су доступна сва потребна наставна средства за реализацију теме.Теме 

су и у електронском облику тако да се могу реализовати по потреби и онлајн,ако се за то укаже 

потреба у току године. 

Септембар  

         1.Упознавање са стручним упутством за организовање и остваривање наставе  током трајања 

пандемије(распоред часова ,набавка уџбеника и других неопходних информација) 

2.Упознавање са упутством о мерама заштите и здравља ученика током трајања пандемије 

ковид-19 

3.Подсећање ученика на школске прописе  

– Кућни ред школе, Правилник о обавезама и одговорности ученика 

          4.Разговор са ученицима о актуелним проблемима током септембра 

          5.Безбедност ученика и сарадња са обезбеђењем и школским полицајцем 

Октобар 

1. Разговор о начину учењу ученика 

2. Договор о организовању додатног и допунског рада 

3. Ваннаставно ангажовање ученика – секције у школи и ван ње 

         4.Актуелни проблеми у одељењу и предлози за њихово решавање 

5. Безбедност ученика и сарадња са обезбеђењем и школским полицајцем 

Новембар 

1. *Место,улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбрани Републике 

Србије;Војна обавеза у Републици Србији;Радна и материјална обавеза у 

2. Анализа успеха и дисциплине на крају  класификационог периода 

3. Разговор о коришћењу слободног времена 

4. Заинтересованост за учење и начини превазилажења тешкоћа 

5. Безбедност ученика и сарадња са обезбеђењем и школским полицајцем 

Децембар  

1.Разговор о положају деце у породици. Однос родитеља према деци1 

2.*Како постати официр Војске Србије;Како постати професионални   војник;  

   Физичка  спремност-предуслов за војни позив;  

          3.Какав успех ученици очекују на крају Ι полугодишта, задовољство ученика,     

            колико  успех стварно одговара уложеном раду 

          4.Разговор о актуелним питањима у одељењу 

     (дисциплина и понашање ученика) 

5. Безбедност ученика и сарадња са обезбеђењем и школским полицајцем 

Јануар-Фебруар 

1. Резултати на крају првог полугодишта  

− образложење и примедбе чланова одељенског већа 

− могућност помоћи ученицима у ΙΙ полугодишту 

2. Дисциплина и изостајање ученика 

3. Професионална орјентација 

Актуелни проблеми у одељењу и предлози за њихово решавање 

4.*Служба осматрања и обавештавања;Облици неоружаног отпора;Бојни отрови,биолошка и 

запаљива средства;Цивилна заштита; 

Март 

1.*Тактичко-технички зборови 
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2.Професионална орјентација 

3.Утицај начина рада на часу и успеха коју ученици постижу 

          4.Упознавање ученика са начином полагања испита стручне оспособљености –   

            начин  матурског и завршног испита – и остала значајна питања за њих 

5.Безбедност ученика и сарадња са обезбеђењем и школским полицајцем 

Април 

1. Успех на крају класификационог периода 

2. Сарадња са родитељима и сарадња са предметним наставницима 

3. Интензивнији рад са ученицима слабијег успеха 

4. Могућност ученика за даље школовање 

− материјалне могућности 

− школски успех 

− подршка родитеља 

Мај 

1. Успех на крају школске године 

2. Разговор са ученицима – како се осећамо на крају школске године. Размишљамо ли о 

будућем позиву. 

3. Обележавање Дана школе 

4. Утисци ученика о школи 

5. Договор са ученицима везаним за крај школске године (практична настава, подела 

сведочанстава, датуми поправних, матурских, завршних испита) 
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               ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧАСОВА ЗА ПРВО 

ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ 
 

Редни 

број 

недеље 

датум Редни 

број часа 

Назив наставне једнице за час реализатор 

10 Од 2.11. до 

06.11.2020.го. 

1  Место,улога и задаци Војске 

Србије у систему безбедности и 

одбране Републике Србије; 

 Војна обавеза у Републици 

Србије; 

 Радна и матерјална обавеза у 

Р.Србији; 

 

 Разредни 

старешина 

 Резерни 

официр 

16 Од 14.12. до 
18.12.2020.г. 

2  Како постати официр војске 

Србије; 

 Како постати професионални 

војник; 

 Физичка спремност-предуслов за 

војни позив 

 

 Разредни 

старешина 

 Резервни 

официр 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧАСОВА ЗА ДРУГО 

ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ 

 
Редни 

број 

недеље 

датум Редни 

број часа 

Назив наставне једнице за час реализатор 

24 Од 01.03. до 

05.03.2021.г. 

3  Служба осматрања и 

обавештавања 

 Облици неоружаног отпора; 

 Бојни отрови,биолошка и 

запаљива средства; 

 Цивилна заштита 

 

 Разредни 

старешина 

 Резерни 

официр 

26 Од 15.03. до 
19.03.2021.г.. 

4  Тактичко-технички зборови 

 ( организована посета 

команде,јединице и установе 

Војске Србије ) 

 

 

 Разредни 

старешина 

 Резервни 

официр 

 ВОЈСКА 

Србије 

 

Напомена :  

 Тема број 4 се реализује у договору са ЦМО за ЛЦ Пожаревца 

 Распоред тема је саставни део плана часова  одељенских старешина завршних разреда 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА УШКОЛИ 

 

Програм рада школског педагога 

 

Школски педагог својим радом доприноси остваривању циљева и задатака образовно 

васпитног рада. 

Ангажује се посебно у: 

- планирању, организовању и праћењу образовно – васпитног рада; 

- реализацији садржаја наставног плана и програма; 

- раду са ученицима; 

- сарадњи и саветодавном раду са родитељима ученика; 

- аналитичко – истраживачком раду. 

 

1. Планирање, програмирање и праћење васпитно – образовнограда 

- Учешће у изради Годишњег програма рада школе 

- Упис и формирање одељења првог разреда 

- Помоћ наставном особљу у изради годишњих планова, тематско – 

оперативних планова 

- Присуствовање наставним часовима 

- Обрада педагошких тема 

- Праћење  педагошке документације која се води ушколи 

2. Учешће у реализацији наставног плана 

ипрограма Сарадња са наставницима: 

- помоћ у планирању укупних активности предвиђених

структуром четрдесеточасовне радне недеље 

- помоћ у решавању образовних проблема 

- избор и примена ефикасних метода и поступака у раду са ученицима који не 

остварују очекиване резултате 

- идентификација ученика са потребама додатног или допунског рада 

 

Сарадња са одељењским старешинама: 

- помоћ одељењским старешинама у остваривању процеса формирања колектива 

- помоћ у решавању конфликтних ситуација 

- увид у укупно понашање ученика и отклањању узрока васпитно – 

дисциплинских проблема 

- помоћ (по потреби) у припреми и реализацији родитељских састанака 

- реализација појединих тема у оквиру часова одељењске заједнице 

 

3. Рад са ученицима 

 

- Утврђивање социо – економског статуса ученика Ι разреда 

- Посебан рад са ученицима који су понављали разред или били упућени на 

поправне испите  
- Саветодавни рад са ученицима који постижу слабији успех и имају потешкоће 

у интерперсоналним односима 

- Праћење рада, успеха и дисциплине ученика 

- Саветодавни рад са  ученицима 

 

4. Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика 
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- Сарадња са родитељима у циљу дијагностификовања појединих стања 

(поремећаји, кризе, конфликти) и предузимање одређених мера 

- Сарадња са родитељима у циљу оспособљавања за разумевање развојних 

карактеристика своје деце, успешног обављања родитељске функције, 

препознавања тешкоћа или поремећаја у понашању и адекватног реаговања. 

 

5. Аналитичко – истраживачки рад 

 

- Извештаји у вези са остваривањем успеха, дисциплине, реализације програма 

за Наставничко веће (сваки класификациони период) 

- Извештаји за Министарство просвете 

- Извештаји за општину 

- Извештаји за статистички завод 

 

6. Остали послови 

 

- Учешће у раду седница Одељенског и Наставничког већа 

- Сарадња са стручним институцијама 

- Праћење стручне литературе 

- Стручно усавршавање(учешће у стручним семинарима, учешће у раду секције 

школских педагога на нивоу града). 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА ПО МЕСЕЦИМА 

Септембар 

1. Планирање и програмирање рада 

 Учествовање у изради Годишњег плана рада школе 

 Учествовање у изради Годишњег извештаја о раду школе 

 Годишње и месечно планирање рада школског педагога 

 Израда плана и програма одељенских већа и одељењских старешина 

 Израда плана и програма културних, уметничких, друштвених активности 

2. Рад са ученицима 

 Саветодавни васпитни рад 

3. Рад са родитељима 

 Саветодавни рад са родитељима 

4. Рад у стручним органима школе 

 Наставничко веће 

 Одељенска већа 

5. Обилазак часова одељенског старешине 

6. Вођење педагошке документације 

Октобар 

1. Планирање,програмирање и праћење васпитно-образовног рада 

 Рад са наставницима у циљу унапређивања васпитно-образовног процеса 

 Обилазак наставе 

2. Учешће у реализацији наставног плана и програма 

 Решавање васпитних и образовних проблема који се јаве у раду 

3. Рад у Ученичком парламенту 

4. Рад са ученицима 

 Индивидуални саветодавни рад 

5. Рад са родитељима 

 Саветодавни рад са родитељима 

6. Рад у стручном органима школе 

7. Вођење и преглед педагошке документације 

8. Стручноусавршавање 
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Новембар 

1. Учешће у реализацији наставног плана и програма 

2. Рад са ученицима 

 Индивидуални саветодавни рад 

3. Сарадња и саветодавни рад са родитељима 

4. Извештај о успеху оствареном на првом класификационом периоду 

5. Рад у стручним органима школе 

 Одељењска већа (класификациони период) 

 Наставничко веће 

6. Учешће у раду Савета родитеља 

Децембар 

1. у реализацији наставног плана и програма 

2. Саветодавни рад са ученицима 

3. Саветодавни рад са родитељима 

4. Аналитичко – истраживачкирад 

 Извештај о успеху за прво полугодиште 

5. Рад у стручним органима школе 

 Одељенска већа (прво полугодиште) 

 Наставничко веће 

6. Вођење педагошке документације 

7. Стручно усавршавање (семинар) 

Јануар-фебруар 

1. Педагошко-инструктивни рад са наставницима приправницима и одељ.старешинама 

2. Учешће у реализацији наставног плана и програма 

3. Аналитичко-истраживачки рад 

 Анкетирање ученика са већим бројем слабих оцена 

 Извештај о реализацији програма за прво полугодиште 

4. Обилазак наставе 

5. Саветодавни рад са ученицима 

6. Саветодавни рад са родитељима 

7. Рад у стручним органима 

8. Стручно усавршавање(семинар) 

Март 

1. Учешће у реализацији наставног плана и програма  
2. Праћење и процењивање резултата постигнутих у допунској,додатноји ваннаставним 

активностима 

3. Саветодавни рад са ученицима 

4. Саветодавни рад са родитељима 

5. Рад у стручним органима 

6. Стручно усавршавање 

Април 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода 

2. Саветодавни рад са ученицима 

 Групно са ученицима који имају 4 и више недовољних оцена 

 Са ученицима који имају велики број изостанака 

 Индивидуални рад са ученицима 

3. Саветодавни рад са родитељима 

4. Сручно усавршавање 

5. Рад у стручном органима школе 

Мај 

1. Преглед тематско-оперативних планова 
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2. Преглед  дневника рада 

3. Анализа  успеха ученика завршних разреда 

4. Саветодавни рад са ученицима 

5. Рад у стручним органима 

6. Вођење педагошке документације 

7. Аналитичко-истраживачки рад 

8. Стручно усавршавање 

Јун 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика по разредима 

2. Сређивање педагошке документације и статистике 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКOГ ПСИХОЛОГА 

Време реализације Садржај програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР; 

ОКТОБАР 

1. Израда Годишњег плана рада школе 

2. Саветодавни рад (индивидуални и групни) са појединим 

категоријамаученика 

3. Саветодавни рад са родитељима појединих категоријаученика 

4. Израда оперативних планова појачаног васпитног рада 

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

године 

6. Тестирање интелектуалних способности ученика првог разреда тестом 

интелегенције ВИТИ (по потреби). 

7. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа 

8. Помоћ одељењским старешинама у идентификацији талентованих 

ученика, као и оних који теже прате наставне садржаје 

9. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског 

старешине 

10. Учешће у активностима предвиђеним Школским развојним планом 

Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који кршерадну обавезу 

12. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно- 

дисциплинских мера ученицима 

13. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже 

потреба 

14. Учешће у раду Педагошког колегијума и избору семинара из Каталога 

Министарства просвете 

15. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

16. Учешће у раду тима за инклузивно образовање и тима за пружање додатне 

подршке ученицима као и других тимова 

17. Сарадња са стручним институцијама у граду и републици 

18. Учешће у раду Савета родитеља 

19. Текући послови 
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НОВЕМБАР; 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Саветодавни рад са појединим категоријама ученика 

2. Саветодавни рад са родитељима појединих категорија ученика 

3. Обрада стручне теме (истраживање) за којом се укаже потреба 

4. Учешће на седницама одељењских и Наставничког већа на крају првог 

класификационог периода (анализа успеха и понашања ученика) 

5. Учешће у раду одељењских и Наставничкогвећа 

6. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну 

обавезу 

7. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно- 

дисциплинских мера ученицима 

8. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже 

потреба 

9. Учешће у активностима предвиђеним Школским развојним планом 

10. Помоћ директору у организацији рада ушколи 

11. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског 

старешине 

12. Помоћ наставницима у организацији додатне и допунске наставе 

13. Учешће у раду Педагошког  колегијума 

14. Учешће у раду Савета родитеља 

15. Педагошко-инструктивни рад са наставницима-приправницима (посета 

часовима) 

16. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

17. Учешће у раду тима за инклузивно образовање и тима за пружање додатне 

подршке ученицима као и других тимова 

18. Сарадња са стручним институцијама у граду и републици 

19. Текући послови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР; ФЕБРУАР 

1. Учешће у организацији прославе 27. јануара - Дана СветогСаве 

2. Саветодавни рад са појединим категоријама ученика 

3. Саветодавни рад са родитељима појединих категорија ученика 

4. Учешће на седницама одељењских и Наставничког већа на крају првог 

полугођа (анализа успеха и понашања ученика) 

5. Социометријско испитивање одељења првог разреда 

6. Сарадња са наставницима - почетницима: помоћ у организацији часа и 

уопште у организацији васпитно-образовног рада 

7. Сарадња са наставницима у помоћи ученицима који имају тешкоће у 

савлађивању појединих наставних садржаја 

8. Учешће у активностима  предвиђеним Школским развојним планом 

9. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског 

старешине 

10. Учешће у раду Одељењских и Наставничког већа 

11. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну 

обавезу 

12. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање  васпитно- 

дисциплинских мера ученицима 

13. Учешће у раду Педагошког  колегијума 

14. Педагошко-инструктивни рад (посета часовима) 

15. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже 

потреба 

16. Преглед педагошке документације на крају првог полугођа 

17. Учешће у акредитованом семинару који школа одабере из Каталога 

стручног усавршавања МПРС 

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

занемаривања 

19. Учешће у раду тима за инклузивно образовање и тима за пружање додатне 

подршке ученицима као и других тимова 

20. Сарадња са стручним институцијама у републици и граду 

21. Текући послови 
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МАРТ; АПРИЛ 

1. Саветодавни рад са појединим категоријама  ученика 

2. Саветодавни рад са родитељима појединих категорија  ученика 

3. Учешће у раду Наставничког  већа 

4. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова 

одељењскогстарешине 

5. Помоћ наставницима у организацији додатне и допунскенаставе 

6. Рад на професионалној оријентацији матураната 

7. Израда анализа и извештаја о успеху ученика сва четири разреда на крају 

другог класификационог периода(тромесечја) 

8. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну 

обавезу 

9. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно- 

дисциплинских мера ученицима 

10. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже 

потреба 

11. Педагошко-инструктивни рад (посета часовима) 

12. Учешће у активностима предвиђеним Школским развојним планом 

13. Учешће у раду Педагошког  колегијума 

14. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

15. Учешће у раду тима за инклузивно образовање и тима за пружање додатне 

подршке ученицима као и других тимова 

16. Текући послови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЈ; ЈУН 

12. Саветодавни рад (индивидуални и групни) са појединим 

категоријама ученика 

13. Саветодавни рад са родитељима појединих категорија ученика 

14. Истраживање на стручну тему за којом се укаже потреба 

15. Припрема и учешће на Сајму професионалне оријентације 

16. Израда анализа и извештаја о успеху ученика сва четири разреда на крају 

другог полугодишта 

17. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну 

обавезу 

18. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно- 

дисциплинских мера  ученицима 

19. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже  

потреба 

20. Помоћ наставницима у организовању разредних, поправних и 

завршног/матурског испита за матуранте 

21. Учешће у раду Одељењских и Наставничког  већа 

Учешће у активностима предвиђеним Школскимразвојнимпланом 

22. Педагошко-инструктивни рад (посета часовима) 

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

занемаривања 

24. Учешће у раду тима за инклузивно образовање и тима за пружање додатне 

подршке ученицима као и других тимова 

25. Учешће у раду Педагошког колегијума 

26. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског 

старешине 

27. Сарадња са стручним институцијама у граду 

28. Помоћ директору школе у организацији рада школе на крају школске 

године 

29. Текући послови 
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АВГУСТ 

1. Помоћ директору и наставницима у организацији разредних и поправних 

испита у августовском  року 

2. Учешће на седницама одељењских и Наставничког већа на крају школске 

године 

3. Израда анализа и извештаја о успеху ученика сва четири разреда на крају 

школске  године 

4. Преглед педагошке документације на крају школске године 

5. Израда извештаја о раду психолога у  шк.2019/2020.год. 

6. Израда осталих извештаја ораду 

7. Текући послови 

 

НАПОМЕНЕ: 

1. Под појмом "одређене категорије ученика" подразумевају се: 

a. ученици који заостају у развоју у емоционалној, интелектуалној и социјалној 

сфери, 

b. васпитно запуштени ученици, 

c. ученици са поремећајем навика и понашања, 

d. ученици који пролазе кризу идентитета са патолошким манифестацијама, 

e. ученици који болују од одређених органских обољења, 

f. ученици са ризиком: потенцијални наркомани, делинквенти, ученици 

агресивноги антисоцијалногпонашања, 

g. ученици који су доживели ратну трауму или расељавање и у свом 

понашању показују симптоме посттрауматскогстреса. 

2. Под појмом "текући послови" подразумевају се: 

a. вођење психолошке документације, 

b. припрема за рад, 

c. администрирање остале педагошке документације, 

d. редовни преглед књига евиденције (дневника) и матичних књига. 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКOГ БИБЛИОТЕКАРА 

Школска библиотека располаже књижним фондом са око 6816 књига. 

Библиотекар: Мирјана Дендић 

 

Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, 

доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у основним и средњим 

школама, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. 

Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и 

васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких 

аспеката образовања. 

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и 

васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена културних активности 

школскебиблиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што 

учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења 

рада школе, односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има 

задатке: 

 развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика 

инаставника, 

 развијања и промовисања правилне употребе свих облика извораинформација, 

 стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронскомучењу, 

 мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и 

образовање током целогживота, 
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 сарадње са наставницима, ученицима и њиховимродитељима, 

 праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и 

њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом 

професионалномразвоју, 

 пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће 

литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним 

ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима 

и релевантниминституцијама, 

 стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком 

фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке 

способности и креативности кодученика, 

 обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе 

писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и 

саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-

комуникационихтехнологија, 

 припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са 

посебним потребама и посебнимспособностима, 

 вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, 

каталогизација, класификација библиотечке грађе и другипослови), 

 коришћење савремених облика и метода рада саученицима, 

 заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.  

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ 

Рад са ученицима: 

 упознавање са кеижним фондом и правилима рада убиблиотеци 

 развијање читалачких способности ученика 

 ордржавање часова убиблиотеци 

 рад учитаоници 

 организовање рада библиотечкесекције 

Рад са наставницима 

 упознавање наставника са књижним фондом и новимкњигама 

 помоћ наставницима за одржавањечасова 

 планирана набавка нових наслова у сарадњи санаставницима 

 сарадња са свим активиманаставника 

БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ 

 праћење издавачке делатности и планирање набавке књига на основу предлога 

ученика и наставника 

 обрада књижногфонда 

 каталошка обрадакњига 

 израда статистике (дневна, месечна игодишња) 

 популарисање периодике међунаставницима 

 праћење читаностикњига 

 међубиблиотечкапозајмица 

 вођење књигеуписа 

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ 

 анимирање ученика за коришћење књижногфонда 

 припремање изложби новихкњига 

 организовање књижевних сусрета ивечери 

 учествовање у културним програмимашколе 

 организовањетрибина 

 упознавање родитеља са радомбиблиотеке 
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 присутност на локалниммедијима 

 неговањезавичајности 

 рад на сајту школе (блог - Ваннаставне и слободне активности, фејсбук страница 

Ваннаставне и слободне активности и Званична фејсбук страница Техничке школе са 

домом ученика „Никола Тесла“ -Костолац) 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 стално праћење издавачкеделатности 

 праћење литературе из областибиблиотекарства 

 упознавање ученика са Интернетпрезентацијама 

 обавештеност о културним догађајима у локалнојзаједници 

 присуствовање семинарима, саветовањима, стручним састанцима које организују 

библиотеке 

 сарадња са матичном библиотеком  

 израда програма о извештају и раду библиотеке 

 присуствовање седницама наставничког већа 

 учешће у изради Годишњег плана радашколе 

 посете сајмовима књига 

 посете музејима, галеријама, биоскопима... 

 сарадња сародитељима 

 текући послови 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

Подручје рада Време Носилац Сарадници 

-Израђивање годишњег, месечних и оперативних 
планова рада 

током школске 
године 

библиотекар 
 

-Планирање и програмирање рада са ученицима и 
наставницима 

август и септембар библиотекар 
чланови 
стручних већа 

 

-Планирање и набавка литературе и периодичних 

публикација за ученике, наставнике и сараднике 

 

Током школске 

године 

 

библиотекар 

директор, 
наставници и 

стручни 
сарадници 

-Припремање програма рада библиотечке секције август библиотекар 
руководиоци 
секција 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

Подручје рада Време Носилац 
-Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања 
установе 

током школске 
године 

директор, 
наставници 
и стручни сарадници 

-Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне 

образовно – васпитне активности ( теоријска и практична 

настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности и др.) 

 

током школске 

године 

 

директор, 

наставници и 

стручни сарадници 
-Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно 

проверене методе и резултата сопственог истраживачког 
рада 

Током школске 

године 

 

библиотекар 

-Побољшање информационе, медијске и информатичке 

писмености корисника развијањем критичког односа према 

различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за 

естетске вредности 

 

током школске 

године 

 

директор, наставници и 

стручни сарадници 
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РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Подручје рада Време Носилац Сарадници 

-Сарадња са наставницима на промоцији читања ради 

задовољства кроз све облике образовно – васпитног рада 

-Обележавање Дана школе и Светог Саве 

 

током школске 

године 

 

наставници 

српског језика 

 

библиотекар 

-Сарадња са наставницима у припремању ученика за 
самостално коришћење разних извора информација 

током школске 
године 

библиотекар наставници 

-Организовање наставних часова из појединих предмета у 

школској библиотеци 
 

током школске 

године 

 

библиотекар 

Педагог, 

психолог, 

наставници, 

ученици 

-Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана 
обраде лектире и коришћења наставничко- 
сарадничког дела школске библиотеке 

током школске 

године 

 

библиотекар 
Педагог, 

психолог 

-Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе током школске 
године 

библиотекар наставници 

-Системацко информисање корисника школске 
библиотеке о новоиздатим књигама, стручим часописима и 

другој грађи, о тематским изложбама у вези са 

појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, 

усмено или писмено приказивање појединих књига и 
часописа 

 

 

током школске 

године 

 

 

библиотекар 

 

 

наставници 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 
Подручје рада Време Носилац Сарадници 

-Пружање помоћи при избору литературе и друге 
грађе 

током школске 
године 

библиотекар наставници 

-Остваривање програма образовно-васпитног рада са 
ученицима у школској библиотеци 

током школске 
године 

библиотекар наставници 
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-Упознавање ученика првог разреда са школском 

библиотеком 

-Учлањење ученика у библиотеку 

-Упознавање ученика са фондом библиотеке 

-Упознавање ученика са енциклопедијама... 

-Упућивање ученика на коришћење енциклопедија, 

лексикона, речника, приручника (указивање на 

најосновније карактеристике појмова: сарджај и 

регистар књиге и упознавање са њиховим 

функцијама) 

-Обрада лектире по договору 

-Правопис српског језика 

-Речници српског језика 

-Пројекат Оштро Перце (писање приказа и 

књижевних критика) 
-Учешће на Данима науке и Дану детета 

 

 

 

 

 

 

током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

библиотекар 

 

 

 

 

 

 

наставници 

-Испитивање потреба и интересовања за књигом и 
другом библиотечко-медијатечком грађом 

септембар- 
фебруар 

библиотекар 
наставници,уч 
еници 

-Формирање навика за самостално налажење потребних 
информација и развијање читалачких 
способности 

током школске 

године 

 

библиотекар 
наставници,уч 

еници 

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

током школске 
године 

библиотекар 
наставници,уч 
еници 

-Развијање метода самосталног рада за коришћење 
књижног и некњижног материјала 

током школске 
године 

библиотекар ученици 

-Укључивање у рад библиотечке секције и пружање 
помоћи у остваривању програма рада 

током школске 
године 

библиотекар ученици 

-Организовање сусрета са познатим личностима, 
писцима и другим јавним и културним радницима 

током школске 
године 

библиотекар наставници 

 

РАД С РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

 
Подручје рада Време Носилац Сарадници 

-Учешће на родитељским састанцима ради давања 

информација о читалачким интересовањима и потребама 

ученика, ради развијања читалачких и других навика 

ученика у формирању личних и 
породичних библиотека 

 

током школске 

године 

 

Наставници 

српског језика 

 

 

библиотекар 

-Остваривање сарадње са родитељима у вези са 
развијањем читалачких навика ученика 

током школске 
године 

библиотекар наставници 

 

 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 
Подручје рада Време Носилац Сарадници 

-Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, 

психологом и директором школе у вези са набавкоми 

коришћењем књижне и некњижне грађе,те 
целокупном организацијом рада школске библиотеке 

током школске 
године 

Библиотекар  

-Сарадња око обезбеђења књижне и некњижне грађе у 

библиотеку за школску годину коју користе ученици, 
наставници и стручни сарадници 

током школске 

године 

библиотекар  

-Припремање и организовање културних активности школе 

( књижевне трибине, сусрети, разговори, акције 

прикупљања књига, конкурси, обележавање значајних 

јубилеја везаних за школу и просвету) 

током школске 

године 

библиотекар чланови 
библиотечке 

секције 

-Учешће у припремању прилога и ажурирање школског 

блога и фејсбук странице 

током школске 

године 

библиотекар чланови 
библиотечке 

секције 
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РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Подручје рада Време Носилац 

-Рад у школским тимовима на изради годишњег плана 
школе 

током школске године библиотекар 

-Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и 
прикупљања средстава за обнову књижног фонда 

током школске године библиотекар 
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План и програм рада директора школе 

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА 

 праћење законитости рада школе, 

 праћење и реализација наставног плана и програма, 

 унапређивање образовно-васпитног рада, 

 организовање и остваривање педагошко-инструктивног увида, 

 надзори преузимања мера за унапређивање рада наставника, односн сарадника, 

 предузимање мера у случају недоличног понашања наставника, односно сарадника 

и негативног утицаја на ученике и друге наставнике, односно сараднике, 

 сазивање и руковођење седнице Наставничког већа, 

 усмеравање и усклађивање рада стручног органа ушколи, 

 сарадња са родитељима ученика 

 сарадња са организацијама за чије се потребе школују ученици идруго. 

 у сарадњи са школским полицајцем планирати активности: безбедност ученика, 

обезбеђење школске имовине, сузбијање растурања и уживања наркотика и 

спречавање уношења и конзумирања алкохола у школи и око школе 

 да се предузму мере да се појача педагошко-инструктивни надзор и успостави 

редован преглед квалитета дневних припрема наставника, са посебним освртом на 

адекватну заступљеност потребних облика и метода рада, као и степен 

индивидуализације наставе 

 планирати акционе планове за унапређивање наставног рада са посебном 

планираном евалуацијом истог више пута у току школске године 

 појачати систем обавештавања и информисања ученика и њихових родитеља о 

свим релевантним питањима 

Програм рада директора за 2020/2021. годину 

 

Септембар 

1. Утврђивање бројног стања ученика по одељењима 

2. Контрола програмирања и планирања рада наставника и стручних сарадника 

3. Одржати седницу наставничког већа 

4. Извршити обрачун средстава са министарством 

5. Послови у вези са материјлно-финансујским пословањем 

Октобар 

1. Анализа уочених текућих проблема и решавање истих 

2. Одржавање планираних седница стручних органа 

3. Анализа деветомесечног материјално финансијског пословања 

4. Праћење реализације рада 

Новембар 

1. Одржати седнице одељенских већа и наставничког већа, анализа образовно 

васпитних резултата на крају првог квалификационог периода 

2. Анализа рада разредних старешина 

3. Анализа рада стручних органа, актива и комисије 

4. Анализа радних и хигијенских услова у школи 

5. Проблеми нередовног похађања наставе од стране ученика 

6. Обилазак наставе 

Децембар 

 

1. Уочавање и решавање проблема у вези са оцењивањем и проверавањем знања ученика 
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2. Анализа рада финансијско-административних радника  
3. Припрема за израду завршног рачуна (преглед свих рачуна, уплата и исплата) 
4. Увид у резултате допунске и додатне наставе, слободних активности и 

друштвено корисног рада 

5. Праћење прописа имовине школе 

6. Припреме за полугодишњу анализу 

7. Одржавати све планиране седнице 

8. Предлог плана уписа 

Јануар 

1. Прегледати педагошку документацију о раду наставника 

2. Израда потребних анализа и извештаја 

3. Праћење израде завршног рачуна 

4. Обележавање школске славе Св.Саве. 

Фебруар 

1. Анализа материјалног-финансијског пословања-завршни рачун и израда 

финансијског плана 

2. Спровођење одлука и закључака стручних органашколе 

3. Праћење и остваривање рада (свих облика)школе 

4. Одржавање свих планираних седница 

Март 

1. Упознавање са планом уписа 

2. Анализа рада комисије 

3. Анализа стручно педагошког усавршавања наставника 

4. Одржавати све планиране седнице 

Април 

1. Упознавање са планом рада 

2. Анализа рада комисија 

3. Припрема за израду програма рада за наредну годину 

4. Обилазак наставе 

Мај 

1. Анализа средње школе са друштвеном средином 

2. Остваривање планираног фонда часова 

3. Припрема теза за извештај о раду 

4. Организовање и прослава Дана школе 

5. Активности око завршних, матурских и специјалистичких испита 

6. Организовање практичне наставе за ученике завршних разреда 

7. Припреме за наредну школску годину (број одељења, норме, задужења и сл.) 

8. Сагледавање наставног кадра за наредну школску годину према плану уписа 

Јун 
 

1. Седница стручних тела ради утврђивања успеха ученика 

2. Анализа реализације годишњег програма рада школе 

3. Организовање уписа ученика 

4. Сачинити план коришћења годишњих одмора радника школе 

5. Завршити припреме за извођење радова у школи за време летњег распуста 

6. Анализа шестомесечног финансијско-материјалног пословања 
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Садржај рада 
Време 

реализације 
Сарадници 

 

Планирање и праћење израде Годишњег плана 

рада школе 

 

VI -IX 

У сарадњи са стручним 

сарадницима и Tимом за израду 

Годишњег плана рада 

Израда Извештаја за прошлу школску 

Годину 

VIII -IX У сарадњи са запосленима 

Програмирање сопственог рада на 

годишњем и месечном нивоу 
IX-VIII 

У сарадњи са 

Педагошким 

колегијумом 

Анализа кадровских питања који се тичу 

почетка школске године 

VI -IX У сарадњи са директором, 

Развојно планирање, стратегија 

дугорочног развоја школе 
VIII -IX 

У сарадњи са тимом за 

развојно планирање 

 

Учешће у изради Програма унапређења 

васпитно-образовног рада школе 

 

VIII -IX 
У сарадњи састручним 

сарадницима и тимом за 

развојно планирање 

Постављање плана иновација у васпитно- 

образовном процесу 
током године 

У сарадњи са 

педагошким 

колегијумом 

Планирање стручног усавршавања 

Запослених 

IX Педагошки колегијум 

Планирање уписа за наредну школску 

годину 
XI- XII Стручни активи 

Организовање заједничких активности 

ученика, наставника и родитеља 

Током године Стручни органи и тимови 

План текућег одржавања и инвестиција у 

зграду и материјална средства 

IX Шеф рачуноводства 

Сагледавање потреба, планирање 

средстава и обезбеђење услова за 

умножавање материјала за наставуу 

складу са расположивимсредствима 

Током првог 

полугодишта 

Шеф рачуноводства и 

стручни активи 

Планирање годишњих одмора запослених 
V-VI Секретар , колегијум 

Организација остваривања програма 

образовања и васпитања 

 Стручни активи 

Образовање тимова 
Током године Стручни активи 

Организовање израде ИОП 
По потреби Тим за инклузију 

Организовање матурских и завршних 

Испита 

V-VI Стручна већа, комисије 

Инциирање израде распореда рада свих 

служби-распоред рада, радно време, 

пријем странака, ученика 

IX Педагошки колегијум 

Иницирање корекције распореда и 

усвајање сталног распореда часова 

IX Пом.директора 

Иницирање утврђивање термина 

одељенских старешина за пријем 

родитеља 

IX Пом.директора 

Усмеравање и усклађивање рада стручних 

већа у школи 

Током године Колегијум 
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Организација уношења података у 

информациони систем 

Током године Колегијум 

Организовање израде распореда часова за 

наредну школску годину 

VI Колегијум 

Организовање рада по кабинетима 
IX и VII Стручна већа 

Организовање сопственог рада, 

успостављање процедура 

VII и VIII Колегијум 

 

Организација израде Доситеја, праћење и 

контрола 

 

Током године 

Пом.директора,организатор 

практичне наставе, секретар и 

шеф рачуноводства 

Утврђивање поступка за примену сваке 

законске иновације, правилника или 

уредбе о начину школског пословања и 

образовно.васпитног деловања 

 

Током године 

 

Секретар, педагошки колегијум 

Организација прославе Школске славе 
XII Одбор 

Oрганизовање екскурзија ученика 
X,III и IV Oдељенске старешине и ОВ 

Организација и праћење колективног 

усавршавања у школи и ван ње 

Током године Колегијум 

Организовање испита за редовне и 

ванредне ученике у складу са календаром ГПР 
Током године 

Пом.директора и 

педагошко- психолошка 

служба 

 

Организовање годишњег пописа школе 
XI и XII 

Шеф рачуноводства, 

председник комисије 

Људси ресурси, потребе за оглашавањем 

радних места 
IX и XIII 

Пом.директора, секретар 

стручна већа 

Руковођење седницама стручних органа 

Школе 

месечно Колегијум 

Руковођење административно 

финасијском службом 

Током године Шеф рачуноводства 

Припрема предлога за именовање чланова 

Стручног актива за развојно планирање на ШО 
IX 

Тим за ШРП-стручни актив 

за развојно планирање 

Припрема елемената за одлуке Школског 

Одбора 

Током године Секретар 

Усаглашавање аката са променама у 

ЗОСОВ 

Током године Секретар 

Предузимање мера по налогу 

просветног инспектора и просветног 

саветника као и других инспекцијских 

органа према потреби 

 

Током године 

 

Секретар, пом.директора 

Старање о осигурању квалитета, 

самовредновању, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању образовно- 

васпитног рада 

 

Током године 
Стручни органи, стручне 

службе министарства 

Осигурање квалитета рада кроз континуирано 

праћењер вредновања кључних области, у складу 

са законом и правилницима и реализације 

акционог плана за побољшање рада у кључним 

областима настава и учење и постигнућа 

ученика 

 

 

Током године 

 

 

Тимови 

Учешће у избору области и изради 

програма самовредновања рада школе 

IX Наставничко веће 
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Самовредновање у изабраним областима 
Током године Тимови 

Праћење припремања наставника за 

наставу 
Током године 

Педагошко-психолошка служба 

и пом.директора 

 

Праћење примене индивидуалног 

образовног плана 

У складу са 

планираном 

динамиком 

 

Тим за инклузију 

Праћење и процена ефеката примене 

искуства са семинара и обука запослених 

V иVI Педагошко-психолошка служба 

Праћење и процена односа на релацији 

ученик-наставник 

Током године Педагошко-психолошка служба 

Праћење и процена испитивања и 

оцењивања ученика 

Током године Педагошко-психолошка служба 

Педагошко-инструктивна помоћ у етапи 

припремања за наставу 

IX, X, XI и XII Стручна већа 

Провера оспособљености наставника за 

полагање испита за лиценцу 

Током године Комисија 

Посета часова редовне наставе 
Током године ППС,пом.директора 

Унапређивање образовно-васпитног рада 
Током године Стручни органи 

Унапређење сарадње са ученичким 

парламентом кроз организовање 

заједничких састанака 

Током године 
Тим за подршку ученицима 

и руководство ЂП 

Према потреби,иницирање стручних 

служби и стручних тимова у изради 

пројеката и њиховој реализацији 

По потреби ПК, ППС, СВ и пом.директора 

Остваривање добрих веза са просветним и 

другим властима: Министарством 

просвете, Школском управом, сарадња са 

градсим органима власти и Градском управом, 

Министарством унутрашњих 

послова 

 

 

Континуирано 

 

 

Пом. директора 

Прослава Школске славе 
I Ученици и запослени 

Израда периодичних и годишњих анализа и 

извештаја о успеху ученика и остварењу 

годишњег плана и програма рада школе 

Континуирано ППС и стручна већа 

Подношење извештаја о реализацији 

школског развојног плана ШО на 

разматрање и усвајање 

IX 
Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Информисање запослених, стручних 

органа и органа управљања 

Континуирано Колелегијум 

Информисање Савета родитеља у складу 

са планом рада 

Континуирано Колелегијум 

Подношење извештаја о сопственом раду 

Школском одбору 

I Колегијум 

Израда извештаја о финасијском 

Пословању 

XII Шеф 

рачуноводства 

Континуирано усавршавање према 

властитом индивидуалном плану и 

програму и према потреби 

Током године Колелегијум 

Учествовање у раду актива директора, 

стручних скупова , заједница школа 

Током године  

Различити непланирани послови 
Током године По потреби 
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Праћење реализације плана и програма рада директора врши орган управљања: 

- Директор два пута годишње подноси извештај о раду Школском одбору, а 

континуирано извештава Школски одбор о активностима у школи и релевантним 

одлукама 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА 

Садржај IX X X

I 

XII I II III IV V VI 

И
н

ст
р
у
к
ти

в
н

о
-п

ед
аг

о
ш

к
и

 р
ад

 Разговор са сарадницима о изради нових програма           

Едукација сарадника и наставника (оцењивање)           

Посета редовним часовима           

Педагошко-инструктивна помоћ наставницима           

Планирање Педагошко-инструктивног рада           

Помоћ наставницима у примени нових наставних 

облика и метода 
          

Израде докумената за евалуацију           

Р
ад

 с
а 

ст
р
у
ч
н

и
м

 в
ећ

и
м

а 
и

 а
к
ти

в
и

м
а,

 с
тр

у
ч
н

и
м

 с
ар

ад
н

и
ц

и
м

а 
и

 

р
о
д

и
те

љ
и

м
а 

Састанци са сртучним активима           

Упознавање са резултатима истраживања насиља у 

школама 

          

Праћење реализације активности тима за заштиту 

деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

          

Праћење активност Парламента           

Учествовање на тренинзима предвиђеним пројектом           

Учествовање у решавању конкретних случајева 

насиља у школи 

          

Праћење вођења евиденције о пројектним 

активностима 

          

Праћење рада педагога-психолога 
          

Присуство општим родитељским састанцима 
          

Свакодневни пријем родитеља и сарадника 
          

Распоред рада педагошко-психолошке службе 
          

Контрола рада сарадника 
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и

 
Свакодневни увид у рад административно-

финансијске службе 

          

Анализа финансијског пословања 
          

Евиденција уплата за школску кухињу, задругу 

исплату зарада, екскурзије ученика и друге уплате 

          

П
о
сл

о
в
и

 о
р
га

н
и

за
ц

и
је

 в
ас

п
и

тн
о

-

о
б

р
аз

о
в
н

о
г 

р
ад

а 

Израда распореда часова           

Организовање почетка школске године           

Израда годишњег плана рада           

Организација поправке и чишћења школских објеката           

Организација рада актива           

Израда годишњих и месечних планова програма рада           

Организовање рада ђачке кухиње           

Организација општих и појединачних родитељских 

састанака 

          

Остали организациони послови 
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ПЛАН РАДА  ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА  ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда распореда предмета наставника за школску 2016/2017.год. VIII 

Распоред разредних старешина по одељењима VIII 

Израда распореда предмета са фондом часова за сва одељења  VIII 

Подела одељења на групе за предмете са вежбама и практичну наставу VIII 

Организација практичне наставе за све образовне профиле  VIII 

Припрема табле за израду  рапореда VIII 

Израда распореда за школску 2016/2017.год. VIII 

Организација рада спремаћица и домара школе VIII 

  

ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЧЕТКА НАСТАВЕ   

Вођење документације о раду-инструкције наставницима о изради : 

-плана и програма рада /годишњег и месечног/ 

-плана допунске и додатне наставе 

-начина вођења дневника рада 

-плана реализације часа 

IX 

Распоред учионица по одељењима IX 

Припрема и опремање учионица и кабинета за почетак наставе IX 

Припрема седница стручних органа школе IX 

Израда распореда дежурства професора и ученика IX 

Учешће у организацији испита ванредних кандидата за октобарски испитни рок IX 

Праћење реализације распореда и измене у распореду IX 

Праћење одржавања наставе,дежурства професора и ученика IX 

Израда распореда замене часова изосталим професорима IX 

Организација и координација израде извештаја рада школе,плана рада школе и школског развојног 

плана 

IX 

Одржавање редовне наставе по распореду/недељно 15 часова/ IX 

Организација рада спремаћица и домара школе  

  

САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ВЕЋЕМ  X 

Израда финансиског плана струћних већа за наредну годину X 

Израда плана потребних средстава за потребе кабината X 

Праћење рада струћних већа X 

Посета састакку Заједнице електротехничких школа Србије  X 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ X 

Праћење реализације распореда и измене у распореду X 

Праћење одржавања наставе,дежурства професора и ученика X 

Израда распореда замене часова изосталим професорима X 

Одржавање редовне наставе по распореду/недељно 15 часова/ X 

Припрема седница стручних органа школе,педагошки колегијум ,Наставничко Веће,Школски одбор X 

Организација рада спремаћица и домара школе X 

  

Реализација акције у сарадњи са ученичким парламентом XI 

Учешће у организацији испита ванредних кандидата за испитни рок XI 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ  

Праћење реализације распореда и измене у распореду XI 

Праћење одржавања наставе,дежурства професора и ученика XI 

Израда распореда замене часова изосталим професорима XI 

Одржавање редовне наставе по распореду/недељно 12часова/ XI 

Припрема седница стручних органа школе XI 

Посета часовима у оквиру педагошког надзора по распореду XI 

Посета родитељским састанцима по позиву разредних старешина XI 

Организација рада спремачица и домара школе XI 

  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ XII 

Праћење реализације распореда и измене у распореду XII 
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Праћење одржавања наставе, дежурства професора и ученика XII 

Израда распореда замене часова изосталим професорима XII 

Одржавање редовне наставе по распореду/недељно 15 часова/ XII 

Припрема седница стручних органа школе XII  

Посета часовима у оквиру педагошког надзора по распореду XII 

Посета родитељским састанцима по позиву разредних старешина XII 

Организација рада спремаћица и домара школе XII 

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА,УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА  

Пружање помоћи стручним активима у изради јединствених захтева и критеријума оцењивања XII 

Организовање,припремање и учешће на родитељским састанцима XII 

Сарадња са родитељима и учешће на родитељским састанцима XII 

Сарадња са родитељима и ученицима на отклањању текућих проблема у настави и понашању 

ученика. 

XII 

  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ I 

Израда полугодишљег извештаја о раду I 

Праћење одржавања наставе,дежурства професора и ученика I 

Израда распореда замене часова изосталим професорима I 

Одржавање редовне наставе по распореду/недељно 15 часова/ I 

Припрема седница стручних органа школе I  

Припрема школе за наставак рада после распуста I 

Посета родитељским састанцима по позиву разредних старешина I 

Организација рада спремаћица и домара школе I 

Архивирање документације  I 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЧЕТКА НАСТАВЕ   

Припрема организације почетка рада школе II 

Припрема седница стручних органа школе II 

Учешће у организацији испита ванредних кандидата за испитни рок II 

Праћење одржавања наставе,дежурства професора и ученика II 

Израда распореда замене часова изосталим професорима II 

Одржавање редовне наставе по распореду/недељно 10 часова/ II 

Организација рада спремаћица и домара школе II 

Одржавање редовне наставе по распореду/недељно 12часова/  

  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ III 

Праћење одржавања наставе,дежурства професора и ученика III 

Израда распореда замене часова изосталим професорима III 

Одржавање редовне наставе по распореду/недељно 12часова/ III 

Припрема седница стручних органа школе III 

Израда распореда блок наставе плана завршетка наставе до краја године III 

Израда распореда полагања испита за испитни рок III 

Припрема плана маркетинга школе за уписни рок III 

Припрема информатора за маркетинг школе III 

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД 

-Посета часовима са циљем увида у организацију рада и спровођења наставног програма 

-Обилазак наставе –почетницима 

-Индивидуални разговори са наставницима после посећених часова у циљу пружања помоћи у планирању и 

програмирању,упућивање на примену појединих облика и метода рада у настави 

III 

Организација рада спремаћица и домара школе III 

  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ IV 

Праћење одржавања наставе,дежурства професора и ученика IV 

Израда распореда замене часова изосталим професорима IV 

Одржавање редовне наставе по распореду/недељно 10 часова/ IV 

Припрема седница стручних органа школе IV 

Израда распореда блок наставе плана завршетка наставе до краја године IV 

Израда распореда полагања испита за испитни рок IV 

Реализација маркетинга школе IV 

Обилазак основних школа за маркетинг школе IV 
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ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД 

-Посета часовима са циљем увида у организацију рада и спровођења наставног програма 

-Обилазак наставе –почетницима 

-Индивидуални разговори са наставницима после посећених часова у циљу пружања помоћи у планирању и 

програмирању,упућивање на примену појединих облика и метода рада у настави 

IV 

Организација матурских радова за завршне разреде IV 

Организација разредних испита из страних језика за завршне разреде IV 

Припрема организације прославе дана школе IV 

Реализација плана професионалне орјентације ученика завршних разреда IV 

Израда  календара рада до краја године IV 

  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ V 

Организација прославе дана школе V 

Организација матурске вечери V 

Активности око завршних, матурских и специјалистичких испита V  

Праћење одржавања наставе,дежурства професора и ученика V 

Организација рада спремаћица и домара школе  

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД 

-Посета часовима са циљем увида у организацију рада и спровођења наставног програма 

-Обилазак наставе –почетницима 

-Индивидуални разговори са наставницима после посећених часова у циљу пружања помоћи у планирању и 

програмирању,упућивање на примену појединих облика и метода рада у настави 

V 

Одржавање редовне наставе по распореду/недељно 12 часова/ V 

Припрема седница стручних органа школе V 

Реализација маркетинга школе V 

Организација рада спремаћица и домара школе  

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА,УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА V 

Пружање помоћи стручним активима у изради јединствених захтева и критеријума оцењивања V 

Организовање,припремање и учешће на родитељским састанцима V 

Сарадња са родитељима и учешће на родитељским састанцима V 

Сарадња са родитељима и ученицима на отклањању текућих проблема у настави и понашању ученика. V 

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА,УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА  

Пружање помоћи стручним активима у изради јединствених захтева и критеријума оцењивања VI 

Организовање,припремање и учешће на родитељским састанцима VI 

Сарадња са родитељима и учешће на родитељским састанцима VI 

Сарадња са родитељима и ученицима на отклањању текућих проблема у настави и понашању ученика. VI 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ  

Организација матурског испита за завршне разреде VI 

Организација седница одељенских већа VI 

Израда распореда надокнаде наставе за мањак часова VI 

Израда распореда разредних испита VI 

Израда распореда поправних испита  VI 

Организација комисија за супервизоре VI 

Организација комисија за упис нових ученика VI 

Организација рада спремаћица и домара школе  

  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ VII 

Праћење резултата уписа нових ученика VII 

Израда плана распореда предмета по професорима за наредну годину VII 

Израда календара рада за август до првог септембра. VII 
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ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ РАДА ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

ЗА 2020/2021.ГОДИНУ 

Школа има организатора практичне наставе у складу са нормативом којим се утврђују 

критеријуми и стандарди за финансирање Школе. 

Решењем директора на послове организатора практичне наставе распоређује се наставник практичне 

наставе или наставник машинске групе предмета, за сваку школску годину. 

Организатор практичне наставе: Снежана Пантић 

План рада организатора практичне наставе: 

 Учешће у изради Годишњег плана рада за школску 2020/2021. годину; 

 Учешће у изради Извештаја о раду школе за школску 2019/2020. годину; 

 Организација и обезбеђивање услова за реализацију практичне наставе у привреди,  

 Израда уговора; 

 Организација  образовно-васпитног рада у практичној настави; 

 Формирање плана рада школске радионице; 

 Координација рада  Стручних већа из области предмета: машинство и обрада метала, 

електротехника и рударство ради поделе фонда сати на наставнике, израде годишњих и 

оперативних планова, а нарочито планирање вежби и производних задатака у практичној 

настави; 

 Педагошко-инструктивна делатност у практичној настави; 

 Координација рада техничких служби за потребе школске радионице и одржавање школског 

објекта; 

 Сарадња са социјалним партнерима, а нарочито онима, код којих се обавља практична настава 

или њени делови и припрема уговора за обављање практичне наставе; 

 Праћење ефикасности рада школске радионице; 

 Праћење коришћења заштитне опреме  у школској радионици; 

 Сарадња са предметним наставницима везана за безбедност и здравље ученика у радионици; 

 Планирање реализације и израда распореда блок наставе; 

 Организација блок наставе у привреди; 

 Посета социјалних партнера, код којих наши ученици реализују практичну наставу и старање 

о испуњавању уговорних обавеза; 

 Издавање упута и организовање практичне наставе за ванредне ученике, у привреди; 

 Сагледавање потреба за набавком материјала и алата за рад у школској радионици на основу 

достављених извештаја помоћнин наставника; 

Оперативни програм рада организатора практичне наставе за 2020/2021.годину 

Септембар 

1. Прилагођавање начина реализације часова практичне наставе новонасталој 

ситуацији, сходно    Стручном упутству за организовање и остваривање наставе 

непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021. 

години 

2. Спровођење мера заштите здравља ученика и запослених у школи током трајања 

пандемије COVID-19 

3. Утврђивање бројног стања ученика по одељењима 

4. Обезбеђивање свих потребних услова за квалитетан и безбедан рад у просторијам 

школске радионице 

5. Држање првог планираног састанка стручног већа за практичну  наставу 

6. Израда распореда блок наставе из стручних предмета и практичне наставе за сва три 

подручја рада, који ће се реализовати или у просторијама школе или код социјалних 

партнера 
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7. Израда плана рада школске радионице за текућу школску годину 

8. Планирање сопственог рада 

9. Планирање рада наставника и сарадника 

10. Сарадња са социјалним партнерима и припрема уговора за обављање практичне 

наставе ван школске радионице, код социјалних партнера(компаније, привредна 

друштва, предузећа, сервиси) 

11. Подела ученика на групе,  ради попуњавања формулара – упута, чиме би се 

обезбедили услови за реализацију часова практичне настве, као и наставе у блоку из 

стручних предмета и практичне наставе код социјалних партнера 

12. Координација рада Стручног већа практичне наставе у смислу израде 

годишњих и оперативних планова, као и планирања вежби и 

производних задатака у школској радионици 

13. Израда делова Годишњег програма рада школе за свој делокруг рада 

14. Израда Извештаја за претходну школску годину 

15. Учешће у изради Програма рада стручних органа (Педагошки колегијум) 

16. Евидентирање путних трошкова свих  наставника који обављају 

практичну наставу ван школске радионице 

17. Активности везане за формирање нових специјализованих учионица 

18. Сарадња са помоћним наставницима у оквиру  вежби из стручних 

предмета и часова практичне наставе у просторијама школске радионице, 

око набавке материјала, алата и прибора и саме реализације наставних 

јединица 

Октобар 

1. Анализа уочених текућих проблема 

2. Одржавање планираног састанка стручног већа за практичну наставу 

3. Анализа начина реализације практичне наставе, сходно новонасталој епидемиолошкој 

ситуацији 

4. Анализа распореда ученика по компанијама, привредним друштвима и сервисима  

5. Формирање листе опреме, алата, прибора и полазног материјала потребног, ради 

успешне реализације практичне наставе у школској радионици 
 

6. Координација рада техничких служби за потребе школске радионице и 

одржавање школског објекта 

7. Координација са директором ученичке задруге, ради ангажовања ученика 

који су на практичној настави 

8. Сарадња са социјалним партнерима, а нарочито онима код којих се обавља 

практична настава 

9. Праћење и обезбеђивање исправности школских машина у сарадњи са радником на 

одржавању машина 

10. Координирање рада наставника практичне наставе 

11. Координација са директором ученичке задруге, ради ангажовања ученика 

који су на практичној настави 

12. Инструктивно-педагошки рад са наставницима 

13. Помоћ наставницима у припреми наставних чаасова и обезбеђивању услова рада и 

заштите на раду ученика на практичној настави 

14. Активности око организације Сајма учила и наставних средстава 

15. Издавање захтева ванредним кандидатима, ради набавке потврде која им је 

потребна при полагању испита из предмета практична настава 

Новембар 

1. Анализа уочених текућих  проблема 

2. Праћење практичне наставе ушколи 

3. Праћење практичне наставе ван школе 

4. Ажурирање сопствене радне документације 

5. Одржавање планираног састанка Стручног већа за практичну наставу 
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6. Координација са директором ученичке задруге, ради ангажовања ученика који 

су на практичној настави 

7. Сарадња са привредом региона 

8. Сарадња са социјалним партнерима у вези стратегије школовања потенцијалних 

дефицитарних кадрова, ради формирања предлога Плана уписа за наредну школску 

годину 

Децембар 

1. Анализа остварености реализације практичне наставе како у школској радионици, 

тако и код социјалних партнера 

2. Стручно усавршавање 

3. Планирање опремања радионице, ради обезбеђивања услова рада, сходно нашим 

могућностима 

4. Координација са директором ученичке задруге, ради ангажовања ученика 

који су на практичној настави 

5. Припрема за полугодишњу анализу 

6. Држање планираног састанка стручног већа за практичну наставу 

Јануар 

1. Сарадња са привредом 

2. Стручно усавршавање у установи и ван ње 

3. Вођење и ажурирање сопствене радне документације за друго полугодиште 

4. Инструктивно-педагошки рад са наставницима 

5. Координација са директором ученичке задруге, ради ангажовања ученика 

који су на практичној настави 

6. Праћење исправности школских машина 

7. Одржавање планираног састанка стручног већа за практичну наставу 

Фебруар 

1. Израда Извештаја о полугодишњем раду организатора практичне наставе 

2. Израда Извештаја о полугодишњем раду стручног већа за практичну наставу 

3. Набавка потребног припремног материјала за вежбе ученика, као и потребног алата 

4. Координирање рада наставника практичне наставе 

5. Координација са директором ученичке задруге, ради ангажовања ученика 

који су на практичној настави 

6. Обезбеђивање свих потребних услова за почетак другог полугодишта из свог делокруга 

рада 

7. Праћење остваривања наставних планова, како у школској радионици, тако 

и код социјалних партнера 

8. Рад на презентацији школе, ради успешне реализације предложеног Плана уписа 
 

9. Стручно усаврашавање 
10. Држање планираног састанка стручног већа за практичну наставу 

Март 

1. Стручно усавршавање у установи и ван ње 

2. Упознавање са Планом уписа 

3. Одржавање планираног састанка Стручног већа за практичну наставу 

4. Активности око  организације посете Сајма аутомобила у Београду, за коју је 

задужен посебан тим у школи 

5. Координација са директором ученичке задруге, ради ангажовања ученика 

који су на практичној настави 
 Април 

1. Анализа текућих уочених проблема 

2. Праћење практичне наставе у школи и ван  

3. Ажурирање техничко-технолошке документације 
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4. Праћење исправности школских машина 

5. Координација са директором ученичке задруге, ради ангажовања ученика 

који су на практичној настави 

6. Одржавање планираног састанка Стручног већа за практичну наставу 

7. Рад у стручним органима школе 

Мај 

1. Анализа сопственог рада и рада наставника и сарадника 

2. Анализа остварености наставног плана и програма, посебног код завршних разреда 

треће и четврте године као у школи, тако и код социјалних партнера 

3. Координација са директором ученичке задруге, ради ангажовања ученика 

који су на практичној настави 

4. Рад на организацији блок наставе и завршних испита 

5. Рад на припремама око прославе Дана школе 

6. Одржавање планираног састанка  Стручног већа за практичну наставу 

7. Рад у стручним органима школе 

Јун 

1. Одржавање планираног састанка Стручног већа за практичну наставу, ради 

сумирања резултата рада у текућој години 

2. Анализа остварености наставног плана и програма из практичне наставе за сва три 

подручја рада у нашој школи 

3. Израда годишњег извештаја о остварености реализације практичне наставе у школи 

и код социјалних партнера током школске године 

4. Сарадња са привредом региона 

Aктивност Садржај активности 
Време 

реализације 
Реализатори 

и 
сарадници 

 

Учешће у изради 

Годишњег програма 

рада за школску 

2020/2021.годину 

 

 

Израда дела Годишњег програма из 

свог делокруга рада 

 

 

Септембар, 

2020. 

Организатор 

практичне наставе, 

Тим за Годишњи 

проргам рада, 

директор, стручни 

органи, педагошки 

колегијум 

Учешће у изради 

Извештаја о раду 

школе за школску 

2019/2020.годину 

Израда Годишњег извештаја о раду 

организатора практичне наставе  

 

 

 

Септембар, 

2020. 

Организатор 

практичне наставе, 

Директор, тим за 

извештај, педагошки 

колегијум 

Рад у Наставничком, 

одељењском и 

Стручном већу 

Присуство Наставничком већу, 

Педагошком колегијуму и 

руководилац стручног већа за 

практичну 

наставу 

 

 

Током 

године 

 

 

Организатор 

практичне наставе 

Организација и 

обезбеђење услова за 

реализцију практичне 

наставе у привреди, 

израда уговора 

Подела одељења на групе према 

Службеном гласнику и према 

упутству министра просвете, науке 

и технолошког развоја 

Избор социјалних партнера, код 

којих ће ученици обављати 

практичну наставу 

 

 

Септембар, 

2020. 

Директор, правник, 

организатор практичне 

наставе, стручно веће за 

практичну наставу 

Планирање 

реализације и израда 

распореда блок 

наставе 

Обезбеђивање услова за 

реализацију блок наставе из 

стручних предмета и 

практичне наставе  код 

социјалних партнера 

 

Током целе 

школске 

године 

Директор, помоћници 

директора, 

председници стручних 

већа,организатор 

практичне наставе 
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Организација блок 

наставе у привреди 

Заказивање термина 

Израда упута са списком ученика 

 

Током целе 

школске године 

Директор, 

председници стручних 

већа, организатор 

практичне наставе 

Координатор активности 

рада ученика на пословима 

у оквиру ученичке задруге 

Заказивање састанака, израда 

акционог плана активности,  

Септембар, 

октобар и 

новембар 2020. 

Директор задруге, 

Председник стручног  

већа, координатор рада, 

наставници чланови 

тима за израду 

симулације 

 

Активности око 

формирања нове 

специјализоване учионице 

за моторна  

Формирање и опремање кабинета за 

моторна возила  

Током школске 

године 
Директор, 

председникстручног  

већа, организатор 

практичне наставе, 

наставници машинске 

групе предмета 

 

 

Организација и 

праћење практичне 

наставе у школи 

Организација наставе у школској 

радионици, како не би дошло до 

преклапања група 

Рад на побољшању 

безбедносних услова за рад 

ученика на машинама, са алатима и 

приборима 

 

 

Током целе 

школске 

године 

 

 

Помоћници директора, 

организатор практичне 

наставе 

Посета социјалних 

партнера код којих 

ученици реализују 

практичну наставу и 

старање о 

испуњавању 

уговорних обавеза 

 

Посета социјалних партнера 

Утврђивање недостатака у раду 

 

Током целе 

школске 

године 

Организатор 

практичне наставе 

Руковођење стручним 

већем (месечни 

састанци чланова 

стручног већа, ради 

оперативног планирања 

активности) 

 

 

Држање састанака, према 

Годишњем плану, ради 

оперативног планирања 

активности 

 

 

Током целе 

школске 

године 

Председник стручног 

већа за практичну 

наставу, председници 

стручних већа за 

област предмета 

машинство, рударство 

и електротехника и 

чланови већа за 

практичну наставу 

Праћење и обезбеђење 

исправности 

школских машина 

Редовна контрола машина на којима 

ученици изводе рад, као и контрола 

аутомеханичарске 

дизалице 

 

Током целе 

школске 

године 

Организатор 

практичне наставе, 

помоћни наставники 

наставници практичне 

Наставе, радник на 

одржавању машина 

 

Активност усмерена 

ка повећању 

безбедности ученика на 

практичној настави 

Упознавање ученика са мерама 

заштите и безбедности на раду; 

Рад у радионици искључиво уз 

примену прописане заштитне 

опреме 

 

током целе 

школске 

године 

 

Директор, школски 

тимови, организатор 

практичне наставе, 

Агенција за 

безбедност на раду 

Вођење и ажурирање 

техничко-технолошке 

документације 

Припрема радионичких цртежа 

практичних радова, анализа 

реализације 

Током целе 

школске 

године 

Организатор 

практичне наставе 

Вођење и ажурирање 

сопствене радне 

документације 

 

Континуирано сређивање 

сопствене документације 

 

Током целе 

школске 

године 

Организатор 

практичне наставе 
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Присуство састанцима, 

семинарима и 

саветовањима ван 

школе 

 Редовно присуство састацима ЗМШ по 

задужењу директора 
 

Током целе 

школске 

године 

Организатор 

практичне наставе 
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ТАБЕЛАРНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ РАДА ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЗА 

2020/2021. 

Р.        Школска 2020/2021. година                               Динамика 

Бр.                          Активност/сарадници IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1. Учешће у изради Годишњег плана рада за 

школску 2020/2021.. годину/ тим за ГПР, 

директор, стручни органи, колегијум 

            

2. Учешће у изради Извештаја о раду школе 

за школску 2019/2020. годину/директор, 

тим за ивештај, колегијум 

            

3. Организација и обезбеђивање услова за 

реализацију практичне наставе у привреди, 

израда уговора/директор, правник,стручно 

веће наставника практичне наставе  

            

4. Планирање реализације и израда распореда 

блок наставе/директор, помоћници 

директора,председници СВ 

            

5. Организација теоријског дела блок наставе 

практичне наставе машинских техничара 

моторних возила- четврти разред  

            

6. Организација блок наставе у 

привреди/директор,председници СВ 
            

7. Организација и праћење практичне наставе 

у школи /помоћници директора, 

организатор практичне наставе и педагог 

школе 

            

8. Посета предузећима у којима ученици 

реализују практичну наставу и старање о 

испуњавању уговорних обавеза/СВ 
наставника практичне наставе 

            

9. Месечни састанци чланова стручног већа 

ради оперативног планирања 

активности/директор,колегијум, СВ 

            

10. Праћење и обезбеђење исправности 

школских машина/ пом. наставници, 
радник на одржавању машина 

            

11. Учешће у реализацији пројеката у 

школи/директор, школски тимови 
            

12. Вођење и ажурирање техничко-технолошке 

документације 
            

13. Вођење и ажурирање сопствене радне 

документације 
            

14. Сарадња са друштвеном 

средином/директор 
            

15. Помоћ наставницима у припреми 

наставних часова /педагог школе 
            

16. Помоћ наставницима у обезбеђивању 

услова рада и заштите на раду ученика на 

практичној настави/агенција за заштиту 

            

17. Учешће у раду стручних органа/директор, 

помоћници директора 
            

18. Организовање блок наставе у привреди и 

завршних испита/директор, председници 

СВ, помоћници директора 

            

19. Координирање рада наставника практичне 

наставе/помоћници директора, СВ 

наставника практичне наставе 

            

20. Задужење магацина алата/ помоћни 
наставници, радник на одржавању машина 
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21. Стручно усавршавање у установи и ван 

ње/директор,колегијум 
            

22.  Планирање опремања радионице и 

кабинета за обављање практичне 

наставе/директор,СВ наставника 

практичне наставе 

            

23. Сарадња са привредом/директор, 
помоћници директора, стручни сарадници 

            

24. Рад на припреми и учествовање у 

презентацији школе/директор, помоћници 
директора, колегијум 

            

25. Сарадња са социјалним 

партнерима/директор, предс.стручних већа 
            

26. Набавка потребног алата, прибора и 

материјала за рад у радионици/помоћни 

наставниц, радник на одржавању машина,  

            

27. Координација са председником Тима око 

организовања  стручних екскурзија и 

посета сајмовима/директор,председник и  
чланови тима за организивање стручних 

екскурзија 

            

28. Ангажовање око успешне реализације 

проширене делатности у школи, као и 

ангажовања  ученика у раду ученичке 

задруге/директор, председници стручних 
већа, директор ученичке задруге 

            

29. Дневна евиденција наставника који 

обављају практичну наставу ван школе, 

ради надокнаде путних 

трошкова/директор, помоћник 
директора,шеф рачуноводства 

            

30. Рад на развијању добрих међуљудских 

односа у колективу 
            

31. Учешће у: сређивању школске радионице, 

текућем одржавању и конзервирању 

машина/ радник на одржавању машина, 
помоћни наставници, наставници 

практичне наставе,  

            

32. Припрема за израду извештаја о раду у 

текућој школској години/стручни органи 
            

33. Координација активности у циљу 

прикупљања елемената потребних за 

израду распореда часова практичне наставе 

за наредну школску годину/стручна 

већа,директор 

            

34. Други послови по налогу директора             

35. Годишњи одмор-време зависи од плана 

установе/директор, сарадници 
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ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

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  

                                                                       2020/2021.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. 

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 
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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 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.  
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ШКОЛСКИ ОДБОР 

Према Статута школе и овлашћењима које има, Школски одбор ће се ангажовати на 

следећим пословима: 

 Доноси Годишњи план рада школе, 

 Одлучује о пословању школе и наменском коришћењу остварених сопствених 

средстава а у складу са законом и финансијском плану школе, 

 Усвајање извештаја о пословању и годишњем обрачуну, 

 Одлучује о коришћењу средстава за инвестиције, 

 Расписује конкурс за избор директора, наставника и дају мишљење о избору наставника, 

 Разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и 

остваривања образовно – васпитног рада. 

 Разматра и доноси одлуке и за друга питања која су унадлежности органа управљања. 

Програм рада 

 

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 

2020/2021. години. 

2. Усвајање успеха ученика на крају школске 2019/2020  године 

(31. август). 

3. Усвајање успеха матураната  након поправних  испита  у 

августовском  року школске 2019/2020. године. 

4. Усвајање Годишњег плана рада школе, Школског одбора, 

директора и психолога за школску 2020/2021. годину. 

5. Усвајање предлога финансијског плана (буџета) школе за 

2020. годину. 

6.  Договор о прослави Дана школе. 

7. Усвајање извештаја директора  школе о реализацији 

Годишњег плана и програма  рада школе за школску 

2018/2019. годину. 

8. Усвајање извештаја директора о инвестиционим  улагањима у 

току школске 2019/2020. 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 2020/2021. 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 2020. 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 2020/2021. године. 

2. Припрема за прославу Дана Светог Саве (27.01.2021.) 

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). 
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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 2020/2021. године. 

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. 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

Школа има Савет родитеља. 

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика свих одељења. Савет 

родитеља: 

 Предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор 

 Предлаже свог представника у све обавезне тимове установе 

 Учествује у предлогу изборних садржаја и у поступку избора уџбеника 

 Разматра предлог школског програма,развојног плана,годишњег плана рада 

 Разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања,развојног 

плана и годишњег плана школе 

 Разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности 

 Предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених  радом 

ученучке задруге и прикупљених од родитеља 

 Разматра и прати услове за рад установе,безбедност и заштиту ученика 

 Даје сагласност на програм и организовање екскурзија и разматра извештај о 

њиховом остваривању 

 Предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља 

 Разматра и друга питања предвиђена Статутом школе, 

Начин рада савета родитеља школе утврђује се Пословником о раду савета. 

Програм рада 

Септембар 

1. Верификација мандата новоизабраним члановима Савета родитеља 

2. Разматрање извештаја о раду Савета за прошлу годину 

3. Усвајање Годишњег плана рада Савета родитеља 

4. Разматрење Годишњег плана рада школе 

5. Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана школе и директора 

6. Разматрање програма заштите ученика од дискриминације,насиља,злостављања и 

занемаривања 7. Изветај о успеху ученика на крају прошле школске године  
7. Организација екскурзије (по Правилнику о екскурзијама и осталим прописима и законима) 

8. Ученички динар - осигурање ученика, црвени крст иобезбеђење 
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9. Извештај о раду обезбеђења ученика 

10. Припремљеност школе за почетак школске године ( извршени радови и радови који 

предстоје) 

Новембар – децембар 

1. Извештај о успеху ученика на крају класификационог периода 

Јануар-фебруар 

1. Извештај о успеху на крају Iполугодишта 

2. Разматрање полугодишњег извештаја о раду школе идиректора 

3. Разматрање дисциплине и изостајањаученика 

4. Анализа квалитета рада сародитељима 

Март – април 

1. Извештај о коришћењу средстава прикупљених од ученичког динара,донација, 

проширене делатности 

2. Избор уџбеника за наредну школскугодину 

Мај- јун 

1. Договор око организовања матурске вечерии осталих активности матураната 

2. Успех ученика завршних разреда 

3. Информација у вези изјашњавања ученика за изборни предмет 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

У средњој школи  се организује ученички парламент ради: 

1. Давања мишљења стручним органима, школском одбору, савету родитељаи 

директору о правилима понашања у школи,мерама безбедности ученика, 

годишњем програму рада, школском развојном плану, школском програму, 

слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим 

такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и 

другим питањима од значаја за њихово образовање 

2. Разматрање односа и сарадње ученика инаставника,васпитача и атмосфере у школи 

3. Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово 

4. школовање и о активностима ученичког парламента 

5. Активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе 

6. Предлагање чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију 

вршњачког насиља из реда ученика 

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Парламент се бира сваке 

школске године и има председника. 

Програм рада ученичког парламента 

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

школске године 62 ученика). Годишњим програмом рада Ученичког парламента 

формулисане су основне активности кроз дефинисане циљеве: 

1. Активно учешће у образовно-васпитним активностима 

2. Иницирање и реализација акција у области ваннаставних активности, 

спорта, културе 

3. Успостављање и развијање сарадње са другим и сличним организацијама 

4. Пружање међусобне подршке и помоћи 

5. Развијање културе дијалога 

6. Подизање свести и опште 

културе ученика на виши 

ниво  

7. Подстицање солидарности и 

хуманих начела 
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Септембар и октобар 

1. Избор чланова и конституисање Ученичког парламента 

2. Избор председника и руководства парламента 

3. Усвајање програма рада Ученичког парламента 

4. Избор два члана за Школски одбор 

5. Разматрање Извештаја о раду школе 

6. Разматрање Годишњег плана рада школе 

7. Избор ученика за рад у тимовима 

8. Акција набавка уџбеника, продаја половних књига 

9. Учешће у организовању и реализацији екскурзије 

Новембар 

1. Извештај са изведених екскурзија 
2. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

3. Разматрање могућности организовања хуманитарне акције за ученике 

слабијег материјалног стања. 

4. Успостављање контаката са Ученичким парламентима других школа 

Децембар 

1. Професионална орјентација ученика завршних 

разреда  

2. Договор у вези прославе Светог Саве  школске 

славе 

3. Предлог за акцију прикупљања књига за 

школску библиотеку 

Јануар - Фебруар 

1. Обележавање школске славе 

2. Организовање спортских 

турнира 

3. Успех ученика на крају првог полугодишта и предлог мера за побољшање 

успеха  

4. Полугодишњи извештај о раду школе и директора 

Март 

1. Давање предлога о питањима која се тичу ученика Школском одбору и другим 

органима у школи 

2. Акција сређивања школског дворишта Сусрет са парламентима других школа 

3. Избор уџбеника за наредну школску годину 

Април 

1. Сарадња са Саветовалиштем за младе Дома здравља-организација предавања 

2. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода 

3. Активности око помагања ученицима који имају тешкоћа око савлађивања 

градива 

4. Активности око промоције школе за ученике који завршавају основну школу 

5. Упознавање ученика са избором уџбеника за наредну школску годину  
Мај – Јун 

1. Учешће у прослави Дана школе 

2. Ангажовање око организације матурске вечери и свечаног уручивања 

диплома матурантима 

3. Разматрање правилника о избору ученика генерације и правилник о 

похвалама и наградама ученика 
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Задржавамо могућност да се наведене активности не морају одржати наведеном динамиком, 

узимајући у обзир чињеницу да ученици у току школске године могу да дају неке нове предлоге за 

покретање нових иницијатива које могу побољшати квалитет рада и живота ученика у школи. 
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ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

Саставни су део годишњег плана школе  и чине његов посебни део који се чува у школи. 

ДОДАТНИ РАД 
 

Додатни рад у школској 2020/2021.години ће се реализовати за талентоване ученике 

који испољавају изузетне способности у једној области. Циљ додатног рада је да се 

ученици подстичу на проширивање знања, рад и стваралаштво. 

Полазећи од редовног плана и програма предметни професор – реализатор додатне 

наставе вршиће за одабране, евидентиране ученике, проширивање, обогаћивање садржаја, 

сложенији задаци,виши нивои знања,индивидуализација. 

Садржај додатног рада креира наставник поштујући интересовања и могућности ученика. 

ДОПУНСКИ РАД 

На основу Просветног гласника РС број 9/2013. год. образовни профил аутомеханичар у 

трећем разреду има предмет практичну наставу 14 часова недељно, 448 часова годишње +  

60 часова у блоку . 

 НАСТАВА У БЛОКУ (60)  

Рад на поправци и одржавању моторних возила према условима и захтевима текуће 

технологије. 

 Обука вожње ученика за Б категорију моторног возила, према утврђеном програму 

аутошколе за 40 часова (уколико школа има обезбеђене услове за обуку вожње 

ученика).  

Наша школа поседује све потребне услове за обуку ученика за Б категорију моторног 

возила, према утврђеном програму аутошколе за 40 часова. 

По плану и програму ауто школе, потребно је 30 часова теоретске обуке и 40 часова вожње 

да би ученици стекли законито возачку дозволу. У назначеном плану и програму за блок 

наставу нема теоретских часова блок наставе за стицање услова за полагање за ауто 

школу. 

Како је прописано да у трећем разреду за овај образовни профил може да се организује 

допунска настава у трајању максимално 30 часова годишње ако се за то укаже потреба 

онда  уведемо часове теоретске обуке блок наставе из предмета практична настава и тако 

легално спроведемо процедуру за добијање возачке дозволе за аутомеханичаре. 

Допунски часови се одржавају у терминима ван редовних часова а у складу са распоредом 

часова одељења и наставника који реализује часове. 
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ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Слободне активности представљају ваннаставни факултативни облик рада школе. 

Непосредан васпитно-образовни циљ ученичких слободних активности јесте да 

допринесу развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и личном 

плану. 

Задаци слободних активности су: 

- проширење и продубљивање као и стицање нових знања и умења, а према 

интересовањимаученика 

- задовољавање специфичних интересовања ученика узактивно усмеравање 

њихових склоности, способности и интересовања и подстицање професионалногразвоја 

- мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативанрад 

- омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације, као и других услова 

да самостално користе слободно време и организују духовни, културни и друштвени 

живот у средини у којој живе ираде. 

Слободне активности су многобројне и разноврсне и на тај начин омогућавају 

укључивање сваког ученика у поједине облике рада. 

Планови рада стваралачких и слободних активностису саставни део Годишњег плана 

рада школе и налази се у прилогу и то у штампаној и електронској форми. Планове рада је 

директор верификовао и потврдио њихову валидност у односу на важећу законску 

регулативу. 

Научно-истраживачке слободне активности 

Посебни задаци научно-истраживачких слободних активности су: 

- развијање склоности и способности ученика у одговарајућој дисциплини, посебно 

стваралачких способности и сазнајних могућностиученика; 

- развијање логичког и критичког мишљењаученика; 

- стварање услова и подстицање креативног мишљењаученика; 

- навикавање и оспособљвање ученика за коришћење научно-популарне и стручне 

литературе, приручника илексикона; 

- 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. 

 

 

Слободне активности Носиоци активности Број часова 

Секција за хемију Татјана Ранђеловић 35 

Еколошка секција Мерима Ристић 35 

Секција за физику и астрономију Лазар Станић 35 
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Слободна 

активност 

Садржај Број 

часова 

Носилац 

активности 

Секција за 

хемију 

-формирање групе и извештај о прошлогодишњем раду 

-живот и дело Д.М.Мендељејева 

-провера основних хемијских закона (огледи) 

-реферат и дискусија “Загађивачи животне средине“ 

-израда задатака са такмичења 

припрема за такмичење 

-разговори и чланци на тему Хемикалије у 

намирницама којима се хранимо 

-информација о разним занимањима хемијске струке 

-посете фестивалима науке 

-обележавање значајних датума (16.09. Међународни дан очувања 

озонског омотача,...) 

35 Татјана 

Ранђеловић 

Еколошка 

секција 

-сређивање школског дворишта, сакупљање опалог лишћа, 

окопавање садница, неговање и чување саксијског цвећа и 

набавка новог садног материјала 

-припрема школе за Дан школе 

-окопавање и пресађивање биљака у пролеће 

-рад у оквиру Еколошког друштва 

-посете фестивалима науке 

-обележавање значајних датума -23.09. Светска акција - 

Очистимо свет, 16.10. Дан здраве хране, 

21.03. Дан шума, 01.12. Дан борбе против ХИВ-а,... (Израда 

паноа са темом ЗДРАВА ХРАНА 

Израда семинарских радова са темом: АЛКОХОЛИЗАМ, 

НАРКОМАНИЈА и презентација Израда паноа са темом 

БОРБА ПРОТИВ ПУШЕЊА, Израда паноа са темом БОРБА 

ПРОТИВ ДРОГЕ ) 

-Посета Царској или Обедској бари (мај) 

- Посета Природњачком музеју или Зоолошком врту 

35 Мерима 

Ристић 

Секција за 

физику и 

астрономију 

-решавање проблемских и рачунских задатака 

-припремање ученика за такмичење (за све врсте такмичења, у 

организацији Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја  или Друштва физичара, као и других организација и 

друштава за којих буде заинтересованих ученика) 

-разговор и разматрање о утицају физичких аспеката на здравље 

-информација о разним занимљивостима из физике и 

астрономије 

-посете астрономској опсерваторији и фестивалима науке 

-обележавање значајних датума (23.03. Дан 

метеорологије, 20.04. Дан астрономије,...) 

35 Лазар Станић 

Слободне- културно уметничке активности 

Поред циља и задатака које имају слободне активности ученика у средњој школи, у 

активностима језичко-уметничког подручја остварују се и посебни задаци: 

- развијање и неговање радозналости и отворености за нове актуелне појаве у 

језику, уметности и културиуопште, 

- развијање опажања, критичког мишљења и слободног креативног истраживања 

ученика.  

 Слободне активности овог подручја остварују сеу оквиру секција (група, 

удружења, аматерских друштава). За сваку поједину активност утврђују се посебни циљеви, 

задаци и оквирни садржаји рада. 
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Слободне активности Носиоци активности Број часова 

Рецитаторска секција Надежда Вулић 

 
25 

Литерарна секција 
Јелена Ристовић 25 

 

Новинарска секција Цвијета Гајевић 25 

Лингвистичка секција Милица Вујичић 25 

Библиотечка секција Мирјана Дендић 25 

Ликовна секција Татјана Докмановић 25 

Музичка секција 
Марина Стевић 

Александар Вујичић 
25 

Драмска секција 
Александра Ристић Стевић 

25 
 

Слободна 

активност 

Садржај Број 

часова 

Носилац 

активности 

Рецитаторска 

секција 
− Рецитаторска секција наступаће поводом прославе Св. 

Саве, првог српског просветитеља, и поводом прославе Дана 

школе 

− Такмичење рецитатора општине Пожаревац 

− Увежбавање уметничког читања и казивања рецитација 

на текстовима наше и странекњижевности 

− Такмичење рецитатора поводом Дана књиге у Градској 
библиотеци „Илија М. Петровић“ уКостолцу 

25 Надежда Вулић 

 

Литерарна 

секција 
− израда наградног темата поводом Дана школе 

− израда песничког темата(паноа) 

− учешће ма литерарним конкурсима поводом Дана књиге 

и Дана планетеЗемље. 

− Сарадња са рецитаторском и драмском 
секцијом 

− Учешће секције на разним литерарним 

конкурсима 

25 Јелена 

Ристовић 

Новинарска 

секција 
- Дописници (новинари) из места (градови, села); 

- Фотографи и новинарство; 

- Како (на који начин и где), млади могу својим радом допринети у 

афирмацији свега што раде (као појединци, група-тим); 

- Утицај новинарства на јавно мњење; 
- Шта су и која је улога новинара , извештавача, аналитичара; 

- Новинарска удружења; 

- Посета новинарским редакцијама (у месту и шире); 

- Уређивање портала, странице, сајта; 

- Одабир најбољих радова и слање на одређене конкурсе (тематски 

везане за интерес ученика); 

- Извештаји са догађаја из школе (активности ученика); 

25 Цвијета 

Гајевић 
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Лингвистичка 

секција 
− Припрема за такмичење из области граматике српског 

језика и опште лингвистике 

− Рад на пројекту “Играјмо се речима” са јавном 

презентацијом по завршетку истог 

− Посета института за српски језик уБеограду 

− Израда речника ученичких жаргонизама 

− Израда кратких филмова на тему “У почетку бешелогос” 

− Библиотерапија- билиокафе (окупљање око књиге, уз 

кафу или чај. Термине одређују полазници секције) 

Сарадња са другим секцијама, активом професора 

страних језика и градским установама културе 

-  Организовање мешовитих програма на тему језика. 

25  

Милица Вујичић 

 

 

 

 

 

    

Библиотечка 

секција 
- Формирање библиотечке секције 

- Израда распореда дежурстава 

- Учлањење новихк орисника 

- Прављење календара значајних јубилеја иписаца 

- Зидне новине и обележавање јубилеја 

- Изложба књига 

- Зидне новине 

- Посета Сајму књига 

- Припрема за прославу неког јубилеја 

- Обележавање јубилеја и славе просветних радника 

(Митровдана) 

- Уређење библиотеке 

- Књижевни сусрет 

- Прослава Светог Саве 

- Дан читаонице посвећен првацима 

- Литерални сусрет 

- Ликовна изложба посвећена Дану жена 

- Помоћ српског језика у организацији литералног 

такмичења 

- Школско такмичење рецитатора 

- Сређивање документације библиотеке 

- Оцена рада и предлози за побољшање у наредној 

школској години. 

25 Мирјана 

Дендић 

Ликовна  

секција 

Окупљаће ученике који имају склоности за креативно изражавање у 

области ликовног стваралаштва. 

Секција ће осим активности у припреми културно - уметничког 

програма поводом прославе Дана школе, учествовати и 

наконкурсима. 

Секција ће учествовати у оквиру „ фестивала младости „ својим 

радовима, као и поводом обележавања значајних датума а холу 

школе биће стална изложба на тему „ Никола Тесла „, генијални 

научник. 

25 Татјана 

Докмановић 
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Драмска 

     секција 
Септембар 2019. 

-Формирање секције; 

- Доношење плана рада за текућу годину; 

- Основни појмови из позоришне уметности. 

Октобар 2019. 

- Гледање ТВ драме или слушање радио емисије; 

- Проучавање текста; 

- Подела улога; 

- Читалачка проба. 

Новембар 2019. 

- Читалачка проба 

-Распоредне пробе ( груписање лица и ствари) 

- Распоредне пробе (вежбе покрета и гестова) 

- Посета позоришту. 

Децембар 2019. 

-Распоредне пробе ( сценске радње) 

-Распоредне пробе ( костими и маске) 

- Распоредне пробе вежбе ритма и темпа; 

-Припрема Светосавске академије. 

Јануар 2020. 

-Припрема Светосавске академије; 

- Генерална проба. 

Фебруар 2020. 

- Стваралачки писмени рад: писање сценских дела; 

Март 2020. 

- Проучавање текста; 

- Избор драмског текста и подела улога; 

-Читалачка проба. 

Април 2020. 

-Редовне пробе и рад на сценском говору и покрету; 

-Израда сценарија, костим 

 

а и сценографије; 

Мај 2020. 

- Редовне пробе и рад на припреми  Дана школе; 

-Генерална проба за Дан школе; 

Јун 2020. 

- Анализа рада у школској години; 

- Јавна презентација успеха и рада драмске секције; 

-  Израда плана за наредну школску годину. 

25 Александра 

Ристић 

Стевић 

 

 

Музичка 

секција 

Окупљаће ученике који имају склоности и способности за музичко 

стваралаштво из области инструменталне, вокалне и вокално - 

инструменталне музике. 

Секција ће учествовати на манифестацијама предвиђеним планом и 

програмом за културну и јавну делатност школе. 

25. Марина 

Стевић, 

Александар 

Вујичић 
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Научно-техничке и радно-производне слободне активности 

Слободне активности су битна компонента образовно-васпитног рада у 

школи.Непосредан образовно-васпитни циљ ученичких слободних активности је да сваком 

ученику омогући максимално потврђивање своје личности како на образовном, тако и на 

креативном плану. 

У школи ће се слободне активности организовати и у оквиру научно-техничких 

активности. 

Сви руководиоци секција који ће представљати основни облик организација 

слободних  активности су обавезни да на основу приложеног програма рада са својом 

секцијом реализују по 35 сати у току школске године. Евиденција ће се водити у за то 

намењеним свескама. Стручни сарадници школе усклађују рад ових секција. 

Посебни задаци научно-техничких и радно-производних активности су: 

- развијање способности за научно-техничко стваралаштво,

 рационализацију и проналазаштво на континуирани и стваралачки рад, 

- оспособљавање за успешно повезивање теоријских практичних знања, 

- изграђивање политичке културе и интересовања за производни и други 

друштвено- користан рад, 

- оспособљавање за правилну примену прибора и алата, апарата, машина и 

уредђаја, за примену мера заштите на раду, примену стечених знања у свакодневном 

животу и раду, као и оспособљавање за самообразовање, 

- навикавање на колективан-тимски рад и заједничко решавање техничких и 

радно- производних проблема  
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-  

Слободне активности Носиоци активности Број часова 

Математичка секција Миливојевић Јелена 25 
 

Wеб press секција 

Ристић Стевић Александра,Пантић Снежана,  Арсић 

Слободан, Јегер Владимир, Стојиљковић Драган, 

Милошевић Горан, Перић Ивана,Станић Лазар, Сузић 

Марко, Дендић Мирјана, Павловић Ана и Ђорђевић Марко 

 

 

25 

Слободна 

активност 

Садржај Број 

часов

а 

Носилац 

активности 

Математичка 

секција 

Програм секције је повезан са програмом рада у 

редовној настави, с тим што га треба обогатити 

новим садржајима и радом на повећању 

интензитета математичкихактивности. 

Окупљаће ученике који имају склоности и 

способности за логичко- комбинаторно 

размишљање и деловање и сналажење у новим 

ситуацијама. 

Промовисање става да је ЗНАЊЕ ТЕК ОНДА 

ЗНАЊЕ КАД ЈЕ СТЕЧЕНО НАПОРОМ 

СОПСТВЕНЕ МИСЛИ, А НЕ ПАМЋЕЊЕМ. 

Деловање секције: 

*идентификација ученика 

*рад са ученицима на подстицању и развијању 

креативности, 

*мотивисање ученика за самостални рад 

*упознавање ученика са разноврсном 

литературом и другим изворима за стицање знања 

*припрема за такмичења 

*организација школског такмичење ученика према 

плану рада стручног већа за математику и 

рачунарство и информатику 

*учешће на такмичењима вишег ранга према 

одговарајућем календару такмичења 

25 Миливојевић 
Јелена 

Wеб press секција Wеб простор сваке школе је важан, јер уз његову 

помоћ можемо приближити другима 

активности наших  ученика и наставника за време 

наставе и секција. Наша школа има велики број 

секција и активности, те ћемо за све њих одвојити 

простор на овој wеб страници. 

Осим секција и активности, често учествујемо у 

различитим пројектима кроз које ученике учимо 

одговорности, важности властитога мишљења и 

могућностима развоја властитих талената. 

Примарни задаци чланова wеб секције су: 

*писање чланака о важним културним и сл. 

догађајима 

*писање колумни и коментара о актуалним 

*догађајима и релевантним 

*филозофским питањима 

*ажурирање значајних догађаја 

*писање стручних чланака 

*писање извештаја са стручнихекскурзија 

*стварање видео прилога 

*фотографисање догађаја 

*управљање Фејсбук страницом wеб секције 

Чланови секције су представници управе 

школе,ученичког парламента, лектор, коректор и 

модератор. 

25 Ристић Стевић 

Александра, 

Пантић Снежана,  

Арсић Слободан, 

Јегер Владимир, 

Стојиљковић 

Драган, 

Милошевић Горан, 

Перић 

Ивана,Станић 

Лазар, Сузић 

Марко, Дендић 

Мирјана, Павловић 

Ана и Ђорђевић 

Марко 
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ТЕХНИЧЕ СЕКЦИЈЕ 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА   

 

на подручју рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 
 

Машинска секција ће ове школске године обухватити ученике првог, другог, 

трећег и четвртог разреда образовног профила: машински техничар за компјутерско 

конструисање, машински техничар моторних возила, техничар машинске енергетике, 

техничар за управљање (CNC) машина, механичар моторних возила, заваривач и 

аутомеханичар. Битно је истаћи да  ће се сви заинтересовани ученици током читаве 

школске године активно укључивати у рад ученичке задруге.Машинска секција 

реализоваће свој рад кроз неколико сегмената и то: 

 

 Секцију за мајсторска занимања: аутомеханичар, заваривач и бравар 

 Секцију за механику, то јест статику; 

 Секцију за компјутерску графику2D; 

 Секцију за моделирање машинских елемената и конструкција; 

 

Сходно Правилнику за такмичење машинских школа Републике Србије за 

трогодишња и четворогодишња занимања, као и анексу Правилника за занимање бравар, 

заваривач, аутомеханичар и оператер машинске обраде, секцијом ће бити обухваћени 

ученици I, II, III и IV разреда свих образовних профила у подручју рада машинство и 

обрада метала. Ученици ће се према свом афинитету опредељивати за одређену област и 

током године усавршавати у тој области, како би на такмичењу сумирали знање и вештине 

стечених у процесу образовно- васпитног рада. Менторство, то јест корекције рада, 

вршиће наставници теоријске и практичне наставе из стручног већа за област машинске 

групе предмета,  а њихов рад огледаће се у: 

 Окупљању  ученика  заинтересованих  за ову струку, 

 ангажовању у оквиру радова у ученичкој задрузи, 

 изради шема и других очигледних средстава за теоријску и практичну 

наставу машинске струке 

 изради експоната за изложбу поводом Дана школе и других 

манифестација 

 раду на изградњаи правилног односа човек - машина,алат, 

 упознавању ученике са достигнућима у области машинства 

извршити селекцију и додатну обуку најбољих чланова који ће презентовати 

школу на регионалном и републичком нивоу такмичења у овој области, 

 израдикомпјутерских пројеката и програма за потребе привреде у 

окружењу 

 развијању предузетничког духа код ученика. 
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 ( ДРУГИ РАЗРЕД) 

 

Наставни предмет: КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА 

Разред: 2 Одељење: М21 
Редни 
број 

наставне 
теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

 

ПРАКТИЧАН 

РАД 

 

 
УКУПНО 

 

1. 
 

ОСНОВНО ПОДЕШАВАЊЕ AUTOCAD-а. 
 

2 
 

2 

 

2. 
 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЦРТАЊА 
 

10 
 

10 

 

3. 
 

АЛАТИ ЗА ПРЕПРАВКУ(ГРУПА "MODIFY") 
 

10 
 

10 

 

4. 
 

КОТИРАЊЕ ЦРТЕЖА 
 

4 
 

4 

 

5. 
 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

7 
 

7 

 

6. 
 

ПОДЕШАВАЊЕ ЦРТЕЖА ЗА ШТАМПУ И 

ШТАМПАЊЕ 

 

4 
 

4 

Секцију води Тодић Драган, наставник машинске групе предмета 

 

(  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ) 

 

Наставни предмети: 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА 
 

Разред:  4 Одељење:М41 
Редни 

број 

наставне 
теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

 

ПРАКТИЧАН 

РАД 

 

 
УКУПНО 

1. УПОЗНАВАЊЕ СА КАБИНЕТОМ ЗА 

РАЧУНАРСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ У 

МАШИНСТВУ. 

 

1 
 

2 

 

2. 

УПОЗНАВАЊЕ СА САДРЖАЈЕМ, 

ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РАДА 

МОДЕЛИРАЊА МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАРА И 

КОНСТРУКЦИЈА. 

 

0 
 

1 

3.  

ПРИНЦИПИ МОДЕЛИРАЊА 

1 1 

 

4. 
 

МОДЕЛИРАЊЕ СТАНДАРДНИХ МАШИНСКИХ 

ДЕЛОВА 

 

10 
 

10 

 

5. 
 

ФОРМИРАЊЕ РАДИОНИЧКИХ ЦРТЕЖА У 

Pro/ENGINEER-y 

 

4 
 

4 

 

6. 

 

ГЕНЕРИСАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

10 10 
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7. 
 

ПРЕСЕЦИ И ПОГЛЕДИ ПРОЈЕКЦИЈАУ 

Pro/ENGINEER-y 

 

4 
 

4 

 
8. АНИМАЦИЈА 2 2 

 

9. 
 

ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА 
 

2 
 

2 

 

10. 

ПРИКАЗ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ САДРЖАЈА 

ВЕЗАНОГ ЗА РАДСЕКЦИЈЕ 

 

1 

 

1 

 Укупно: 35 37 

             Секцију води Слободан Арсић, наставник машинске групе предмета. 

 

 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ МАШИНСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА СТАТИКУ 
 

Овом секцијом ће у школској 2020/2021..години руководити наставник – ментор 

Ненад Јовановић, наставник машинске групе предмета  

 

Наставни предмет:  СТАТИКА 

 
 

1. 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И АКСИОМЕ СТАТИКЕ 

o Дефиницијасиле 

o појам иподела 

o Графичко представљање силе 

o Везе, реакције веза 

 

 
2 

 

 

Септембар, 2020. 

 
 

2. 

СИСТЕМИ СУЧЕЉНИХ СИЛА У РАВНИ 

o Графичке методе слагања сила 
o Графички услови равнотеже система 

сучељних сила 

o Графичке методе разлагања сила на две 
компоненте 

o Пројекција силе, правило пројекције 

o Аналитички начин представљања и 
слагања сила и аналитички услов и 
равнотежа система 
сучељних сила 

 

2 
 

Октобар, 2020. 

 

3. 
СИСТЕМИ ПРОИЗВОЉНИХ СИЛА У РАВНИ 

o Пројекција силе, правило пројекције 

o Аналитички начин представљања и слагања 

сила и аналитички услови равнотеже 

система сучељних сила 

o Слагање две паралелнесиле 
o Разлагање силе на две паралелне компоненте 

 

 

2 

 

 

Октобар, 2020. 
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5. 

СТАТИЧКИ ДИЈАГРАМИ КОД ГРЕДЕ СА 

ПРЕПУСТОМ (ИЛИ КОНЗОЛЕ) 

o Врсте носача, 

o Врсте оптерећења 

o Статички одређени равански пуни носачи 
o Одређивање реакције веза графички и 

аналитички 

o Основне статичке величине у попречним 
пресецима пуних раванских носача 

o Конструкција статичких дијаграма 
графичком и аналитичком методом за све 
врсте раванских носача 

o Конструкција статичких дијаграма 

графичком и аналитичком методом на 

примеру просте греде са препустом 

o Конструкција статичких дијаграма 

графичком и аналитичком методом на 

примеру конзоле 

o Разлагање косе силе и силе од континуираног 

оптерећења 

o Аналитичко израчунавање врдености 

момената савијања 

o Аналитичко израчунавање трансферзалних 
сила 

o Дијаграм момента 

o Дијаграм трансферзалних сила 
o Дијаграм аксијалних сила 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
Новембар, 2020. 

6. РЕШЕТКАСТИ НОСАЧИ 

o Конструисање решеткастог носача 
o Одређивање сила у штаповима методом 

пресека ( Ритерова метода) 

 

 

1 

 

 

Децембар, 2020. 

7. ПРИНЦИП ОСЛОБАЂАЊА ВЕЗА 2 Током године 

8. ИЗРАДА ПРОБЛЕМСКИХ ЗАДАТАКА 
УТВРЂИВАЊЕ ГРАДИВА – ИЗРАДА ТЕСТА ЗНАЊА 

10 Током гоидне 

9. УТВРЂИВАЊЕ ГРАДИВА – ИЗРАДА ТЕСТА ЗНАЊА  

10 
Последњи час у 

месецу током 
школске године 

 

10. 
ПОСЕТА ДРУГИМ ШКОЛАМА У ЦИЉУ РАЗМЕНЕ 
ИСКУСТАВА 

 Током године 

11. ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА  Фебруар, 2021. 

12. УЧЕШЋЕ НА РЕГИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ  Април,2021. 

УКУПНО 43  

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ 

 

 

Наставни предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
 

Разред: I,II, III, IV Одељења: M11, M12, M13, M14, М21, М22,  M23, М24, M31, 

М32, M33, М34,  М41, М42, М43 

 

Према Правилнику и анексу Правилника за ову област се могу пријавити ученици 

свих разреда, одређеног образовног профила. Овом секцијом у дисциплини: 

АУТОМЕХАНИЧАР у школској 2020/2021.години руководиће следећи наставници - 

ментори: 
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1. Гордана Петковић, наставник машинске групе предмета – ментор за теоријски 

део 

2. Драшко Степановић, наставник практичне наставе –  ментор за практични део 

(укључиће се и социјални партнери код којих наши ученици обављају практичну наставу) 
 
 
 
ТЕОРИЈСКИ ДЕО АУТОМЕХАНИЧАР 

 

Редни број 

Активност 
 

Фонд 

чаасова 

 
Време 

реализације 

1. 
ОКУПЉАЊЕ УЧЕНИКА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА 

АУТОМЕХНИЧАРСКЕ РАДОВЕ 

1 Новембар, 

2020. 

 

2. 
 

УТВРЂИВАЊЕ РАСПОРЕДА ДРЖАЊА СЕКЦИЈЕ 
1 Новембар, 

2020. 

 

 

3. 

УПОЗНАВАЊЕ СА ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РАДА 

(програм рада обухвата градиво из следећих 

стручних предмета: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ, 

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ, МАШИНСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ, ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ, МОТОРИ 

СУС) 

 

 

1 

 

 

Новембар, 

2020. 

 

 

4. 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 
o Дефиниција, размере, аксонометрија, 

изометрија,котирање 

o Толеранција, толерисанемере- ментори 

 

 

3 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 

o ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА (физичке, 

механичке, хемијске итехнолошке) 

o ИСПИТИВАЊЕ 

ТВРДОЋЕ МАТЕРИЈАЛА 

o ПОЈАМ МЕХАНИЧКОГ ГВОЖЂА 

(дијаграм састања легураFe-Fe3C) 

o ЧЕЛИЦИ ( појам, значај, особине, 

подела,означавање) 

o ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ И ЛЕГУРЕ 

ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА 

o МАЗИВА( особине, 

задатак подмазивања) 

o ПЛАСТИЧНЕ МАСЕ 

o ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

6. 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

o НАПРЕЗАЊА 

o СПАЈАЊЕ 

ДЕЛОВА(РАЗДВОЈИВИМ И 

НЕРАЗДВОЈИВИМ ВЕЗАМА) 

o НАВОЈИ 

o КЛИНОВИ ИГИБЊЕВИ 

o ВРАТИЛА И ОСОВИНИЦЕ 

o ЛЕЖАЈЕВИ 

o ЗУПЧАНИЦИ, ЛАНЧАНИЦИ И 

РУКАВЦИ 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Током године 
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7. 

МОТОРИ СУС 

o ПОЈАМ МОТОРА 

o ОТО МОТОРИ 
o СИСТЕМЕ НАПАЈАЊА ОТО 

МОТОРА ГОРИВОМ 

o ПАЉЕЊЕ ОТОМОТОРА 

o ДИЗЕЛ МОТОРИ 
o СИСТЕМ ЗА УБРИЗГАВАЊЕ 

ГОРИВА ДИЗЕЛ МОТОРА 

o СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ МОТОРА 
o СИСТЕМ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ 

МОТОРА 

o РАЗВОДНИ МЕХАНИЗАМ 
o УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ, 

КОНТРОЛА УГЛАТОЧКА 

o ПОГОНСКА ТРАНСИМИСИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

8. 

УТВРЂИВАЊЕ ГРАДИВА – ТЕСТ ЗНАЊА 

(предвиђено је да се једном месечно, кроз тест 

знања, утврде резултати рада) 

 

 

8 

Последњи час у 

месецу, током 

школске 

године 

 Укупно: 37 
 

Ментор Гордана Петковић 

ПРАКТИЧНИ ДЕО АУТОМЕХАНИЧАР 

 

Редни брпј 
Активност 

 

Фонд 

часова 

 
Време 

реализације 

 
1. 

УПОЗНАВАЊЕ СА РАДНИМ МЕСТИМА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ АУТОМЕХАНИЧАРСКОГ ПОСЛА, СА 

ИНСТРУМЕНТИМА, УРЕЂАЈИМА, АЛАТИМА И 

ПРИБОРОМ 

 
2 

 
Новембар, 2020. 

 
2. 

УПОЗНАВАЊЕ СА САДРЖАЈЕМ, 

ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ 

АУТОМЕХАНИЧАРСКОГ РАДА, КАО 

И РАДОМ У УЧЕНИЧКОЈ ЗАДРУЗИ 

 
1 

 
Новембар, 2020. 
 

 
3. 

ИЗРАДА МАКЕТЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ СИСТЕМА НА 

МОТОРНОМ ВОЗИЛУ 
 

8 

 

Новембар, 2020. 

 

4. 
ИЗРАДА СИМУЛАТОРА РАДА СВИХ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА МОТОРА 

 

4 

 

Новембар, 2020. 

 

5. 
ПОГОНСКИ МОТОР – ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ 10 Током године 

 

6. 
КАРБУРАТОР – ДОВОД ГОРИВА  

2 
 

Током године 

 

7. 
УРЕЂАЈ ЗА ПАЉЕЊЕ СМЕШЕ 

 

3 
 

Током године 

8. 
СПОЈНИЦЕ 

 

4 
 

Током године 

9. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ 3 Током године 

 

10. 
ПОСЕТА САЈМОВИМА И СТРУЧНА ПОСЕТА 

АУТО СЕРВИСА И ФИРМИ 

 По планираном 

календару 

 Укупно: 37 
 

Ментор Драшко Степановић 
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Према Правилнику и анексу Правилника за ову област се могу пријавити ученици 

свих разреда, одређеног образовног профила. Овом секцијом ће у школској 

2020/2021.години руководити наставници: 

 

1. Мр Лидија Поповић, наставник машинске групе предмета – ментор за теоријски 

део за образовни профил: ЗАВАРИВАЧ  

 

2. Жељко Маслаћ, наставник машинске групе предмета  - ментор за теоријски део 

за образовни профил: БРАВАР 

 

3. Стојанча Петковић, наставник практичне наставе – ментор за практични део 

за образовни профил: заваривач 

 
4. Јасмина Маринковић, наставник практичне наставе - ментор за практични 

део за образовни профил: бравар 

 
ТЕОРИЈСКИ ДЕО: БРАВАР И ЗАВАРИВАЧ 

 
Редни број Активност 

 

Фонд 

часова 

 
Време 

реализације 

 

1. 
ОКУПЉАЊЕ УЧЕНИКА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА БРАВАРСКЕ И 

ЗАВАРИВАЧКЕ РАДОВЕ 

 

1 
 

Новембар, 

2020. 

 

2. 
УТВРЂИВАЊЕ РАСПОРЕДА ДРЖАЊА 

СЕКЦИЈЕ 

 

1 

 

Новембар, 

2020. 

 

 

 

3. 

УПОЗНАВАЊЕ СА ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РАДА 

(програм рада обухвата градиво из следећих стручних 

предмета: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ, МАШИНСКИ 

МАТЕРИЈАЛИ, МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ, 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ, 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ЗА 

БРАВАРЕ И ЗАВАРИВАЧЕ) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Новембар, 

2020. 

 

 

4. 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 

o Дефиниција, размере, 
аксонометрија,изометрија, 
котирање 

o Толеранција, толерисанемере 

 

 

2 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 

o ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА (физичке, 

механичке, хемијске итехнолошке) 

o ИСПИТИВАЊЕ ТВРДОЋЕ 

МАТЕРИЈАЛА 

o ПОЈАМ МЕХАНИЧКОГГВОЖЂА 

(дијаграм стања легураFe-Fe3C) 

o ЧЕЛИЦИ ( појам, значај, особине, 

подела,означавање) 

o ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ ИЛЕГУРЕ 

ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА 

o МАЗИВА( особине, задатак 

подмазивања) 

o ПЛАСТИЧНЕМАСЕ 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 
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ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА 

 

 

 

 

 

6. 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

o НАПРЕЗАЊА 

o СПАЈАЊЕ 
ДЕЛОВА(РАЗДВОЈИВИМ И 
НЕРАЗДВОЈИВИМВЕЗАМА) 

o НАВОЈИ 

o КЛИНОВИ ИГИБЊЕВИ 

o ВРАТИЛА ИОСОВИНИЦЕ 

o ЛЕЖАЈЕВИ 

o ЗУПЧАНИЦИ, ЛАНЧАНИЦИИ 
РУКАВЦИ 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

7. 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ 

o ОБРАДА МЕТАЛА ЛИВЕЊЕМ 

o ОБРАДА ПЛАСТИЧНИМ 
ДЕФОРМИСАЊЕМ 

o ОБРАДА РЕЗАЊЕМ 

o СПАЈАЊЕ ЗАВАРИВАЊЕМ 

o СПАЈАЊЕ ЛЕМЉЕЊЕМ 

o НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ 
ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА 

o МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ 

o ОБРАДА ТУРПИЈАЊЕМ 

o ОБРАДА ГРЕБАЊЕМ 

o ОБРАДА БУШЕЊЕМ 

o РЕЗАЊЕ СПОЉАШЊЕГ И 
УНУТРАШЊЕГ НАВОЈА 

o СПАЈАЊЕ НЕРАЗДВОЈИВИМ 
ВЕЗАМА 

o ОБРАДА ЛИМА САВИЈАЊЕМ 

o ИЗРАДАДЕЛОВА 

ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ 

o КАРАКТЕРИСТИКЕ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА 
ЗАВАРИВАЊЕ 

o ГАСНО ЗАВАРИВАЊЕ И 
СЕЧЕЊЕ 

o ЕЛЕКТРОЛУЧНО 

ЗАВАРИВАЊЕ (РЕЛ) 

o ЗАВАРИВАЊЕ У 

ЗАШТИТНОЈ АТМОСФЕРИ 

(MIG, MAG, TIG, EPP) 

o ПЛАЗМА, ЗАВАРИВАЊЕ И СЕЧЕЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 
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9. 

УТВРЂИВАЊЕ ГРАДИВА И ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА 

ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 

(предвиђено је да се једном месечно, крозтест знања, 

утврде резултатирада) 

 

 

7 

Последњи час у 

месецу, током 

школске године 

 

10. 
ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА 

 

/ 

Током године, 

Фебруар-март 

УКУПНО 37  

Ментори: Жељко Маслаћ и мр Лидија Поповић  

ПРАКТИЧНИ ДЕО: БРАВАР И ЗАВАРИВАЧ 

 

Редни број 
Активност 

 
Фпнд 

часпва 

 
Време 

реализације 

1. ИЗБОР УЧЕНИКА ЗА МАШИНСКУ СЕКЦИЈУ           1 Новембар, 2020. 

 

2. 
УПОЗНАВАЊЕ СА РАДНИМ МЕСТИМА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ БРАВАРСКОГ И ЗАВАРИВАЧКОГ 

ПОСЛА, СА АЛАТИМА, ПРИБОРИМА И 

УРЕЂАЈИМА 

 

1 

 

Новембар, 2020. 

 

3. 
УПОЗНАВАЊЕ СА  САДРЖАЈЕМ, 

ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

1 

 

Новембар, 2020. 

4. ОДРЕЂИВАОЕ И УСВАЈАЊЕ ТЕМА НА ПРЕДЛОГ 

УЧЕНИКА, А У ОКВИРУ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

1 
Новембар, 2020. 

 

5. 
ИЗРАДА ЕЛЕМЕНАТА ЗА ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР  

4 

 

Током године 

 

6. 
ПОПРАВКА УРЕЂАЈА И ПРИБОРА, УВОЂЕЊЕ 

ИНОВАЦИЈА У ОПРЕМАЊУ РАДНИХ МЕСТА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 

4 

 

Током године 

 

7. 
УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ   

9 

 

Током године 

 

8. 
ИЗРАДАЗАВАРЕНИХ И БРАВАРСКИХ 

КОНСТРУКЦИЈА ПРЕМА ЗАДАТОЈ ТЕХНИЧКО-

ТЕХНОЛПШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 

10 

 

Током године 

9. ПРИПРЕМА И КЛАСИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА ЗА 

ТАКМИЧЕЊЕ 

 

1 
Крајем првог 

полугодишта 

 

10. 

ПОСЕТА САЈМОВИМА И СТРУЧНА ПОСЕТА 

ФИРМАМА 

/ По планиранпм 

календару 

11. ПРИПРЕМА ИЗЛОЖБЕНИХ РАДОВА ЗА 

УЧЕСТВОВАЊЕ НА САЈМУ ЗА КАРИЈЕРО 

ВОЂЕЊЕ 

 

5 

 

Март-мај, 2021. 

12. ПОСЕТА ДРУГИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА РАДИ 

РАЗМЕНЕ СТУЧНИХ ИСКУСТАВА 

 

/ 

 

УКУПНО 37  

 

Ментор: Јасмина Маринковић(бравар) и Стојанча Петковић (заваривач) 

Циљ машинске секције 
 

 Сумирање знања и вештина стечених у процесу образовно-васпитнограда 



Годишњи план рада Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац за школску 2020/2021. годину 

 

164  

 Провера оспособљености ученика за самостално извршавање послова 

образовногпрофила 

 Мотивисање ученика за такмичарски и креативан рад 

 Афирмисање и награђивање ученика, наставника и школе за показана достигнућа 

ученика у практичној примени решења савремене технике, технологије и организације 

рада у машинству 

 Размена стручног искуства у савладавању планова и програмаобразовања 

 Подстицање и развијање креативности кодученика 

 Развијање предузетничког духа код ученика  
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СЕКЦИЈЕ ЕЛЕКТРО ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

(  прва година ) 

 

Наставни предмет:ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Разред:  I Одељење:  Е11 ,Е12,Е13 

 

Редни 

број 

настав

не 

теме 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ 

 

 

ПРАКТИЧАН 

РАД 

 

 

УКУПНО 

 

1. 
УПОЗНАВАЊЕ СА КАБИНЕТОМ ЗА ОСНОВЕ 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНСТРУМЕНТИМА, 

УРЕЂАЈИМА, АЛАТИМА ИПРИБОРОМ 

 

1 
 

2 

 

2. 
УПОЗНАВАЊЕ СА САДРЖАЈЕМ, ПЛАНОМ 

И ПРОГРАМОМ РАДА 

СЕКЦИЈЕ ЗА ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

 

0 
 

1 

 

3. 
ИЗРАДА МАКЕТА ЗА 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ 

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

 

10 
 

10 

4. ОТКЛАЊАЊЕ ЕВЕНТУАЛНИХ КВАРОВА НА 

МАКЕТАМА ЗА ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

4 4 

 

5. 
ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ МАКЕТА ЗА 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ОСНОВА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

 

10 

 

10 

6. ИЗРАДАПРОЈЕКТНИХ 

ЗАДАТАКА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

2 2 

7. 
ПОМОЋ ОКО ИЗРАДЕ ПАНОА У ОКВИРУ 

ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТАКА 
3 3 

8. 
ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ САДРЖАЈА ИЗ 

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 5 5 

 
Укупно: 

35 37 

 

Секцију води Весна Данчетовић наставник елекро групе предмета. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

(  ДРУГА ГОДИНА ) 

Наставни предмет: ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ II 

Разред:  II Одељење:  Е21 ,Е22,Е23 

Септембар 

 Тригонометријске функције 

 Тригонометријске функције  

 Адиционе теореме  

 Комплексни бројеви 

Октобар 

 Представљање наизменичних величина помоћу фазора 

 Представљање наизменичних величина помоћу комплексних бројева  

 Сабирање и одузимање наизменичних величина 

 Сабирање и одузимање наизменичних величина  
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Новембар 

 Отпорник у колу наизменичне струје  

 Активна снага 

 Калем у колу наизменичне 

струје 

 Реактивна снага 

Децембар 

 Кондензатор у колу једносмерне струје 

 Кондензатор у колу наизменичне струје  

 Редна веза отпорника и калема 

Јануар 

 Редна веза отпорника и кондензатора 

Фебруар 

 Редна резонанца  

 Томсонов образац  

 Фактор снаге 

Март 

 Паралелна веза у колима наизменичне струје 

 Решавање сложених кола 

Април 

 Индуктивно спрегнути калемови 

 Осцилаторно коло 

 Симетрични трофазни систе 

 Несиметрични трофазни систем 

Мај 

 Трансформација звезда троуга 

 Трансформација троугао звезд 

 Снага трофазног система  

 Обртно магнетно поље 

Јун 

 Трофазни системи (решавање проблема) 

 

 

Секцију води професор Стојановић Зорица, наставник електро групе предмета. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ 

(  ДРУГА ГОДИНА ) 

 

Наставнипредмети:ЕЛЕКТРОНИКА и ЕЛЕКТРОНИКА I 

 

Разред:II Одељење:  Е21 ,Е22 

 

Редни 

број 

настав

не 

теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

 

ПРАКТИЧАН 

РАД 

 

 

УКУПНО 

 

1. 
УПОЗНАВАЊЕ СА КАБИНЕТОМ ЗА 

ЕЛЕКТРОНИКУ, ИНСТРУМЕНТИМА, 

УРЕЂАЈИМА, АЛАТИМА И ПРИБОРОМ 

 

1 
 

2 

 

2. 
УПОЗНАВАЊЕ СА САДРЖАЈЕМ, 

ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РАДА 

СЕКЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ 

 

0 
 

1 

3. 
НАЧИНИ ОЗНАЧАВАЊА ОТПОРНОСТИ НА 

ОТПОРНИЦИМА И ОЧИТАВАЊЕ 1 1 

 

4. 
ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ МАКЕТА ЗА 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ 

ЕЛЕКТРОНИКЕ I 

 

10 
 

10 

5. 
ОТКЛАЊАЊЕ ЕВЕНТУАЛНИХ КВАРОВА 

НА МАКЕТАМА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ I 
4 4 

 

6. 
ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ МАКЕТА ЗА 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ 

ЕЛЕКТРОНИКЕ 

 

10 
 

10 

7. 
ОТКЛАЊАЊЕ ЕВЕНТУАЛНИХ КВАРОВА 

НА МАКЕТАМА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ 
4 4 

8. 
ПОМОЋ ОКО ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНИХ 

ЗАДАТАКА ИЗ ЕЛЕКТРОНИКЕ I 
2 2 

9. 
ПОМОЋ ОКО ИЗРАДЕ ПАНОА 

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТАКА 2 2 

10. 
ПРИКАЗ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ САДРЖАЈА 

ВЕЗАНОГ ЗА РАДСЕКЦИЈЕ 
1 1 

 
Укупно: 35 37 

Секцију води Биљана Поповић, наставник елекро групе 

предмета.  
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СЕКЦИЈА ИЗ ПРОГРАМИРАЊА 

Слободне 

активности 
Садржај 

Носиоци 
активности 

Број 
часов

а 
 

 

 

 

 

 

Секција из 

програмирања 

На секцији ученици имају могућност да у сваком тренутку сами 

одаберу и изразе жељу за стицањем знања из одређене 

информатичке области или одређеног програма на основу којих 

професор, уколико постоје техничке и софтверске могућности, 

коригује, мења и додаје нове активности у доле наведени 

првобитни план. 

 

Узимајући у обзир узраст и ниво знања рад у секцији подељен је у 

две групе: 

- Прву групу чине ученици I и II годинеа 

- Другу групу чине ученици III и IVгодине 

 

Планиране активности и садржај секције за ученике I и II године: 

1. Упознавање ученика са планомсекције 

2. Сваки сусрет секције започиње излагањем једног ученика 

(одабраног на претходном сусрету) о новинама које су се 

догодиле у области информационих технолигија или софтвера 

за тај период. Циљ је да заинтересовани ученици прате развој 

софтвера и IT и преносе своја сазнања једни другима. 

3. Оперативни системи - инсталација, подешавање, коришћење 

4. MS Office - коришћење апликација као што су: 

• Рад са текстом (Notepad, Wordpad, Microsoft Word) 

• Рад са графиком (рад са скенером, фотоапаратом, камером 

(уколико буде обезбеђена), рад у растерским програмима 

Adobe Photoshop, Gimp и евентуално у неком од 

векторскихпрограма) 

• Рад са звуком (Audacity, SoundForge) 

• Рад са видеом и анимацијама (GIF animator, Windows 

MovieMaker) 

• Рад са интернет презентацијама (Microsoft 

FrontPage) 

5. Упознавање са Googl апликацијама (креирање налога, гоогл 

диск, израда упитника, израда шаблона, израда презентације, 

коришћење видео алатаХенгаут....) 

6. Рачунарске мреже, интернет, електронскапошта 

7. Израда блога уWordpress-u 

8. Израда видео игрице помоћу програма Game Maker 

9. Израда стрипаBitstrips 

10. За напредније ученике бавићемо се и 

програмирањем у Сјезику 

 

Планиране активности и садржај секције за ученике III и IV године 

Upoznavanje učenika sa planom s 

1. Упознавање ученика са планомсекције 

2. Програмирање: појам ифазе. 

3. Увод у Dev C++, инсталација програма, креирање новог 

пројекта, програмски прозор DevC++, 

4. Елементи програма у Dev C++, програмирање у DevC++. 

5. Програмирање-линеарне алгоритамске структуре. Задаци. 

 

 

 

 

 

 

Миленковић 

Габријела 

 

 

 

 

 

 

 

25 
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6. Разгранате алгоритамске структуре, 

програмирање, једнострука гранања.Задаци. 

7. Разгранате алгоритамске структуре, 

програмирање, вишеструка гранања.Задаци. 

8. Разгранате алгоритамске структуре, switch case 

наредба.Задаци. 

9. Разгранате алгоритамске структуре, goto наредба. Задаци. 

10. Програмске петље, for.Задаци. 

11. While петља.Задаци. 

12. Do while петља. 

13. Nizovi, теорија изадаци 

• Школскотакмичење 

14. Стрингови, рад сатекстом 

15. Стрингови инизови. 

16. Сложенизадаци. 

• Општинскотакмичење 

4. 17. .Матрице 18.Сложени задаци 

• Регионалнотакмичење 

19.Функције 

20.Вектори 

• Републичкотакмичење 

20. Алгоритми и структуре података 

• Државнотакмичење 

Уколико нема заинтересованих ученика за 

програмирање у оквиру секције радићемоследеће: 

1. Израда презентације помоћу програмаPrezi 

2. Упознавање и рад са Joomag-om online servisom за 

објављивање дигиталног интерактивног садржаја, часописе, е-књиге, 

фото албуме, дигиталне каталоге и брошуре.... 

3. Упознавање са едмодо платформом зарад 

4. Skajp унастави 

5. Израда   сајта– Weebly и уградња различитог 

садржаја помоћу: 

Алата за израду слајд шоуа 

• Picovico 

• Animoto 

• Slidely 

Алата за увоз, дораду и израду презентација 

• Slideshare 

• SlideBoom 

алата за израду постера 

• Smore 

• Eduglogster 

алата за израду квиза и теста 

• ProProfs 

У оквиру секције, а заједничким радом обе групе, обележићемо и 

неке од важних датума везаних за програмирање и 

информатичку писменост као што су: 

15.10.-23.10. Европска недеља програмирања (трећа недеља 

октобра) 

24.10. Светски Дан развоја информатике 

10.02. Међународни Дан безбедности на интернету 

5. 17.05. Светски Дан информационог друштва (раније Дан 

телекомуникација и информационог друштва)  
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Спортско-рекреативне активности 

Основни циљ спортско-рекреативних активности је да се у слободном времену 

ученицима обезбеди здрава и културна забава и разонода, да се задовоље њихове посебне 

жеље, да им се помогне да развијају позитиван однос према физичкој култури и формирају 

сталне навике за редовне телесне вежбе. 

У оквиру спортско-рекреативних активности остварују се следећи конкретни задаци: 

- обухватити што већи број ученика посебним програмом физичког вежбања, који 

заједно са општим програмом чини јединствену целину 

- задовољити нове и све разноврсније интересе и жеље школске омладине за 

бављењем разним областима физичког вежбања у слободно време. 

Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, 

школа у оквиру школског програма, поред наставе реализује и програм школског спорта. 

Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељењска такмичења и припреме за 

такмичења. 

Школа сарађује и са локалним спортским организацијама. 

Школски спорт се остварује кроз редовну наставу физичког васпитања, секције, 

такмичења, излете, спортске дане и турнире. 

Годишњи план рада поред садржаја редовне наставе, календара спортских 

такмичења, садржи и планове рада спортских секција, као што су: 

 Рукомет (девојке и дечаци) 

 Одбојка (девојке и дечаци) 

 Фудбал (дечаци) 

 Шах 

 Атлетика 

 Стони тенис 

 Гимнастика 

Промоцијом школског спорта и организовањем спортских догађаја у школи баве се 

наставници физичког васпитања. 

 
Слободна активност Садржај Број 

часова 

Носилац активности 

Фудбалска секција *пријављивање и евидентирање 
ученика 

*пријављивање екипа за такмичење у 

оквиру лиге редњих школа 

*упознавање са правилима игре: 

вођење лопте, додавање и 

пријем ниских лопти,пријем високихи 

полувисоких лопти, основна кретања 

играча у одбрани и нападу, контра 

напад са Једним и два играча. 

Учешће на турнирима 

25 Урошев Ненад 

Кошаркашка секција *вежбе додавања у хватању у месту и 

покрету упаровима 
*вежбе брзине: трчање на 20 - 50м 

*турнир поводом Данашколе 

*вежбе обликовања 
демаркирања 

(откривање) 

*игре без лопте и пријемлопте 

 

 

 

 

25 

Урошев Ненад 
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*одбранакао елеменат тимскеигре 

Рад секције манифестоваће се на 

разним такмичењима и турнирима. 

Стонотенисерска секција Рад ове секције обухватиће вежбање 

на развоју брзине 

 окретности, брзине реаговања и 

издржљивости 

држање рекета, класичан ипрнхолдер 

правилно извођење сервиса 

додавање и враћање „форхендом“и 

„бекхендом“ 

нападачки и одбрамбени ударац 

припрема и извођење 

такмичења 

25 Милутиновић Предраг 

Рукометна секција побољшање опште снаге 

побољшање специфичне снаге 

побољшање опште брзине 

побољшање специфичне брзине 

усаврчавање технике 

стицање искустава за такмичење 

иразвој вољних способности 

25 Урошев Ненад 

Одбојкашка секција окупљање и евидентирањеученика 

провера и усвајање технике 

одбијања, 

пријем високих и ниских лопти у 

паровима, жонглирање са лоптом, 

варијанте сервиса, смечирање на 

нискојмрежи 

увежбавање смеча у чеоној равни, 

усавршавање сервиса 

у оквиру секције организовати 

такмичење 

25 Сузић Марко 

Секција - Атлетика Савлађивање основних елемената: 

ходање, поскоци, скокови и 

др.Систематска обрада 

естетског покрета тела бези са 

реквизитима, различите динамике, 

ритма и темпа.  

Примена савладаних елемената у 

кратким саставима. Припрема састава 

за такмичења и приредбе 

25 Милутиновић Предраг 

Остале слободне активности 

  
Слободне активности Носиоци активности Број часова 

Ликовне колоније Татјана Докмановић 10 

Крос РТС-а 
Сузић Марко, Милутиновић 

Предраг, Урошев Ненад 
10 

 

 

Ноћ истраживача 

Јасмина Пешић 

Зоран Пешић 

Горан Милошевић 

Светлана Милићев 

 

 

10 

Фолклорне смотре 
др. Горан Несторовић 

Ирена Ајдачић 
10 
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Мушка певачка група „ Појци“ Александар Вујичић 10 

 

План рада Црвеног крста 

Организацију Црвеног крста чине сви заинтересовани ученици а организацијом 

руководи Мирјана Дендић. Свој рад координира са општинским већем Црвеног крста и 

другим институцијама везаним за ову делатност. 

 

Ученици и наставници школе ће учествовати у свим акцијама и манифестацијама 

које се у овој области организују.  

 

Календар најзначајнијих активности за школску 2020/2021.годину: 

 

 16. Септембар- Светски дан очувања озонског омотача 

 5. Октобар- Светски дан детета 

 16. Октобар – Светски дан хране 

 01. Децембар- Светски дан борбe против АИДС-а 

 20. Децембар – Светски дан људске солидарности 

 6.фебруар – обележавање 142 године Црвеног крста 

 Конкурс „Крв живот значи“ 

 8. Април- Светски дан Рома 

 Акција ДДК за средњошколце и грађанство Костолца 

 Акција глобалне безбедности саобраћаја на путевима 

 22.април – Светски дан планете Земље 

 31.мај- Светски дан борбе против пушења 

 5.јун- Светски дан заштите животне средине 

 14.јун- Светски дан добровољних давалаца крви 
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7. ЕКСКУРЗИЈЕ 
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    У складу са дописом МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА број: 601-00-

00027/6/2020-15 од 24. 08. 2020.г. реализација екскурзија и наставе у природи у оквиру школских докумената 

биће планирана за пролеће 2021. Године. 

  
Екскурзија је облик образовно-васпитног рада школе који се остварује ван школе и 

може организовати ако су испуњени услови као што су: писмена сагласност родитеља за 

најмање 60% ученика истог разреда, изузетно, 60% родитеља ученика одељења, сагласност 

Савета родитеља на програм и цену екскурзије и избор агенције, и ако су створени услови 

за остваривање циљева и задатака путовања. Свака екскурзија мора да има свој циљ, 

задатак и садржај, односно, програм путовања који је саставни део годишњег плана рада 

школе. 

Септембар 

 Одељењска већа предлажу програме екскурзија 

 Наставничко веће разматра и усваја предлоге Одељењских већа 

 Савет родитеља даје сагласност на програм екскурзије и доноси одлуку о 

висини дневница за пратиоце 

Октобар 

 Састанак директора, чланова тима за екскурзије и одељењских старешина 

 Упознавање са садржином Правилника о наставном плану и програму који се 

односи на организовање екскурзија 

 Састанак директора, секретара школе, председника тима за екскурзије, 

одељењских старешина из одређеног разреда и представника родитеља из 

одговарајућих одељења ради дефинисања услова за јавну набавку 

 Тим за екскурзије израђује образац сагласности родитеља за екскурзију 

 Родитељи дају писану сагласност на програм екскурзије, опште услове 

путовања и оријентациону цену 

Новембар 

 Председник тима за ексурзије и секретар школе припремају материјал за 

ЈАВНУ НАБАВКУ у складу са претходно дефинисаним условима 

 Секретар школе објављује ЈАВНУ НАБАВКУ на порталу јавних набавки 

 Директор образује комисију за спровођење поступка јавне набавке 

 Комисија отвара и разматра понуде и врши избор понуђача 

 Директор доноси одлуку о додели уговора на основу предлога комисије 

 Родитељима се на родитељским састанцима пружају информације о о основним 

географским карактеристикама и климатским условима краја у коме се организује 

екскурзија, времену одласка, дужини боравка, цени, документацији коју треба 

припремити, условима смештаја, исхране, здравствене заштите, условима живота 

ученика, могућностима комуникације са децом и сл. 

Децембар 

 Тим за екскурзије израђује образац уплатнице за екскурзију 

 Одељењске старешине прате динамику уплате рата за екскурзију и о бројном 

стању обавештавају председника тима за екскурзије 

 Директор и председник тима за екскурзије разматрају динамику уплата рата за 

екскурзију 

 Директор доноси одлуку о даљем наставку или прекиду процедуре за 

организацију екскурзије 

Јануар 
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 Одељењске старешине прате динамику уплате рата за екскурзију и о бројном 

стању обавештавају председника тима за екскурзије 

 Директор и председник тима за екскурзије разматрају динамику уплата рата за 

екскурзију 

 Директор доноси одлуку о даљем наставку или прекиду процедуре за 

организацију екскурзије 

Фебруар 

 Одељењске старешине прате динамику уплате рата за екскурзију и о бројном 

стању обавештавају председника тима за екскурзије 

 Директор и председник тима за екскурзије разматрају динамику уплата рата за 

екскурзију 

 Директор доноси одлуку о даљем наставку или прекиду процедуре за 

организацију екскурзије 

Март 

 Председник тима прослеђује бројно стање понуђачу коме је додељен уговор за 

извођење екскурзије 

 Понуђач, у зависности од бројног стања, шаље школи обавештење о промени 

превозних средстава и објекта за смештај  

 Комисија школе доноси одлуку о томе дали нова превозна средства и објекат 

за смештај испуњавају услове из јавне набавке  

 Одељењске старешине попуњавају табеле са подацима о путницима 

 Одељењске старешине и председник тима за екскурзије врше припреме 

ученика, тако што се се ученици унапред упознају са местом у које одлазе, 

условима живота у којима се реализује екскурзија, начином превоза и 

понашањем у току пута, појединим спортско-рекреативним активностима које 

ће се реализовати. 

 Директор одређује пратиоце ученика и стручног вођу пута 

 Директор сазива заједнички састанак свих ученика који путују, њихових 

родитеља, коме присуствују и стручни вођа пута и одељењске старешине и 

представник понуђача и представник МУП-а 

 Школа обавештава орган унутрашњих послова најкасније 48 сати пре 

отпочињања путовања 

 Директор издаје путни налог запосленом који путује 

 Родитељи достављају одељењском старешини здравствени лист ученика за 

путовања која трају више од два дана 

 Председник тима у сарадњи са понуђачем, одељењским старешинама и 

ученицима формира распоред ученика у пратиоца у превозним средствима и 

смештајним објектима 

 Стручни вођа сачињава план дежурства ученика и наставника 

Април-Мај 

 После изведеног путовања стручни вођа и представник туристичке агенције, 

одмах после путовања, сачињавају забелешку о извођењу путовања, 

 Стручни вођа, након сачињавања забелешке о извођењу путовања, у року од 

три дана сачињава извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и 

квалитету пружених услуга 

 Тим за екскурзије разматра разлоге због којих одређени ученик није путовао на 

екскурзију и доноси мишљење које доставља директору и након одобрења 

прослеђује  понуђачу  

 Председник тима утврђује бројно стање ученика и пратиоца који су путовали 

на екскурзију и обавештава директора, а потом и понуђача 
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 Ученици након изведеног путовања попуњавају анкетни лист 

 Одељењске старешине прате динамику уплате рата за екскурзију и о бројном 

стању обавештавају председника тима за екскурзије 

 Директор и председник тима за екскурзије разматрају динамику уплата рата за 

екскурзију 

 Директор доноси мере за отклањање неправилности у погледу динамике 

уплате рата за екскурзију 

 Наставничко веће разматра извештај о екскурзији 

 Ученички парламент разматра извештај о екскурзији 

 Савет родитеља разматра извештај о екскурзији 

 Школски одбор разматра и усваја извештај о екскурзији 

 Одељењски старешина упознаје родитеље са извештајем о екскурзији 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА IV РАЗРЕД 

Програм путовања: 

 Екскурзија се изводи у трајању од пет дана у иностанству- Грчка, Паралија 

 Време реализације: пролеће 2021. 

Први дан: 

Полазак из Костолца са паркинга код школе у 6 часова. Путовање преко Македоније, са 

паузама, ради одмора до Олимпијске регије. Долазак у ПАРАЛИЈУ у вечерњим сатима. 

Смештај у хотел. Вечера. Ноћење. 

Други дан: 

Слободан дан у Паралији за обилазак туристичког насеља и спортске активности на 

плажи. Вечера. Одлазак у дискотеку. Ноћење. 

Трећи дан: 

Доручак. У 08:30 часова полазак на целодневни излет до манастирског комплекса 

Метеори. Посета манастиру Велики Метеори – Преображење. Одлазак до оближње 

Каламбаке и посета радионици ручне израде фресака. Полазак према Олимпијској 

ривијери. Посета цркве Свете Петке и Афродитином извору у кањону Тембе. Долазак у 

вечерњим часовима у Паралију. Вечера. Ноћење. 

Четврти дан: 

Доручак. Одлазак у СОЛУН. Панорамско разгледање Солуна аутобусом: Бела кула, 

Аристотелов трг, црква св. Димитрија, Ротонда, Галеријев славолук, улица 

Егнација... слободно време у центру града. Следи посета Српском војничком гробљу на 

Зејтинлику. Повратак у Паралију. Вечера. Ноћење. 

Пети дан: 

Доручак. Полазак према Србији, преко Македоније. Успутна посета меморијалном 

комплексу у Поликастру везаним за сећање на јунаке Првог светско рата и 

археолошком налазишту Стоби. Вожња са успутним паузама, ради одмора. Долазак у 

Костолац у вечерњим сатима. Долазак испред школе до 22:00 часова. 

образовно-васпитни циљеви и задаци: образовно-васпитни циљеви и задаци- 

упознавање начина живота и рада људи у различитим деловима Грчке, развијање 

позитивног односа према националним и интернационалним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама 
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садржаји којима се постављени циљеви остварују: разгледање и посете културно- 
историјским споменицима и организација забавно-спортских такмичења и такмичења у 
знању 

планирани обухват ученика: ученици четвртог разреда
носиоци предвиђених садржаја и активности: директор школе, стручни вођа пута и 
одељењске старешине

трајање: пет дана

путни правци:    

КОСТОЛАЦ - ПАРАЛИЈА – МЕТЕОРИ – СОЛУН – ПОЛИКАСТРО- СТОБИ - 

КОСТОЛАЦ 

техничка организација: стручни вођа пута и представник туристичке агенције

начин финансирања: на терет родитеља ученика који путују у шест месечних рата.

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА III РАЗРЕД 

Програм екскурзије је следећи: 

 
 Екскурзија се изводи у трајању од три дана у Србији у Соко бањи у пролеће 2021.г.

Први дан: 

КОСТОЛАЦ – ЛАЗАРЕВА ПЕЋИНА – ГАМЗИГРАД – ЗАЈЕЧАР – СОКО БАЊА 
Полазак из Костолца у 07:00 испред школе. Вожња преко Пожаревца и Петровца на Млави 

до ЛАЗАРЕВЕ ПЕЋИНЕ код места Злот Посета и обилазак значајне археолошко 

спелеолошке дестинације. Одлазак у посету археолошком налазишту ФЕЛИКС 

РОМУЛИЈАНА код места Гамзиград јединственом парку заштићеном од стране УНЕСКО-

а од 200 године. Кратка вожња до ЗАЈЕЧАРА. Обилазак града и слобод време. Након 

обиласка путовање до СОКОБАЊЕ, једне од најлепших и најпосећенијих бања Источне 

Србије. Смештај у хотел. Вечера. Дискотека. Ноћење.  

Дрги дан: 

СОКОБАЊА Доручак. Након доручка, следи обилазак СОКОБАЊЕ: Милошев конак, 

турско купатило „Амам“, градски парк. Слободно време за спортске активности. 

Могућност после- подневног одласка пешачење бањским пешачким стазама (Видиковац, 

Чук Сокоград). Повратак у хотел. Вечера. Дискотека. Ноћење.  

Трећи дан: 

СОКОБАЊА - НИШ - КОСТОЛАЦ Доручак. Након доручка вожња до НИША. Обилазк 

Археолошке сале Народног музеја у Нишу, Медијане, Ћеле куле, логора Црвени крст и 

Нишке тврђаве. Након обиласк слободно време у центру града. Полазак групе за 

КОСТОЛАЦ. Путовање ауто-путем. Долазак у вечерњим сатима. 

образовно-васпитни циљеви и задаци:  

образовно-васпитни циљеви и задаци- упознавање начина живота и рада људи у 

различитим деловима Србије, развијање позитивног односа према националним, 

културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама

садржаји којима се постављени циљеви остварују:  

разгледање и посете културно- историјским споменицима и организација спортских 
такмичења

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА II РАЗРЕД 

Програм екскурзије је следећи: 
 Екскурзија се изводи у трајању од три дана у Србији до Зллатибора у пролеће 2021.г.

 

Програм путовања: 
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Први  дан: 

Полазак из Костолца у јутарњим часовима ( око 7 сати ујутру). Путовање преко Крагујевца 

са задржавањем у граду уз обилазак фабрике и шетња градом. Наставак пута за Златибор. 

Смештај у хотел. Вечера. Дискотека. Ноћење.

Други дан: 

Доручак. Слободно време за забавно-спортске активности и шетњу. Ручак. Слободно 

време. Вечера. Квиз знања.  Дискотека. Ноћење.

Трећи дан: 

Доручак. Напуштање хотела. Слободно време. Ручак. Полазак за Костолац. Успутни 

обилазак Овчарско- кабларског манастира. Очекивани долазак у вечерњим сатима у 

Пожаревац, а затим и у Костолац.

образовно-васпитни циљеви и задаци: образовно-васпитни циљеви и задаци- 

упознавање начина живота и рада људи у различитим деловима Србије, развијање 

позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским 

потребама и навикама 

садржаји којима се постављени циљеви остварују: разгледање и посете културно- 
историјским споменицима и организација спортских такмичења 

Начин финансирања: на терет родитеља ученика који путују у шест месечних рата. 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА I РАЗРЕД 

Програм екскурзије је следећи: 

 
 Екскурзија се изводи у трајању од три дана у Србији у Соко бањи у пролеће 2021.г.

Први дан: 

КОСТОЛАЦ – ЛАЗАРЕВА ПЕЋИНА – ГАМЗИГРАД – ЗАЈЕЧАР – СОКО БАЊА 
Полазак из Костолца у 07:00 испред школе. Вожња преко Пожаревца и Петровца на Млави 

до ЛАЗАРЕВЕ ПЕЋИНЕ код места Злот Посета и обилазак значајне археолошко 

спелеолошке дестинације. Одлазак у посету археолошком налазишту ФЕЛИКС 

РОМУЛИЈАНА код места Гамзиград јединственом парку заштићеном од стране УНЕСКО-

а од 200 године. Кратка вожња до ЗАЈЕЧАРА. Обилазак града и слобод време. Након 

обиласка путовање до СОКОБАЊЕ, једне од најлепших и најпосећенијих бања Источне 

Србије. Смештај у хотел. Вечера. Дискотека. Ноћење.  

Дрги дан: 

СОКОБАЊА Доручак. Након доручка, следи обилазак СОКОБАЊЕ: Милошев конак, 

турско купатило „Амам“, градски парк. Слободно време за спортске активности. 

Могућност после- подневног одласка пешачење бањским пешачким стазама (Видиковац, 

Чук Сокоград). Повратак у хотел. Вечера. Дискотека. Ноћење.  

Трећи дан: 

СОКОБАЊА - НИШ - КОСТОЛАЦ Доручак. Након доручка вожња до НИША. Обилазк 

Археолошке сале Народног музеја у Нишу, Медијане, Ћеле куле, логора Црвени крст и 

Нишке тврђаве. Након обиласк слободно време у центру града. Полазак групе за 

КОСТОЛАЦ. Путовање ауто-путем. Долазак у вечерњим сатима. 

образовно-васпитни циљеви и задаци: образовно-васпитни циљеви и задаци- 

упознавање начина живота и рада људи у различитим деловима Србије, развијање 

позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским 

потребама и навикама 

садржаји којима се постављени циљеви остварују: разгледање и посете културно- 
историјским споменицима и организација спортских такмичења 
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СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ 

Програм стручних посета огледаће се у обиласку горе наведених фирми, школа и 

института. 

I  Сајам аутомобила, Сајам мотоцикала 

 9:00 часова- полазак из Костолца 

 11: 00  - 14: 30 часова  - посета Сајму аутомобила и  Сајму мотоцикала 

 14:30 часова - полазак за Костолац 

 16:00 часова -долазак у Костолац  

Посета ће се реализовати у горе наведеним путним правцима са садржајима који ће 

обезбедити остваривање дела наставног и ваннаставног плана и програма. 

Циљ посете 

Савлађивање дела наставног плана и програма непосредним упознавањем програма 

горе наведених фирми, школа, института, која су у вези са делатношћу школе. 

Садржаји посете 

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

васпитног рада и школског програма и саставни су део Годишњег програма рада школе. 

 Извођење посете 

 Носиоци припреме, организације и извођења програма стручних посета би били: 

директор школе, председник Тима за екскурзије, председници стручних већа, организатор 

практичне наставе, стручни вођа пута, координатор web – press секције, одељењске 

старешине и предметни наставници стручних предмета, које одреди директор школе. 

 Директор школе одређује стручног вођу пута, који ће се старати о реализацији 

наведених садржаја, као и образовно-васпитних циљева. Одељењски старешина би 

координирао остваривање садржаја и активности, предвиђених програмом посете и старао 

се о безбедности и понашању ученика. 

Безбедност путовања 

 Пре изведеног путовања наставници и ученици ће бити упознати са правилима 

понашања којих су дужни да се придржавају. Представници МУП-а непосредно пред пут 

обилазиће аутобусе ради провере њихове исправности. 

Извештај о извођењу посете 

 Након изведеног путовања, координатор web – press секције сачиниће извештај са 

оценом о извођењу и квалитету пружених услуга, који доставља директору школе, Савету 

родитеља и Наставничком већу, ради разматрања и усвајања. 

  



Годишњи план рада Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац за школску 2020/2021. годину 

 

180  

8. ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОГ 

РАДА ШКОЛЕ 

Да би унапређивање наставе било што квалитетније непоходна је припрема 

наставника која мора бити континуирана а састоји се у годишњем планирању наставног 

градива. 

Поред обезбеђивања материјалне основе и оспособљавање стручног кадра, радиће се 

на иновирању облика, средства и метода наставног рада. 

Унапређивање образовно-васпитног рада требало би да се односи на: 

 промену позицију ученика – са позиције пасивног у позиције активног ученика 

образовно- васпитног процеса, 

 коришћење свих расположових наставних средстава, 

 коришћење наставних метода који подстичу креативност и омогућују стицање 

трајних знања, 

 примену индивидуалног и групног облика рада, 

 развој способности закључивања и решавања проблема, 

 оспособљавање ученика за преношење и примену знања стеченог у једној области 

на другу област. 

Унапређивање образовно-васпитног рада саставни је део програма рада Директора, 

Наставничког већа и стручног сарадника. Иновирање рада планира сваки учесник 

образовно- вастпитног процеса у свом предмету уз консултације са школским педагогом. 

Сви активи у школи у свој програм рада уносе и предлог за иновацију. Посебним 

програмом биће прецизирани носиоци програма, време реализације, место извођења итд. 

Од наставника се очекује, поред непходне опште културе и стручне педагошке 

спреме да може да прихвати став за нова открића као и да настави да их примењује. Да би 

удовољио овим захтевима од наставника се очекује: 

 да се непрестано, посредством стручних књига, листова и часописа инфоримеше 

о проблемима школе, пре свега као наставник у домену своје уже струке, а затим као 

одељенски старешина и члана стручног актива, 

 да се у оквиру своје струке интересују за нове књиге, уџбенике, приручнике и 

наставна средства, 

 да учествују у планирању потрошног материјала који је потребан за огледе, 

вежбе,праксу, 

 да прати бар по један стручни и педагошски часопис у којима се раправља о 

савременим научно – стручним питањима, 

 да сваке школске године учествује у одабраним облицима стручног и педагошког 

усаврашавања. 

Програм унапређивања образовно-васпитног рада 

 

 У складу са Извештајем о спољашњем вредновању рада школе школа је сачинила план 

побољшања квалитета рада, а активности у наредном периоду реализују су у оквиру  

реализације плана школе. Програм унапређења образовно васпитног рада као један од 

најзначајнијих 

процеса, обједињује акционе планове, друге програме и активности који се планирају ове 

школске године. 

Праћење реализације програма унапређивања образовно-васпитног рада вршиће се кроз 

Извештаје о раду стручних актива, већа, служби и тимова, а носиоци активности су 

председници стручних већа и актива и тимова са директором. 
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Активности 
Време 

реализације Начин реализације Носиоци 

 

Унапређивање квалитета наставе и 

успеха ученика кроз праћење планирања 

и припремања наставе, реализација 

наставе, примена савремених наставних 

метода и облика рада, примене 

савремених технологија у настави и 

испитивање задовољства ученика и 

наставника 

 

 

Током школске 

године 

 

 

разговор, анализа и 

праћење евалуације 

анкетирањем, 

извештаји 

Педагошко- 
психолошка служба 

помоћници 
директора у сарадњи са 
тимовима образовних 

профила 

Примена електронског дневника за 

евиденцију и праћење реализације наставе 

Током школске 

године 

Обуке, договор, 

праћење, 

анализа 

Наставници и одељењске 
старешине уз подршку 
школских коодинатора 

Анализа успеха и напредовања ученика у 

образовном профилу који се школује по 

дуалном моделу образовања 

Током школске 
године 

Праћење, 

анализа, 

извештаји 

Представници 

стручних већа 

Континуирано усавршавање запослених у 
складу са планом стручног усавршавања Током 

школске 

године 

Договор, 

организација 

семинара и 

обука, 

предавања 

Председници стручних 

већа у сарадњи са 

руководством школе 

Континуирани рад на осавремењавању 
наставних средстава и опреме, модернизација 
учионица, кабинета, лабараторија и радионице 
као унапређивање постојећих наставних 
средстава 

Током 

школске 

године 

Договор, 

набавка 

Председници стручних 
већа у сарадњи са 

руководством школе 

Програм здравствене превенције 

Здравствена превенција има за циљ изграђивање телесног, психичког и социјалног 

здравља и зреле личности оспособљене да се брине за очување, заштиту и унапређење 

сопственог здравља и здравља других људи. Школа ове циљеве остварује кроз активности 

као што су: акција добровољног давања крви у школи, лекарски преглед ученика 1. и 3. 

разреда, стоматолошки преглед као и предавања на тему AIDS-а, наркоманије, 

организовање хуманитарних акција идр. 

Школа је превенцији физичког и менталног здравља посвећена кроз обавезну 

наставу, рад одељењских старешина, стручног сарадника, психолога, као и кроз 

факултативне ваннаставне активности. 

У оквиру обавезне наставе кроз наставни програм биологије, психологије и физичког 

васпитања наставници редовно развијају знања, позитивне ставове и подстичу развијање 

здравих животних навика.У оквиру других наставних предмета такође се наглашавају 

ризици неадекватног понашања када се уче одговарајуће наставне јединице које су са тим 

темама повезане. 

Вананаставне факултативне активности, кроз организовање радионица, трибина, 

гледање и анализу филмова, едукованих вршњачких едукатора и спољних сарадника 

промовишу здраву исхрану, апстиненцију од алкохола, одговорно понашање у циљу 

заштите репродуктивног  здравља и превенцију од наркоманије 

 

 

 

 

 

 

 

# Активност Начин реализације Носиоци 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
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1. 

 

Акција добровољног давања 

крви у школи 

Укључивање ученика у 

акције давања крви. 

У сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви и 

Црвеним крстом ОК. 

 

Одељењски 

старешина, 

библиотека 

   

 

* 

     

 

* 

  

3. 
Лекарскисистематски 

преглед I и IIIразреда 

У сарадњи са Домом 

здравља. 

Одељењски 

старешина 

      
* * * 

 

4. Стоматолошки преглед 
У сарадњи са Домом 

здравља. 

Одељењски 

старешина 

      
* * * 

 

 

 

5. 

Спровођење процедура за 

идентификовање и подршку 

ученицима који имају 

емоционалних, телесних, 

здравствених и социјалних 

потреба 

ученика. 

Индивидуалним 

разговорима и 

предузимањем 

одговарајућих мера. 

Одељењски 

старешина, 

стручни 

сарадник 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

6. 

Учествовање и пројекту 

Здравствено васпитање о 

репродуктивном здрављу 

средњошколаца 

Путем ваннаставне 

едукације,радионице 

на ову тему са 

ученицима 2.разреда 

 

наставник, 

едукатор 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Програм превенције наркоманије, алкохолизма и малолетничке делинквенцје 

 

 Активност Начин реализације Носиоци 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1. 

Предавање на тему 

„Болести 

зависности“ 

ученицима првих 

разреда 

вршњачка 

едукација,кроз 

слободне и 

стваралачке 

активности 

 

 

психолог 

  

 

* 

 

 

* 

         

 

 

2. 

Едукација о 

алкохолизму 

наркоманији и 

малолетничкој 

делинквенцији 

кроз редовну 

наставу, предавањем, 

дискусијом, 

презентацијом, 

вршњачком 

едукацијом 

 

 

психолог 

        

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

  

3. 
Теме унутар 

ЧОС-а 

предавањем, 

дискусијом 

Одељењски 

старешина 

  
* 

    
* 

    

 

 

4. 

Упознавање са 

законском 

регулативом 

болести 

зависности 

кроз редовну наставу 

грађанског васпитања, 

у 4. разреду 

 

Наставници 

грађанског 

васпитања 

  

 

* 

 

 

* 

         

 

5. 

 

Социологија 

У оквиру редовне 

наставе социологије 

у 4. разреду. 

Наставник 

социологије 

        

* 

 

* 
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Програм и послови радника обезбеђења 

У школи је од 01.02.2014.године ангажован извршиоц да врши физичко обезбеђење 

објекта и лица , а на иницијативу савета родитеља. 

- да спречава неовлашћени улазак у круг и просторије школе од стране трећих лица; 

- да спречава насиље између ученика; 

- да спречава насиље између ученика и наставника; 

- да спречава насиље између ученика и особља школе; 

- да спречава насиље између ученика и родитеља; 

- да спречава насиље између родитеља и наставника и особља школе; 
- да спречава уношење и растурање оружја, наркотика, алкохола и других 

психоактивних супстанци; 

- да спречава крађу и друга кривична дела; 

- да сарађује са дежурним наставницима и ученицима; 

- да сарађује са школским полицајцем приликом расветљавања кривичних дела и 

других облика дела која доводе у питање безбедност ученика; 

- да дежурни службеник обезбеђења у школи има обавезу да поступа у складу са 

упутством и процедурама овереном и одобреном од стране директора Техничке школе 

са домом  ученика „Никола Тесла“ из Костолца и од стране директора надлежне 

фирме за пружање услуга чији је запослен. 

Еколошки програми 

Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање или 

развој еколошке свести, развијање љубави према природи као и о значају очувања 

природних ресурса.Реализација овог програма омогућава услове за активно и креативно 

провођење слободног времена, промовише здравље и безбедне стилове живота, развија 

позитиван став и мишљење о школи, развија толеранцију, другарство, солидарност и 

хуманост. 

Укупни образовно-васпитни утицај школе, као и свих носилаца посла у области 

заштите и унапређивања животне средине, састоји се у оспособљавању и навикавању 

ученика да у свом самообразовању и слободном времену користе све оне изворе културе 

који ће их подстицати на стваралачки рад и унапређење и очување животне средине и 

личног здравља. 

Циљ друштвено- корисног рада је да васпитава ученике да добровољним радом 

самостално и у оквиру друштвено- организованих активности у слободном времену, 

доприносе стварању и унапређивању услова живота и рада људи у ужој и широј 

друштвеној заједници. 

Задаци су: 

- развијање навика ученика да стално и рационално обављају различите послове 

рада задовољавања личних потреба, потреба породице и друштвене средине; 

- стицање навика и одговорности за чување и естетски изглед средине у којој 

ученик учи, ради и живи; 

- развој и неговање урбане и комуналнекултуре; 

- развијање свести о потреби колективног рада и принципима који се примењују у 

акцијама и активностима друштвено-кориснограда; 

- развијање осећања одговорности за преузете обавезе и радне задатке уз неговање 

радне културе ученика и спремности засарадњу. 

Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање и развој 

свести о значају здраве животне средине, одрживог развоја и очувању и унапређењу 

природних ресурса.Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма 

заштите животне средине, заједничким истраживањем и акцијама локалне заједнице и 

школе. 
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План друштвено-корисног рада: 

# Активност Начинреализације Носиоци 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

уређење 

школског 

дворишта 

Припремање за 

„Зелену учионицу“ 

 

Директор 

        

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

 

 

2. 

 

 

уређење хола 

школе 

Информацијама за 

ученике, радовима 

ученика и плакатима 

професионалне 

оријентације 

 

Секретар, 

Стручни 

сарадник, 

Наставници 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

  

 

* 

 

 

3. 

уређење 

кабинета и 

помоћног 

кабинета 

уређење паноа и 

припремање 

наставнихсредстава 

упомоћним 

кабинетима за рад. 

 

 

Наставници 

 

 

* 

  

 

* 

  

 

* 

 

 

* 

   

 

* 

   

 

* 

 

4. 

израда шема, 

графикона и других 

наставних учила 

Истицање урађених 

учила на зидовима 

учионица 

 

Наставници 
 

* 
 

* 

      

* 
 

* 

   

* 

5. 
дежурство 

ученика 

Према плану 

дежурства 

Одељењске 

старешине 
* * * * * * * * * * 

  

 

6. 
 

Социологија 
У оквиру редовне 

наставе социологије у 4. 

разреду. 

         

* 
 

* 

   

Хуманитарне активности ( друштвено- користан рад) 

С обзиром на чињеницу да је друштвено користан рад факултативна ваннаставна 

активност и да реализација ове активности зависи, првенствено, од заинтересованости 

ученика, немогуће је прецизно планирање, нарочито броја часова предвиђених за 

конкретну активност.Наставним планом за ову врсту школе признаје се два радна дана 

годишње по разреду за друштвено- корисни рад. 

Циљеви друштвено-корисног рада су: - развијање спретности и умешности у раду; - 

неговање правилног односа према раду и култури рада и занимања; - развијање 

стваралачког односа према кооперативности, хуманости, опште људске солидарности; - 

развијање способности за различита естетска доживљавања; - формирање особина 

личности као што су: издржљивост, упорност, рационалност, уредност, 

тачност,прецизност... 

Ученици, сваке године, остварују читав низ активности које се могу уврстити у 

друштвено користан рад.Овим радом ученици доприносе раду Школе у целини и дају 

допринос остваривању задатака шире друштвене заједнице. Друштвено-користан рад 

ученици остварују кроз следеће активности: - дежурства ученика, - акције Црвеног крста, - 

добровољно давање крви (ученици четвртог разреда), - рад еколошке секције и 

одељењских заједница на уређењу и одржавању школског простора, - израда наставних 

средстава (схема, паноа и сл.), - рад информатичке секције (у делу обраде материјала за 

потребе Школе – статистички извештаји, материјали за активе, професоре, одељењске 

старешине...), - рад у библиотечкој секцији, - прикупљање књига за школску библиотеку. 

Културна и јавна делатност школе 

Школа је значајан фактор културне трансмисије у којој долази до узајамног деловања 

средине на школу и школе на друштвену средину. То се остварује кроз план сарадње са 
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организацијама, институцијама културе (музеји, галерије, позоришта, домови културе, 

спортска друштва и др.) и родитељима. 

Основни циљ ових активности је организовано деловање школе на средину и 

обратно. 

Поред општих васпитних задатака, посебни задаци културне и јавне делатности 

школе били би: 

- оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за 

њихов свестрани развој и богатији лични живот у слободном времену, као и презентовање 

оних резултата којима школа богати културни и друштвени живот средине (радне акције, 

прославе, јубилеји, манифестације, друштвено- користан рад),и 

- афирмација школе као културног центра у месту и стварање педагошких и 

друштвених услова за богаћење културног животасредине. 

Реализатори културне и јавне делатности у школи су сви наставници школе, а 

носиоци активности су директор школе, помоћници директора и стручни сарадници. 

Постоје разноврсне активности које школа организује у сарадњи културним и јавним 

установама ради остваривања своје културне функције. 

План културне и јавне делатности школе: 

# Активност Носиоци Евалуација Временска динамика 

    9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

Обележавање 

Дана школе 

наставници Извештај о 

остварености 

ГПР 

       

* 

     

 

2. 

Програм за 

прославу Светог 

Саве 

 

наставници 

Извештај о 

остварености 

ГПР 

     

* 

       

 

3. 

Прослава 

завршетка школске 

године 

за матуранте 

 

одељењске 

старешине 

Извештај о 

остварености 

ГПР 

         

* 

   

 

 

4. 

Сарадња са 

Домовима 

културе, 

општинском 

библиотеком и 

телевизијом 

 

Наставници, 

библиотекар 

Извештај о 

остварености 

ГПР 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

   

 

 

5. 

Посета 

позориштима, 

биоскопима, 

опере и посета 

манастирима 

 

Наставници, 

библиотекар 

 

Извештај о 

остварености 

ГПР 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

   

 

 

 

 

 

6. 

Сајму опреме и 

средстава за 

савремену 

наставу,“Учила“; 

Сајму образовања 

„Звонце“; 

 

 

 

 

наставници, 

библиотекар 

 

 

 

Извештај о 

остварености 

ГПР 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 Сајму 

информисања, 

комуникације и 

маркетинга 

   



Годишњи план рада Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац за школску 2020/2021. годину 

 

186  

 

7. 
Посета 

Сајмовима 

Наставници, 

библиотекар 
Извештај о 

остварености 

ГПР 

 

 

 

8. 

Учествовање на 

фолклорним 

смотрама и 

значајним 

манифестацијама 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадник 

 

Извештај о 

остварености 

ГПР 

  

 

* 

   

 

* 

 

 

* 

  

 

* 

    

 

 

9. 

Манифестације 

(сајам цвећа у 

Костолцу, 

Костолачки 

полумаратон) 

 

Локална 

самоуправа 

  

 

* 

       

 

* 

 

 

* 

   

10. Сарадња са 

ликовним 

удружењем „ 

Кевро“ Костолац 

Директор  * * * * * * * * * * * * 

11. Догађаји и 

манифестације 
Сарадња са 

Градском 

општином 

Костолац и 

општином 

Пожаревац 

 * * * * * * * * * * * * 

12. Посете запослених – 

Сарајево- Вишеград 

Синдикат 

Директор 

  *           

13. Екскурзије за 

запослене- у земљи и 

иностранству 

Синдикат 

Директор 

             

1.4. Саветовање Одрживи 

развој Браничевског 

округа и енергетског 

комплекса Костолац   

Директор          *    

15 Посета 

Универзитетима 

Директор  * * * * * * * * * *   

Студијска путовања прекограничне сарадње са државама бившим чланицама СФРЈ и 

државама у окружењу. 

Програм и правци студијских путовања посебно ће се усвајати на седницама Савета 

родитеља. Време реализације: март, април, мај  
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9. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Образовно-васпитни рад је веома сложен процес и захтева стално усавршавање 

кадрова. 

Усавршавање мора бити на индивидуалном и колективном нивоу. Програм стручног 

усавршавања требало би да обухвати: 

➢ садржај из области струке и методике 

➢ садржај из области педагогије 

➢ коришћење савремене васпитне-образовне технологије 

Планирање треба да буде прилагођено могућностима и потребама школе као и 

индивидуалној структури настанка. 

Индивидуално усавршавање се такође реализује систематски, на бази сачињених 

планова (уз одговарајуће стручне консултације). 

За израду индивидуалних планова, поред специфичности која произилази 

из диференцираних програма поједних струка предлаже и следеће: 

➢ праћење стручне литературе, часописа, стручних текстова, приручника 

➢ праћење педагошко – психолошке литературе 

➢ усавршавање путем видео и аудио материјала 

Колективно усавршавање одвијаће се кроз следеће облике: семинари, саветовања, 

стручни састанци, стручне екскурзије, стручна предавања 

На нивоу школе усавршавањеће се одвијати организовано и то: 

o организовањем семинара везаних за унапређење наставе и учења из Каталога 

акредитованих семинара за раднике у образовању. За ову годину предвиђена је 

реализација два семинара за групу од 25-30 учесника, односно наставника наше школе. 

o реализацијом предавања на седницама стручнихоргана 

o прорадом литературе, резултата истраживања и достигнућа у појединим 

областима 

o обезбеђивањем трошкова усавршавања према могућностима школе, а на захтев 

наставника 

o демонстрацијом примене постојеће или нове технологије. План стручног 

усавршавања обухватиће и следећа подручја: 

o Обучавање наставника у коришћењу информатичке технологије 

o Консултативни рад са наставницима који немају лиценцу 

o Организовање огледнихчасова 

o Обрада стручних тема за стручно веће машинске електо и рударске струке 

o Организовање семинара из области методике и дидактике 

o Стручно усавршавање директора, помоћника директора, стручних сарадника и 

одељенских старешина (Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља и 

Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника) 

Укључивање стручног кадра у све облике усавршавања организоване на нивоу града, 

региона и републике такође ће се вршити током читаве школске године. О стручном 

усавршавању чији је циљ стално унапређивање васпитно-образовног рада води се посебно 

евиденција. 

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника ( „Сл. Гласник РС бр. 13/12“) у оквиру пуног 

радног времена, наставник, васпитач и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих 

облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе 

ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања 

које предузима установа у оквиру својих развојних активности. 

(У ПРИЛОГУ) 
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10. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Програм сарадње са родитељима 

Ради остваривања образовно - васпитних задатака и циљева и ради разматрања 

питања од заједничког интереса за живот и рад Школе, сталној сарадњи са родитељима ће 

бити посвећена посебна пажња. 

-Сарадња са родитељима кроз појединачне сусрете одељењских старешина, стручних 

сарадника Школе и родитеља, који ће се организовати према плану раду одељењских 

старешина; 

-На родитељским састанцима одељења, који ће се одржавати према потреби,  и то на 

почетку школске године, на крају класификационих периода и на крају наставне године. 

-Стручни сардник школе ће посебну пажњу посветити сарадњи са родитељима, који 

ће својим стручним и саветодавним радом помагати решавању социјалних и других 

проблема ученика и породице. Стручни сарадник ће, такође, снимити социо-економску 

структуру ученика и предузимати одговарајуће мере за  решавање уочених проблема. 

-Директор ће у непосредном контакту са представницима родитеља у Савету 

родитеља, решавати проблеме и омогућити спровођење одлука Савета које су у њиховој 

надлежности. 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Одељењски родитељски састанци Одељењске старешине Према Годишњем плану, 

по потреби чешће 

Индивидуални разговори Предметни наставници, 

Одељењске старешине 

Током године 

Саветодавни рад са родитељима 

ученика који имају тешкоћа у 

понашању и учењу 

Педагошко-психолошка 

служба,одељењске 

старешине,директор 

Током године ,по потреби 

Учешће родитеља Савету 

родитеља 

Директор Према Годишњем плану 

Учешће родитеља у Школском 

одбору 

Директор Према Годишњем плану 

Учешће родитеља у Тимовима 

школе 

Директор, 

Координатори тимова 

Према Годишњем плану 

Саветодавни рад и састанци код 

директора школе 

Директор Према плану и потреби 

Учешће родитеља у изради 

Индивидуалних образовних 

планова 

Тим за ИОП Током године 

Помоћ у акцијама школе Директор,Ученички 

парламент,координатор УП 

Током године 

Групни родитељски састанци 

(екскурзија) 

Директор, одењенске старешине, 

тим за екскурзије 

Током године 

Пројекат Матура  Директор, одељенске старешине 

четвртог разреда, помоћници 

директора, стручни сарадници, 

МУП 

мај 
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11. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Садржај Динамика Носиоци 

Редовно информисање ученика и особља 

о предстојећим задацима и збивањима 

током године директор, стручни 

сарадници 

Постављање паноа са ликовним и литерарним 

радовима 

// наставници ликовне 

културе, српског језика и 

библиотекар 

Припрема билтена школе // директор 

Пригодне изложбе ученичких радова поводом 

Дана Светог Саве, Дана школе и др. 

// Наставници ликовног 

васпитања и библиотекар 

Припрема и ажурирање интернет сајта школе // задужени наставници и 

библиотекар 

 

 

СРЕДСТВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

Садржај Динамика Носиоци 

Сарадња са локалним новинама током године директор, стручни 

сарадници 

Сарадња са локалним ТВ студиом и радиом током године директор 

Сарадња са ученичким часописима током године секције 
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12. ТАБЕЛА - СТРУКТУРА ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ НАСТАВНИКА 

 
Презиме и име 

Биљана 
Поповић 

Бојан 
Стојановић 

Драган 
Живковић 

Габријела 
Миленковић 

Ирена 
Ајдачић 

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима                     

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама 23   22   23   22   16   

3 Исправка писменог задатка                     

4 Вежбе у блоку 3           4   3   

5 Практична настава                     

6 Практична настава у блоку     5               

7 Додатна настава                     

8 Допунска настава 1   1           1   

9 Друштвено користан рад                     

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

        1   1       

11 Секције             1       

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   2   2   2   2   

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

  10   10   10   10   7 

14 Припремна практична настава                     

15 Вођење документације и сарадња са родитељима           2   2     

16 Руковођење стручним већем                     

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.   2   1.5   2   1   1 

18 Испит за редовне и ванредне  ученике   1   1   1   0.5   1 

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима   1   1   1   1   1 

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   2   2   2   1   1 

22 Стручно усавршавање   1   1   1   1   1 

23 Дежурство у школи   1   1   1   1     

24 Рад на упису   0.25                 

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)                     

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

                    

27 Припрема ученика за такмичење           0.5         
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28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора                   1.5 

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

29.0
0 

18.2
5 

30.00 
17.5

0 
26.0

0 
20.5

0 
30.0

0 
17.5

0 
22.0

0 
13.5

0 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

40.00 40.00 40.00 40.00 30.00 

            

 
Презиме и име 

Јасна 
Стојковић 

Бојан Сегер 
Нела 

Алексић 
Риста 

Марковић 
Сашка 
Максић 

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима                     

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама     24   25       22   

3 Исправка писменог задатка                     

4 Вежбе у блоку     4           3   

5 Практична настава 23           24       

6 Практична настава у блоку 4           6       

7 Додатна настава                     

8 Допунска настава                 1   

9 Друштвено користан рад                     

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

1       1       1   

11 Секције             1       

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   2   2   2   2   

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

      10   10         

14 Припремна практична настава   7           7   10 

15 Вођење документације и сарадња са родитељима   2       2       2 

16 Руковођење стручним већем           1         

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.   2   1   1   2   1 

18 Испит за редовне и ванредне  ученике   0.5   
 

  1   0.5   1 

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима   1   
 

  1   0.5   1 

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   2   2   2   2   1 

22 Стручно усавршавање   1   1   1   1   1 

23 Дежурство у школи   1   1       1   1 
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24 Рад на упису   1   1       1     

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)       0.5             

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

                    

27 Припрема ученика за такмичење                     

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора       1       0.25   0.25 

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

30.0
0 

17.5
0 

27.00 
19.7

5 
28.0

0 
19.0

0 
33.0

0 
15.2

5 
29.0

0 
18.2

5 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

            

 
Презиме и име 

Весна 
Данчетовић 

Видомир 
Јокановић 

Владимир 
Јегер 

Љиљана 
Трифуновић 

Зорица 
Стојановић 

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима                     

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама 24   23   22   12   23   

3 Исправка писменог задатка                     

4 Вежбе у блоку         3       2   

5 Практична настава                     

6 Практична настава у блоку                     

7 Додатна настава                     

8 Допунска настава                     

9 Друштвено користан рад                     

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

    1   1       1   

11 Секције                     

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   2   2   2   2   

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

              5     

14 Припремна практична настава   10   10   10       10 

15 Вођење документације и сарадња са родитељима       2   2       2 

16 Руковођење стручним већем                     

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.   1   1   1       2 

18 Испит за редовне и ванредне  ученике   1               0.5 

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     
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20 Рад са ванредним ученицима   1   1       0.5   0.5 

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   2   1   2   1   2 

22 Стручно усавршавање   1   1   1   1   1 

23 Дежурство у школи   1   1   1   1   1 

24 Рад на упису   1   1   1   0.5     

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)   1   1       0.5     

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

                    

27 Припрема ученика за такмичење                     

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора   1.5   1.5    1   
 

    

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

26.0
0 

20.5
0 

26.00 
20.5

0 
31.0

0 
16.7

5 
13.0

0 
10.2

5 
28.0

0 
19.0

0 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

40.00 40.00 40.00 20.00 40.00 

            

 
Презиме и име 

Драган 
Тодић 

Драгослав 
Дамњановић 

Драшко 
Степановић 

Гордана 
Петковић 

Ивана 
Динић 

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима                     

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама 20   12       22   20   

3 Исправка писменог задатка                     

4 Вежбе у блоку                     

5 Практична настава     14   25   1       

6 Практична настава у блоку                     

7 Додатна настава         1           

8 Допунска настава 1               1   

9 Друштвено користан рад                     

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

1   1       1       

11 Секције 1     1 1   1   1   

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   2   2   2   2   

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

  10   6       10   10 

14 Припремна практична настава       3   8   0.5     

15 Вођење документације и сарадња са родитељима   2   2       2     
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16 Руковођење стручним већем     1               

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.   1.25   1   2       2 

18 Испит за редовне и ванредне  ученике   1       1   1   1 

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима   1           1   1 

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   2   2   2   1   2 

22 Стручно усавршавање   1   1   1   1   1 

23 Дежурство у школи   1       1   1   1 

24 Рад на упису           1       1 

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)   1           1   1 

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

                    

27 Припрема ученика за такмичење   1       1   1     

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора       1.5   1.25   0.25   2 

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

25.0
0 

21.2
5 

30.00 
17.5

0 
29.0

0 
18.2

5 
27.0

0 
19.7

5 
24.0

0 
22.0

0 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

            

 
Презиме и име 

Јасмина 
Маринковић 

Јасминка 
Радованови

ћ 

Лидија 
Поповић 

Ненад 
Јовановић 

Tијана 
Јанковић 

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима             6       

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама     24   20   14       

3 Исправка писменог задатка             1       

4 Вежбе у блоку     2   1       1   

5 Практична настава 23               14   

6 Практична настава у блоку 4                   

7 Додатна настава 1                   

8 Допунска настава     1   1   1       

9 Друштвено користан рад                     

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

    1   1       1   

11 Секције 1       1   1       
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12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   2   2   2   1   

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

      10   10   10   6 

14 Припремна практична настава   8                 

15 Вођење документације и сарадња са родитељима       2   2       1 

16 Руковођење стручним већем                     

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.   2   1   1   1   1 

18 Испит за редовне и ванредне  ученике   1   1   1   1     

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима       1   1   1     

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   2   1   1   2   1 

22 Стручно усавршавање   1   1   1   1   1 

23 Дежурство у школи   1   0.5   1   1   1 

24 Рад на упису   1       1   1   0.25 

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)               1     

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

                    

27 Припрема ученика за такмичење   0.75       1   1     

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора           0.5   1.25     

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

30.0
0 

17.5
0 

30.00 
17.5

0 
25.0

0 
21.2

5 
25.0

0 
21.2

5 
17.0

0 
11.2

5 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

40.00 40.00 40.00 40.00 24.00 

            

 
Презиме и име 

Славиша 
Миленковић 

Слободан 
Арсић 

Слободан 
Благојевић 

Стојанча 
Петковић 

Светлана 
Милићев 

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима                     

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама     18   21       15   

3 Исправка писменог задатка                     

4 Вежбе у блоку     4   2       1   

5 Практична настава 28           30       

6 Практична настава у блоку 2   2               

7 Додатна настава                     
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8 Допунска настава     1   1           

9 Друштвено користан рад 1                   

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

    1   1       1   

11 Секције     1       1       

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   2   2   1   2   

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

      9   10   8   7 

14 Припремна практична настава   9                 

15 Вођење документације и сарадња са родитељима       2   2       2 

16 Руковођење стручним већем                     

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.       1   1   1     

18 Испит за редовне и ванредне  ученике       1   1   1     

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима   1   1   1       1 

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   2   1   1   1   1 

22 Стручно усавршавање   1   1   1   1   1 

23 Дежурство у школи       0.5   1         

24 Рад на упису               1     

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)           1   1     

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

                    

27 Припрема ученика за такмичење       1       1     

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора   2.25   0.75   0.75   1   3.75 

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

33.0
0 

15.2
5 

29.00 
18.2

5 
27.0

0 
19.7

5 
32.0

0 
16.0

0 
19.0

0 
15.7

5 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

40.00 40.00 40.00 40.00 30.00 

            

 
Презиме и име 

Жељко 
Маслаћ 

Зоран 
Стојановић 

Зорица 
Милошевић 

Александар 
Вујичић 

Ана 
Здравковић 

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима                     

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама     8       21       

3 Исправка писменог задатка                     
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4 Вежбе у блоку                     

5 Практична настава 26   18               

6 Практична настава у блоку 6   2   28           

7 Додатна настава                     

8 Допунска настава                     

9 Друштвено користан рад         1           

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

1           1       

11 Секције 1           1       

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   2   2   2       

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

  6   10             

14 Припремна практична настава           8   10     

15 Вођење документације и сарадња са родитељима   2           2     

16 Руковођење стручним већем                     

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.   1   2       1     

18 Испит за редовне и ванредне  ученике   1   1   1   1     

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима       1   1   0.5     

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   1   2   2   2     

22 Стручно усавршавање   1   1   1   1     

23 Дежурство у школи               1     

24 Рад на упису           1   1     

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)           1   1     

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

                    

27 Припрема ученика за такмичење   1                 

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора       0.5   1.75   0.75     

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

36.0
0 

13.0
0 

30.00 
17.5

0 
31.0

0 
16.7

5 
25.0

0 
21.2

5 
0.00 0.00 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 

            

 
Презиме и име 

Биљана 
Рупар 

Цвијета 
Гајевић 

Данијела 
Милентијев

ић 

Драган 
Аврамовић 

Tијана 
Дрндаревић

  

Р.б. Опис активности 
школ. 
часов

а 

рад. 
сати 
60 

школ. 
часов

а 

рад. 
сати 
60 

школ. 
часов

а 

рад. 
сати 
60 

школ. 
часов

а 

рад. 
сати 
60 

школ. 
часов

а 

рад. 
сати 
60 
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45 
мин 

мин 45 
мин 

мин 45 
мин 

мин 45 
мин 

мин 45 
мин 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима 20   24           9    

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама         20   2       

3 Исправка писменог задатка 2   2            1   

4 Вежбе у блоку                     

5 Практична настава                     

6 Практична настава у блоку                     

7 Додатна настава                     

8 Допунска настава 1   1   1       1    

9 Друштвено користан рад                     

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

                    

11 Секције     1   1       1    

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   2   2   1   2    

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

              0.75   5  

14 Припремна практична настава   10   10   10         

15 Вођење документације и сарадња са родитељима                     

16 Руковођење стручним већем   1                 

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.   1       2         

18 Испит за редовне и ванредне  ученике   1   1   1       0.5  

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима   1   1   1   0.5   0.5  

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   2   2   2   0.5   0.5  

22 Стручно усавршавање   1   1   1       0.5  

23 Дежурство у школи   1   0.5   1        1 

24 Рад на упису   1   1   1        0.5 

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)   1   1   1        1 

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

                    

27 Припрема ученика за такмичење                     

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора   1.25   1.75   2         



Годишњи план рада Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац за школску 2020/2021 годину 

199  

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

25.0
0 

21.2
5 

27.00 
19.7

5 
24.0

0 
22.0

0 
3.00 1.75 0.00 0.00 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

40.00 40.00 40.00 4.00 0.00 

            

 
Презиме и име 

Драган 
Стојиљкови

ћ 

Биљана 
Ђорђевић 

Горан 
Милошевић 

Ивана 
Перић 

Јасмина 
Пешић 

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима 18           20       

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама     20   7       20   

3 Исправка писменог задатка 2           2       

4 Вежбе у блоку                     

5 Практична настава                     

6 Практична настава у блоку                     

7 Додатна настава     1           1   

8 Допунска настава 1           1       

9 Друштвено користан рад                     

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

1                   

11 Секције     1           1   

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   2   2   2   2   

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

  10   10   2.75       10 

14 Припремна практична настава               10     

15 Вођење документације и сарадња са родитељима   2                 

16 Руковођење стручним већем   1   1   1       1 

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.       2   1   1   2 

18 Испит за редовне и ванредне  ученике   1   1       1   1 

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима   1   1   0.5   1   1 

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   2   2   0.5   2   2 

22 Стручно усавршавање   1   1   0.5   1   1 

23 Дежурство у школи       1   0.5   1     

24 Рад на упису   1   1       1   1 

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)       1       1   1 

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 
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27 Припрема ученика за такмичење   1       0.5         

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора   2   1       2.25   2 

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

24.0
0 

22.0
0 

24.00 
22.0

0 
9.00 7.25 

25.0
0 

21.2
5 

24.0
0 

22.0
0 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

40.00 40.00 14.00 40.00 40.00 

  

 
 

         

 
Презиме и име 

Јелена 
Миливојеви

ћ 

Лазар 
Станић 

  
Марина 

Миљковић 
Тома Топо 

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима 19                   

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама     19       7   5   

3 Исправка писменог задатка 2                   

4 Вежбе у блоку                     

5 Практична настава                     

6 Практична настава у блоку                     

7 Додатна настава     1               

8 Допунска настава 1   1               

9 Друштвено користан рад                     

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

1   1           1   

11 Секције                     

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   2       1   1   

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

  10   10       3   2 

14 Припремна практична настава                     

15 Вођење документације и сарадња са родитељима   2   2           1 

16 Руковођење стручним већем       1             

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.       2             

18 Испит за редовне и ванредне  ученике   1   1       0.5   0.5 

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима   1   1       0.5     

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   2   2       0.5   0.5 

22 Стручно усавршавање   1   1       1   0.25 
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23 Дежурство у школи               1   0.5 

24 Рад на упису   1           0.5     

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)   1           1     

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

                    

27 Припрема ученика за такмичење   1   1             

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора   1.25   1             

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

25.0
0 

21.2
5 

24.00 
22.0

0 
0.00 0.00 8.00 8.00 7.00 4.75 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

40.00 40.00 0.00 14.00 10.00 

            

 
Презиме и име 

Марко 
Сузић 

Мерима 
Ристић 

Милан 
Маринковић 

Милан 
Ребић 

Милица 
Вујичић 

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима         17   19   20   

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама 22   14   4       
 

  

3 Исправка писменог задатка         2   2   2   

4 Вежбе у блоку                     

5 Практична настава                     

6 Практична настава у блоку                     

7 Додатна настава                     

8 Допунска настава         1   1   1   

9 Друштвено користан рад                     

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

1               1   

11 Секције 1   1           1   

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   1   2   2   2   

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

      10   10   10   10 

14 Припремна практична настава   10                 

15 Вођење документације и сарадња са родитељима   1               2 

16 Руковођење стручним већем                     

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.       2             

18 Испит за редовне и ванредне  ученике   1   0.5   1   1   1 
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19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима   1   0.5   1   1   1 

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   2   1   2   2   2 

22 Стручно усавршавање   1   1   1   1   1 

23 Дежурство у школи   1       1   1   1 

24 Рад на упису   1   1   1   1   1 

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)   1           1   0,5 

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

                    

27 Припрема ученика за такмичење   0.5       1   1     

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора   1       2.5   3   0.25 

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

26.0
0 

20.5
0 

16.00 
16.0

0 
26.0

0 
20.5

0 
24.0

0 
22.0

0 
25.0

0 
21.2

5 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

40.00 28.00 40.00 40.00 40.00 

            

 
Презиме и име 

Мирјана 
Прибаковић 

Надежда 
Вулић 

Ненад 
Урошев 

Предраг 
Милутинови

ћ 

Радица 
Киселица 

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима     20           15   

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама 6       20   20   4   

3 Исправка писменог задатка     2           2   

4 Вежбе у блоку                     

5 Практична настава                     

6 Практична настава у блоку                     

7 Додатна настава                     

8 Допунска настава 1   1           1   

9 Друштвено користан рад                     

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

    1   1   1   1   

11 Секције     2   2   2       

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   2   2   2   2   

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

  3   10           10 

14 Припремна практична настава           10   10     
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15 Вођење документације и сарадња са родитељима       2   2   2   2 

16 Руковођење стручним већем                     

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.           2   2   1 

18 Испит за редовне и ванредне  ученике   1   1   0.5   0.5   0.5 

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима   0.5   1   0.5   0.5   0.5 

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   0.75   1   2   2   2 

22 Стручно усавршавање       1   1   1   1 

23 Дежурство у школи       1   1   1   1 

24 Рад на упису       1   1   1   1 

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)       1             

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

                    

27 Припрема ученика за такмичење           1   1   1 

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора           0.25   0.25   1.25 

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

9.00 5.25 28.00 
19.0

0 
25.0

0 
21.2

5 
25.0

0 
21.2

5 
25.0

0 
21.2

5 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

12.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

            

 
Презиме и име 

Радивоје 
Ђукић 

Татјана 
Докмановић 

Татјана 
Ранђеловић 

Јасмина 
Ребић 

Зоран 
Пешић 

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима                     

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама 22   8   16   23   22   

3 Исправка писменог задатка                     

4 Вежбе у блоку             2       

5 Практична настава                     

6 Практична настава у блоку                     

7 Додатна настава                     

8 Допунска настава 1       1       1   

9 Друштвено користан рад                     

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

            1       
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11 Секције     1   1           

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   1   2   2   2   

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

  10   4   8       10 

14 Припремна практична настава               10     

15 Вођење документације и сарадња са родитељима               2     

16 Руковођење стручним већем                     

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.   2       1   2   2 

18 Испит за редовне и ванредне  ученике   1       0.5   0.5   1 

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима   1   0.5   0.5   0.5   1 

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   2   0.5   1   2   2 

22 Стручно усавршавање   1   1   1   1   1 

23 Дежурство у школи   1           1   1 

24 Рад на упису   1               1 

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)                   1 

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

                    

27 Припрема ученика за такмичење       1   0.5       1 

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора   2.25   1.5   0.5       0.25 

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

25.0
0 

21.2
5 

10.00 8.50 
20.0

0 
13.0

0 
28.0

0 
19.0

0 
25.0

0 
21.2

5 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

40.00 16.00 28.00 40.00 40.00 

            

 
Презиме и име 

Зорица 
Јелић 

Аљоша 
Јаковљев 

Милица 
Ивановић 

Саша Ивић 
Mилан 

Маринковић 

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима                     

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама 19   14   12   8       

3 Исправка писменог задатка 2                   

4 Вежбе у блоку     2   6           

5 Практична настава     7   6   13       

6 Практична настава у блоку             4   1   
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7 Додатна настава                     

8 Допунска настава 1   1   1   1   0.5   

9 Друштвено користан рад                     

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

        1           

11 Секције                     

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   2   2   2   0.25   

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

  10   7   6   4 0.25   

14 Припремна практична настава       3   2   6   0.2 

15 Вођење документације и сарадња са родитељима           2         

16 Руковођење стручним већем       1             

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.       1   1   1     

18 Испит за редовне и ванредне  ученике   1   1   1   1   0.3 

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима   1   1   1   1     

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   2   2   2   2     

22 Стручно усавршавање   1   1   1   1     

23 Дежурство у школи   1   1   1   1     

24 Рад на упису   1   1   1   1     

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)   1       1   1     

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

                    

27 Припрема ученика за такмичење   1                 

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора   3   1.5             

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

24.0
0 

22.0
0 

26.00 
20.5

0 
28.0

0 
19.0

0 
28.0

0 
19.0

0 
2.00 0.50 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

40.00 40.00 40.00 40.00 2.00 

            

            

 
Презиме и име 

Мирјана 
Дендић 

Снежана 
Пантић 

Зорица 
Спасић 

Јелена 
Ристовић 

Aлександра 
Ристић 
Стевић 

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима                 18   
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2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама                     

3 Исправка писменог задатка                 2   

4 Вежбе у блоку                     

5 Практична настава                     

6 Практична настава у блоку                     

7 Додатна настава                     

8 Допунска настава                     

9 Друштвено користан рад                     

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

                1   

11 Секције   1             1   

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата                 2   

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

                    

14 Припремна практична настава                   10 

15 Вођење документације и сарадња са родитељима           1       2 

16 Руковођење стручним већем                     

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.   5   2   5       1 

18 Испит за редовне и ванредне  ученике                   1 

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима   1       1       1 

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   1   1   1       2 

22 Стручно усавршавање   1   1   1       1 

23 Дежурство у школи                   1 

24 Рад на упису                   1 

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)                   1 

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

  30   35   30         

27 Припрема ученика за такмичење                     

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     

30 Остало по задужењу директора   1   1   1       1 

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

0.00 
40.0

0 
0.00 

40.0
0 

0.00 
40.0

0 
0.00 0.00 

24.0
0 

22.0
0 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

40.00 40.00 40.00 0.00 40.00 
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Презиме и име 

Данијел 
Ђорђевић 

Саша 
Радосављев

ић 
      

Р.б. Опис активности 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

школ. 
часов

а 
45 

мин 

рад. 
сати 
60 

мин 

1 Теоријска настава са писменим задацима                     

2 Теор.наст.без пис.зад, настава са вежбама     7               

3 Исправка писменог задатка                     

4 Вежбе у блоку                     

5 Практична настава                     

6 Практична настава у блоку 14                   

7 Додатна настава                     

8 Допунска настава     1               

9 Друштвено користан рад                     

10 
Час одељ. старешинства и рад са одељ. 
заједницом 

                    

11 Секције                     

12 Подршка ученицима преко ВЕБ алата 2   1               

13 
Припремна теоријска настава, настава са 
вежбама 

      3             

14 Припремна практична настава   5                 

15 Вођење документације и сарадња са родитељима                     

16 Руковођење стручним већем                     

17 Орг. рада у библ. кабинету, радионици и др. прост.                     

18 Испит за редовне и ванредне  ученике   0.5   0.5             

19 Рад на одрж. рач. опр. и информационом систему                     

20 Рад са ванредним ученицима   0.5                 

21 Рад у наставничком, одељ. и стручном већу   0.5   1             

22 Стручно усавршавање   0.5   1             

23 Дежурство у школи       1             

24 Рад на упису   0.5                 

25 Остали посл. (попис, синдикални посл.и др)       0.75             

26 
Послови струч. сар. (педагог, библиотекар, 
психолог) 

                    

27 Припрема ученика за такмичење                     

28 Припрема за приправнике                     

29 Менторски рад (са приправницима)                     
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30 Остало по задужењу директора   0.5                 

                                                                                                             
Укупно школских часова / радних сати: 

16.0
0 

8.00 9.00 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                                                                                                                                                          
Укупно сати: 

20.00 14.00 0.00 0.00 0.00 
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13. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

Праћење остваривања годишњег плана  рада школе вршиће се током целе школске 

године, што се може видети из програма рада директора, наставничког већа, стручних 

актива и стручних сарадника.У месечним плановима конкретизоваће се време и подручје 

Годишњег плана који ће бити предмет процене квалитета и квантитета оствареног. 

Извештај о остварености Годишњег плана биће изложен на крају првог полугодишта 

и на крају школске 2020/2021. године и биће разматран на седницама Наставничког већа и 

Школског одбора. 
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14.  УЧЕНИЧКА ЗАДРУГА 
 

У оквиру школе дана 17.10.2019. основана је Ученичка задруга. Претежна делатност ученичке задруге је 4520 

Одржавање и поправка моторних возила. 

Делатност ученичке задруге је део образовно-васпитног рада и има за циљ да ученицима омогући овладавање основним 

елементима процеса производње и пружања услуга; професионално усмеравање и развијање предузетничког духа, 

стварање и развијање позитивног односа према раду и стваралаштву, формирање радних навика, развијање свести о 

колективном раду, сарадњи и међусобном помагању и солидарности, као и допринос уређивању и развоју школе, локалне 

заједнице и животног окружења. 

Чланови  УЗ  чине ученици,родитељи,наставници,ненставно особље. У раду задруге постоје  органи: директор, 

скупштина, управни одбор који регулишу рад задруге. Циљ  УЗ је упознавање и укључивање у предузетништво као и 

помоћ ученицима слабијег материјалног стања што и јесте циљ. Сва средства која буду остварена о њима одлучује 

управни одбор. У оквиру задруге постоје организационе јединице са менторима-професорима: машинство, 

аутомеханичарски радови, поправка аутомобила, металски део који се састоји из металских радова( заваривање), 

фотокопирање и израда кључева. 

У плану је и рад и у другим областима према струкама  које су заступљене у школама све у циљу материјалног јачања 

школе и помоћ ученицима. 

 За време часова практичне наставе које се реализују у школској радионици и електро кабинету на предлог 

предметних наставника а по утврђеном распореду, који ће по организационој шеми рада организатор практичне наставе 

достављати на недељном нивоу, ученици се укључују у рад фотокопирнице ученичке задруге-задругари у циљу 

ученичког предузетништва. Уколико у распореду који је предао организатор практичне наставе постоји празан простор 

који не могу да покрију ученици на практичној настави, биће ангажовани ученици из школе из одељења који су 

обухваћени дежурством. 

Aктивност Време реализације Реализатори и 

сарадници 
Именовање ментора и педагошког 

руководиоца-фотокопирница са израдом 

кључева,металски и аутомеханичарски 

радови 

септембар 2020. година чланови скупштине Ученичке 

задруге 

Редовни састанци скупштине током школске 2020/2021. 

године 

директор ученичке 

задруге,педагошки 

руководилац, Управни одбор 

и задругари 

Рад Ученичке задруге за потребе школе и 

задругара 

током школске 2020/2021. 

године 

задругари са ментором и 

педагошким руководиоцем 

Сарадња са јавним предузећима, 

предузетницима,првенствено са онима са 

којима имамо уговоре о обављању 

практичне наставе 

током школске 2020/2021. 

године 

директор Ученичке задруге, 

председник скупштине 

,ментори и педагошки 

руководилац 

 

 

 

15. ОДРЖАВАЊЕ САСТАНАКА 

 
 

У складу са епидемиолошком ситуацијом и стањем у вези са тим предвиђени су онлајн 

састанци у свим органима, стручним органима школе и Дома ученика. 
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Коришћење ресурса Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 

планирању наставних и ваннаставних активности у школи 
 

 Центри изврсности Министарство просвете, науке и технолошког развоја  за реализацију 

наставних и ваннаставних садржаја (настава у природи, екскурзије, студијска путовања, једнодневни 

излети) могу допринети квалитету наставних и ваннаставних активности школа, развоју пројектне 

наставе и уопште остваривању циљева и исхода образовања и васпитања: 

1. Археолошки парк- Limes park – Viminacium Adventure 

2. Научно образовно- културни центар „Вук Караџић“ у Тршићу 

 

Коришћењем наведених ресурса може се осигурати висок квалитет програма активности 

наставе у природи, екскурзија и студијског путовања, у смислу члана 70. Закона о основама система 

образовања и васпитања, јер се за ученике обезбеђују нове, разноврсне активности које су у 

потпуности усаглашење са плановима и програмима наставе и учења. 
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\ 

 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ  ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ 

  

 
   

  

 

Наставно особље 
   

 

Ре.бр. 

Име и презиме 
% 

ангажовања 
Одређено/неодређе

но 
ССС Напомена 

1 
Александар Вујичић 100 одређено VI Наставник предметне 

наставе-верска настава 

2 

Аљоша Јаковљев 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне и 
практичне наставе-
геологија, рударство и 
металургија 

3 
Јасмина Ребић 100 одређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-енглески језик 

4 
Биљана Поповић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-електротехника 

5 
Биљана Рупар 100 неодређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-енглески језик 

6 

Бојан Стојановић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне и 
практичне наставе-
електротехника 

7 

Весна Данчетовић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне и 
практичне наставе-
електротехника и наставник 
предметне наставе 
машинство и обрада 
метала 

8 
Видомир Јокановић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне  

наставе-електротехника 

9 
Владимир Јегер 100 одређено VII/1 Наставник предметне  

наставе-електротехника 

10 
Габријела Миленковић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-електротехника 

11 

Горан Милошевић 35 неодређено VII/1 

Наставник предметне 
наставе - историја и 
грађанско васпитање 

12 

Гордана Петковић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне 
наставе-електротехника и 
машинство и обрада 
метала 

13 

Данијела Милентијевић 100 неодређено VIII 

Наставник предметне 
наставе - рачунарство и 
информатика 

16 

Данијел Ђорђевић 50 одређено V 

Наставник практичне 
наставе – машинство и 
обрада метала блок обука 
вожње 

15 
Драган Аврамовић 10 неодређено VII/1 

Наставник предметне 
наставе - физика 

16 
Драган Живковић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-електротехника 
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17 
Драган Стојиљковић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-математика 

18 

Драган Тодић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне 
наставе-машинство и 
обрада метала 

19 

Драгослав Дамњановић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне и 
практичне наставе-
машинство и обрада 
метала 

20 

Драшко Степановић 100 неодређено V 
Наставник  практичне 
наставе-машинство и 
обрада метала 

21 

Жељко Маслаћ 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне и 
практичне наставе-
машинство и обрада 
метала 

22 
Зоран Пешић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне 
наставе - историја  

23 

Зоран Стојановић 100 неодређено VII/1 
Наставник  практичне 
наставе-машинство и 
обрада метала 

24 
Зорица Јелић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-математика 

25 

Зорица Милошевић 100 неодређено V 

Наставник практичне 
наставе – машинство и 
обрада метала блок обука 
вожње 

26 
Зорица Стојановић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне  

наставе-електротехника 

27 

Ивана Динић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне и 
практичне наставе-
машинство и обрада 
метала 

28 
Ивана Перић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-енглески језик 

29 
Ирена Ајдачић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-електротехника 

30 

Јасмина Маринковић 100 неодређено VI 
Наставник  практичне 
наставе-машинство и 
обрада метала 

31 

Јасмина Пешић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне 
наставе - географија и 
грађанско васпитање 

32 

Јасминка Радовановић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне 
наставе-машинство и 
обрада метала 

33 
Јасна Стојковић 100 неодређено VI Наставник  практичне 

наставе-електротехника 

34 Јелена Јоветић 100 одређено VII/1 Саша Павловић 

35 
Јелена Миливојевић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-математика 

36 

Јелена Ристовић 
Нешковић 

100 неодређено VII/1 
Наставник предметне 
наставе-српски језик и 
кеижевност 
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37 
Лазар Станић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне 
наставе - физика 

38 

Лидија Поповић 100 неодређено VII/2 

Наставник предметне и 
практичне наставе-
машинство и обрада 
метала 

39 

Љиљана Трифуновић 50 одређено VII/1 
Наставник предметне  
наставе-електротехника  и  
друге 

40 
Марко Сузић 100 одређено VII/1 

Наставник предметне 
наставе-физичко 
васпитање 

41 
Мерима Ристић 70 неодређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-биологија 

42 
Милан Маринковић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-математика 

43 
Милан Ребић 100 неодређено 

VII/1 
специј 

Наставник предметне 
наставе-математика 

44 

Милица Ивановић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне и 
практичне наставе-
геологија, рударство и 
металургија 

45 

Милица Вујичић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне 
наставе-српски језик и 
кеижевност 

  

Милица Пејчић 
Михајловић 

70 одређено VII/1 50%стручни сарадник и 
20%грађанско васпитање 

47 
Мирјана Прибаковић 30 неодређено VII/1 

Наставник предметне 
наставе - физика 

48 

Надежда Вулић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне 
наставе-српски језик и 
кеижевност 

49 
Нела Алексић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне  

наставе-електротехника 

50 

Ненад Јовановић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне 
наставе-машинство и 
обрада метала 

51 
Ненад Урошев 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне 
наставе-физичко 
васпитање 

52 
Предраг Милутиновић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне 
наставе-физичко 
васпитање 

53 

Радивоје Ђукић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне 
наставе-филозофија и 
устав и право грађ. 

54 
Радица Киселица 100 одређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-математика 

55 
Риста Марковић 100 неодређено VI Наставник  практичне 

наставе-електротехника 

56 

Саша Ивић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне и 
практичне наставе-
геологија, рударство и 
металургија 
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57 

Саша Радосављевић 35 неодређено VII/1 
Наставник предметне 
наставе-машинство и 
обрада метала 

58 
Сашка Максић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-електротехника 

59 

Светлана Милићев 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне 
наставе-машинство и 
обрада метала и друге 

60 

Славиша Миленковић 100 неодређено VII/1 
Наставник  практичне 
наставе-машинство и 
обрада метала 

61 

Слободан Арсић 100 одређено VII/1 
Наставник предметне 
наставе-машинство и 
обрада метала 

62 

Слободан Благојевић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне 
наставе-машинство и 
обрада метала 

63 

Стојанча Петковић 100 неодређено VI 
Наставник  практичне 
наставе-машинство и 
обрада метала 

64 
Татјана Докмановић 40 неодређено VII/1 Наставник предметне 

настав-ликовна култура 

65 
Татјана Ранђеловић 70 неодређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-хемија и неметали 

66 
 Тома Toпо 25 одређено VII/1 Наставник предметне 

наставе-музичка култура 

67 

Цвијета Гајевић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне 
наставе-српски језик и 
кеижевност 

 
    

 

 

Ваннаставно особље 
   

 

Ред.б
рој 

Име и презиме 
% 

ангажовања 
Одређено/неодређе

но 
ССС Напомена 

1 Горан Несторовић 100 неодређено VIII директор 

2 

Ана Павловић 100 одређено IV 
100% техничар инвестицио 
и тех.одрж.  

3 Биљана Максимовић 100 неодређено VII/1 секретар 

4 Верица Богдановић 100 неодређено II спремачица 

5 Александра Илић 100 одређено II спремачица 

6 Данијела Ђукић 100 неодређено II спремачица 

7 Данијела Миловановић 100 неодређено III спремачица 

8 Зорица Спасић 100 неодређено VII/1 педагог 

9 Ивица Марковић 100 неодређено V домар 

10 

Ирена Ајдачић 25+75 неодређено VII/1 

пом.директора 
25%+наставник предметне 
наставе електротехника 
75% 

11 Маја Бура 100 неодређено IV рачуновођа 

12 Маријана Ивановић 100 одређено II спремачица 
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13 
Марина Голубовић 100 неодређено VII/1 

васпитач 

15 
Данијел Ранђеловић 100 одређено V 100%помоћни наставник-

електротеника 

16 Милунка Младеновић 100 неодређено II спремачица 

17 Мирјана Дендић 100 неодређено VII/1 библиотекар 

18 Михајло Фејеш 100 неодређено V домар 

19 Лидија Станковић 100 неодређено II спремачица 

20 

Светлана Милићев 25+75 неодређено VII/1 
пом.директора25%+наставн
ик предметне наставе 
машинство и обрада 
метала и друге 75% 

21 Светлана Фејеш 100 неодређено II спремачица 

22 Слађана Станковић 100 неодређено IV спремачица 

23 Смиљана Јовановић 100 неодређено II спремачица 

24 
Снежана Пантић 100 неодређено VI 

Организатор практичне 
наставе 

25 
Тања Петковић 100 неодређено IV 

50%административни 
радник и 50%помоћни 
наставник 

26 Татјана Радисављевић 50 неодређено IV спремачица 

27 
Стефан Николић 100 одређено IV 

100%помоћни наставник-
машинство 

28 

Тихомир Миленковић 100 одређено IV 

50%помоћни наставник 
50%техничар 
одрж.информ.система и 
технол. 

 
    

 

 
    

 

 

Дом 
    

Ред.б
рој 

Име и презиме 
% 

ангажовања 
Одређено/неодређе

но 
ССС Напомена 

1 Биљана Милићевић 100 неодређено II радник обезбеђења 

2 Весна Петровић 100 неодређено IV магационер 

3 Виолета Медић 100 неодређено I спремачица 

4 Виолета Стојковић 100 неодређено II вешерка 

5 Данијела Бањац 100 неодређено II помоћни радник у кухињи 

6 Ђурђевка Машковић 100 неодређено II помоћни радник у кухињи 

7 
Елена Нонковић 100 неодређено IV 50%Технички секретар и 

50%пом.наставник 

8 Зоран Тадић 100 неодређено VI шеф службе исхране 

9 Јасмина Глушац 100 неодређено II радник обезбеђења 

10 Марија Велић 100 неодређено II помоћни радник у кухињи 

11 Марина Голубовић 100 неодређено VII/1 васпитач 

12 Милош Ивановић 100 неодређено VII/1 васпитач 

13 Светлана Пејић 100 неодређено I спремачица 

14 Слађана Грубетић 100 неодређено II радник обезбеђења 

15 Слободан Лалић 100 неодређено VII/1 управник дома 

16 Снежана Трајић 100 неодређено IV кувар 

17 Татјана Радисављевић 50 неодређено IV домар 

18 Томислав Дмитровић 100 неодређено II помоћни радник у кухињи 
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Наставно особље 
   

 

Ред

.бр. 

Име и презиме 
% 

ангажовања 

Одређено/ 

неодређено 
ССС Напомена 

1 
Александар Вујичић 100 одређено VI 

Наставник предметне наставе-

верска настава 

2 

Аљоша Јаковљев 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне и 

практичне наставе-геологија, 

рударство и металургија 

3 
Ана Здравковић 70 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

енглески језик 

4 
Биљана Поповић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

електротехника 

5 
Биљана Рупар 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

енглески језик 

6 

Бојан Стојановић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне и 

практичне наставе-

електротехника 

7 

Весна Данчетовић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне и 

практичне наставе-

електротехника и наставник 

предметне наставе машинство 

и обрада метала 

8 
Видомир Јокановић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне  наставе-

електротехника 

9 
Владимир Јегер 100 одређено VII/1 

Наставник предметне  наставе-

електротехника 

10 

Војислав Милорадовић 40 неодређено VII/1 
Наставник предметне  наставе-

електротехника  и  геологија, 

рударство и металургија 

11 
Војкан Стојановић 60 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

енглески језик 

12 
Габријела Миленковић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

електротехника 

13 
Стевић Марина 25 одређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

музичка култура 

14 

Горан Милошевић 35 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе - 

историја и грађанско васпитање 

15 

Гордана Петковић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне наставе-

електротехника и машинство и 

обрада метала 
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16 

Данијела Милентијевић 100 неодређено VIII 

Наставник предметне наставе - 

рачунарство и информатика 

17 
Драган Аврамовић 10 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе - 

физика 

18 
Драган Живковић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

електротехника 

19 
Драган Стојановић 25 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

хемија и неметали 

20 
Драган Стојиљковић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

математика 

21 

Драган Тодић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне наставе-

машинство и обрада метала 

22 

Драгослав Дамњановић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне и 

практичне наставе-машинство 

и обрада метала 

23 

Драшко Степановић 100 неодређено V Наставник  практичне наставе-

машинство и обрада метала 

24 

Жељко Маслаћ 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне и 

практичне наставе-машинство 

и обрада метала 

25 
Зоран Пешић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе - 

историја  

26 

Зоран Стојановић 100 неодређено VII/1 Наставник  практичне наставе-

машинство и обрада метала 

27 
Зорица Јелић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

математика 

28 

Зорица Милошевић 100 неодређено V 
Наставник практичне наставе – 

машинство и обрада метала 

блок обука вожње 

29 
Зорица Стојановић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне  наставе-

електротехника 

30 

Ивана Динић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне и 

практичне наставе-машинство 

и обрада метала 

31 
Ивана Перић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

енглески језик 

32 
Ирена Ајдачић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

електротехника 

33 

Јасмина Маринковић 100 неодређено VI Наставник  практичне наставе-

машинство и обрада метала 

34 

Јасмина Пешић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе - 

географија и грађанско 

васпитање 

35 

Јасминка Радовановић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне наставе-

машинство и обрада метала 

36 
Јасна Стојковић 100 неодређено VI 

Наставник  практичне наставе-

електротехника 
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37 Јелена Јоветић 100 одређено VII/1 Саша Павловић 

38 
Јелена Миливојевић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

математика 

39 

Јелена Ристовић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне наставе-

српски језик и кеижевност 

40 
Лазар Станић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе - 

физика 

41 

Лидија Поповић 100 неодређено VII/2 
Наставник предметне и 

практичне наставе-машинство 

и обрада метала 

42 

Маја Исаеска 100 неодређено VII/1 Наставник предметне наставе-

српски језик и кеижевност  

43 
Марко Сузић 100 одређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

физичко васпитање 

44 
Мерима Ристић 70 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

биологија 

45 
Милан Маринковић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

математика 

46 

Милан Ребић 100 неодређено 

VII/1 

специ

ј 

Наставник предметне наставе-

математика 

47 

Милица Ивановић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне и 

практичне наставе-геологија, 

рударство и металургија 

48 

Милица Вујичић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне наставе-

српски језик и кеижевност 

49 
Мирјана Прибаковић 30 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе - 

физика 

50 

Надежда Вулић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне наставе-

српски језик и кеижевност 

51 
Нела Алексић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне  наставе-

електротехника 

52 

Ненад Јовановић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне наставе-

машинство и обрада метала 

53 
Ненад Урошев 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

физичко васпитање 

54 
Предраг Милутиновић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

физичко васпитање 

55 

Радивоје Ђукић 100 неодређено VII/1 
Наставник предметне наставе-

филозофија и устав и право 

грађ. 

56 
Радица Киселица 100 одређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

математика 

57 
Риста Марковић 100 неодређено VI 

Наставник  практичне наставе-

електротехника 

58 

Саша Ивић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне и 

практичне наставе-геологија, 

рударство и металургија 
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59 

Саша Радосављевић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне наставе-

машинство и обрада метала 

60 
Сашка Максић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

електротехника 

61 

Светлана Милићев 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне и 

практичне наставе-геологија, 

рударство и металургија, 

електротехника и машинство и 

обрада метала 

62 
Славиша Миленковић 100 неодређено VII/1 Наставник  практичне наставе-

машинство и обрада метала 

63 
Слободан Арсић 100 одређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

машинство и обрада метала 

64 
Слободан Благојевић 100 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

машинство и обрада метала 

65 
Стојанча Петковић 100 неодређено VI 

Наставник  практичне наставе-

машинство и обрада метала 

66 
Татјана Докмановић 35 неодређено VII/1 

Наставник предметне настав-

ликовна култура 

67 
Татјана Ранђеловић 60 неодређено VII/1 

Наставник предметне наставе-

хемија и неметали 

68 
Цвијета Гајевић 100 неодређено VII/1 Наставник предметне наставе-

српски језик и кеижевност 

 
    

 

 

Ваннаставно особље 
   

 

Ред

.бр 

Име и презиме 
% 

ангажовања 

Одређено/ 

неодређено 
ССС Напомена 

1 Александра Илић 100 одређено II спремачица 

2 
Ана Павловић 100 одређено IV 100% техничар инвестицио и 

тех.одрж.  

3 Биљана Максимовић 100 неодређено VII/1 секретар 

4 Верица Богдановић 100 неодређено II спремачица 

5 Горан Несторовић 100 неодређено VIII директор 

6 Данијела Ђукић 100 неодређено II спремачица 

7 Данијела Миловановић 100 неодређено III спремачица 

8 Зорица Спасић 100 неодређено VII/1 педагог 

9 Ивица Марковић 100 неодређено V домар 

10 

Ирена Ајдачић 25 неодређено VII/1 

пом.директора 

25%+75%наставник предметне 

наставе електротехника 

11 Маја Бура 100 неодређено IV рачуновођа 

12 Маријана Ивановић 100 одређено II спремачица 

13 

Милица Пејчић 

Михајловић 
70 одређено VII/1 

стручни сарадник 50% + 20% 

грађанско васпитање 

14 

Тихомир Миленковић 100 одређено IV 

50%техничар одр. инфор.систе, 

и техн. и 

50%пом.настав.предметне 

наставе-електротехника 
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15 Стефан Николић 100 одређено V 100%помоћни наставник-маш. 

16 Милунка Младеновић 100 неодређено II спремачица 

17 Мирјана Дендић 100 неодређено VII/1 библиотекар 

18 Михајло Фејеш 100 неодређено V домар 

19 Лидија Станковић 100 одређено III спремачица 

20 

Светлана Милићев 25 неодређено VII/1 

пом.директора25%+75%настав

ник предметне наставе 

електротехника, машинство и 

обрада метала и рударство 

21 Светлана Фејеш 100 неодређено II спремачица 

22 Слађана Станковић 100 неодређено IV спремачица 

23 Смиљана Јовановић 100 неодређено II спремачица 

24 Снежана Пантић 100 неодређено VI Организатор практичне наставе 

25 
Тања Петковић 100 неодређено IV 

50%административни радник и 

50%помоћни наставник 

26 Татјана Радисављевић 50 неодређено IV спремачица 

27 Данијел Ранђеловић 100 одређено  100%пом.наставник-електро. 

 
    

 

 
    

 

 

Дом 
    

Ред

.бр 

Име и презиме 
% 

ангажовања 

Одређено/ 

неодређено 
ССС Напомена 

1 Биљана Милићевић 100 неодређено II радник обезбеђења 

2 Весна Петровић 100 неодређено IV магационер 

3 Виолета Медић 100 неодређено I спремачица 

4 Виолета Стојковић 100 неодређено II вешерка 

5 Данијела Бањац 100 неодређено II помоћни радник у кухињи 

6 Ђурђевка Машковић 100 неодређено II помоћни радник у кухињи 

7 
Елена Нонковић 100 неодређено IV 

50%Технички секретар и 

50%пом.наставник 

8 Зоран Тадић 100 неодређено VI шеф службе исхране 

9 Јасмина Глушац 100 неодређено II радник обезбеђења 

10 Марија Велић 100 неодређено II помоћни радник у кухињи 

11 Бобан Ивић 100 одређено VII/1 васпитач 

12 Милош Ивановић 100 неодређено VII/1 васпитач 

13 Светлана Пејић 100 неодређено I спремачица 

14 Слађана Грубетић 100 неодређено II радник обезбеђења 

15 Слободан Лалић 100 неодређено VII/1 управник дома 

16 Снежана Трајић 100 неодређено IV кувар 

17 Татјана Радисављевић 50 неодређено IV домар 

18 Томислав Дмитровић 100 неодређено II помоћни радник у кухињи 
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