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1. Циљеви образовања и васпитања
Средње образовање и васпитање остварује се у складу са циљевима који су
дефинисани законом, а којим се уређују основе система образовања и васпитања и овим
законом, а нарочито:
развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу
грађанина за живот у савременом друштву;
развој стручних компетенција неопходних за успешно запошљавање;

-

оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег
образовања;
свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на
раду;
оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;

-

поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, толеранције и уважавања различитости;
развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење,
самоиницијативе, способност самовредновања и изражавања сопственог мишљења.
Средње образовање и васпитање обезбеђује услове да ученици и одрасли постигну опште
исходе образовања и васпитања у складу са Законом.

2. Полазне основе програмирања и рада школе
Полазне основе за израду годишњег плана рада школе за школску 2019/2020.
годину биле су :
циљеви средњег образовања и васпитања, односно општи и посебни исходи;
развојни план школе (2020– 2024) ;
школски програм;
остварени образовно-васпитни резултати у претходној школској години
сагледавани и вредновани на стручним органима и Школском одбору и просветно
инспекцијског надзора инспекцијске службе одељења Општинске управе Сечањ.

-

Структуру и садржај Годишњег плана рада школе детерминишу следећи законски
прописи и педагошко-стручна документа:
▪
▪
▪
▪

Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о средњем образовању и васпитању
Правилник о стандардима квалитета рада установе
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама
▪ Календар за 2020/2021. школску годину за средњу школу прописан од стране
Министарства просвете.
▪ Школски програма рада за период од 2020/2021. до 2023/2024. године;

▪ Развојни план школе за период 2020/2021. до 2023/2024. године.
На основу проучавања докумената који представљају нормативе и стручнопедагошке основе рада, оцена и закључака просветних и других органа који се односе на
њен рад,као и искустава стечених у претходном раду, утврђени су ставови и смернице
који служе као основна оријентација у даљем раду школе, односно програмирању рада
свих учесника у образовно-васпитном процесу за наредну годину.
Основни задаци планирања и програмирања су да се обезбеди:
планирање и организовање целокупног образовно-васпитног рада и
синхронизовано остваривање садржаја утврђених програмима образовања и васпитања;
уједначавање захтева и одговорности према свим носиоцима образовно-васпитних
активности;
правовременост планирања да би се спречила неорганизованост и импровизација у
раду;
благовремено предвиђање и откривање неповољних узрока и тешкоћа у раду;
већа сарадња школе са друштвеном средином и родитељима ученика;
унапређивање материјално-кадровских услова рада према актуелним нормативима;
стално информисање о квалитету извршених послова и задатака и створе услови за
објективније вредновање остварених резултата (исхода) рада свих носилаца образовноваспитних активности у школи и школе у целини ;
заштита ученика од насиља (како је заштита запослених у образовно-васпитним
установама регулисана другим законским и подзаконским актима).

3. Основни подаци о школи
НАЗИВ ШКОЛЕ

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

Адреса

Гимназијска 2

Место и општина

Сечањ, Сечањ

Телефон

023/3841-035

Директор

Данијела Алексић

Веб сајт

www.vukkaradzicsecanj.edu.rs

Имејл адреса

srednjasecanj@gmail.com

Датум оснивања

18.02.1964.

Матични број

08018936

Дан школе

08. новембар

Укупна површина школе

2282 м2

Број запослених

41

Број ученика

209

Број смена у школи

Једна смена – преподневна

Језик на коме се изводи настава

Српски

Страни језици

Енглески, немачки

Подручја рада школе

Гимназија
Економија, право и администрација
Машинство и обрада метала
90210

Шифра делатности

Средња школа „Вук Караџић“ налази се у седишту средњебанатске, неразвијене,
пограничне општине у месту Сечањ који је административни и културни центар општине.
То је и једина средња школа на њеној територији.
Сечањ је по својим карактеристикама типично равничарско село. Смештен је
тридесетак километара југоисточно од Зрењанина на магистралном путу према суседној
Румунији , од које је удаљен двадесетак километара.
Овај део Баната насељавали су народи различитих језичких група и вероисповести,
што је уствари изражавало вољу владара које је Банат често мењао. Ове крајеве, све до
Темишвара, прво су населили Срби са југа, из Рашке и касније из Србије, затим су дошли
Мађари, а потом Немци са севера. У периоду опште колонизације, након Другог светског
рата Сечањ су населиле породице из билећког, мостарског среза и један број становника
са Косова и Метохије и Македоније.
Школа је основана 1964. године, као Гимназија. Реформом образовања из 1978. године
назив Гимназија мења се у ВОО ЗСВО средњег ступња „Вук Караџић“.

Од 1970. године настава се одвија у новоизграђеном објекту, који је налази у
природном окружењу на обали реке Тамиш. У непосредној близини налазе се спортски
терени ФК „Билећанин“ и спортска хала у изградњи.
Укупна површина школске зграде је 2282 м2. Школа поседује и отворени простор од
10000 м2 на коме су изграђени спортски терени (1600 м2), а преостали део простора
претворен је у парк.
Данас школа има верификована решења за три подручја рада :
• Машинство и обрада метала;
• Економија, право и администрација;
• Гимназија.
У оквиру ових подручја уписује се по једно одељење следећих образовних профила:
• аутомеханичар и механичар грејне и расхладне технике;
• економски техничар;
• гимназија општег типа.
Рeшeњa o вeрификaциjи oбрaзoвних прoфилa:
Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa
зa oбрaзoвaњe и културу
Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa
зa oбрaзoвaњe и културу
Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa
зa oбрaзoвaњe и културу
Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa
зa oбрaзoвaњe, упрaву и нaциoнaлнe
мањине – националне зajeдницe

Аутомеханичар

106-022-00008/2004-01

19.01.2004.

Гимназија - општи 106-022-00008/2004-01
тип

19.01.2004.

Економски
техничар
Механичар грејне и
расхладне технике

106-022-00063/2006-01

01-231

28.02.2007.

07.12.2017.

Визија
Наша школа треба да буде:
•
•
•

•
•
•

Школа у којој се пита и анализира, мисли и ствара, где се развијају индивидуалне и
колективне способности;
Неизоставни сујбект збивања у локалној заједници;
Установа у којој се подстиче радна атмосфера, у којој се настава организује по
савременим методама, квалитетна и прилагођена потребама и интересовањима
сваког ученика;
Установа у којој је наставна пракса и настава прилагођена потребама тржишта
рада и потребама младих за целоживотно учење;
Отворена за размену знања, и искустава и сарадњу;
Школа чији ученици развијају такве вредносне ставове који их чине људима
спремним за живот у глобалном свету.

Мисија
•
•
•

•

•

Мисија наше школе је подстицање развоја сваког ученика и наставника;
Развијење савремених процеса усвајања знања;
Подстицање креативности код ученика и наставника о стварање личности
способних за тимски рад, са развијеним социјалним вештинама и свешћу о
правима и одговорностима;
Развијање потребних способности за разумевање окружења, активан однос према
њему,припремање ученика за успешан избор и наставак школовања , као и за
професионални развој;
Мисија школе је да помаже у формирању моралне зреле личности са изграђеним
системом вредности која је у духу толеранције, хуманости ,демократских
вредности, спремности да разуме и прихвати постојеће разлике.

Начела
Начела којима желимо да се водимо у раду:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Висок квалитет васпитно-образовног рада за све;
Једнаке образовне могућности за све;
Укљученост свих ученика у васпитно- образовни рад;
Поштовање људских права и права деце;
Компетентност и професонална етика запослених;
Неговање интеркултурализма.

4. Услови рада школе
4.1. Материјално – технички услови
Школски простор је обимом недовољан за несметано одржавање наставе. Школа
поседује 3 кабинета, 8 учионица опште намене и једну радионицу.
Радионица је недовољно опремљена наставним средствима и инвентаром за
реализацију наставне праксе и часова. Тежња школе јесте да стимулише ученике у овом
образовном профилу још бољим условима у погледу опреме, као и квалитетном праксом.
У учионицама је дотрајао намештај. Недостају ормари. У две учионице су
постављене паметне табле, у 2 смарт телевизори, у 1 интерактивна табла (добијена у
марту,2020. пројектом).
Кабинети су скромно опремљени наставним средствима и неадекватним намештајем.
Информатички кабинет поседује рачунаре који су застарели и не испуњавају све
потребе које захтева реализација наставе. Намештај је такође дотрајао и нефункционалан.
Рачунари нису умрежени. Искоришћеност кабинета је максимална свих дана у седмици
јер користе сви ученици школе.
Библиотека има око 8000 библиотечких јединица (инвентар није рађен дуги низ
година) и нема читаоничког простора. Библиотечки фонд је застарео, а лектирни фонд
недовољан. Библиотека је опремљена једним рачунаром, интернет линијом и
библиотечким програмом.
У фискултурној сали неопходно је стављање у функцију санитарног чвора и замена
прозора.
Наставничку зборницу потребно је опремити одговарајућим намештајем.

Опремљеност
ВРСТА ОБЈЕКТА
Зграда
Учионице
Кабинети
Библиотека без
читаоничког
простора
Радионица
Фискултурна сала
Приручне оставе
Зборница
Канцеларије и
остале просторије

БРОЈ
1
8
3
1

1
1
3
1
8

ОПРЕМЉЕН

ДЕЛИМИЧНО
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4.2. Техничка опремљеност школе
Ред.
бр.

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ВРСТА И НАЗИВ

Браварска стега
Глодалица
ЦД Плејер
Пројектор
Интерактивна табла са
пројектором
Паметна табла
Бела табла
Разглас
Појачало
Смарт ТВ
Краткоходна рендисаљка
Лаптоп
Фотокопир
Рачунар
Штампач ласерски
Стона стубна бушилица
Струг
Фотоапарат
Блутут звучници
Синтисајзер
Комплет алата за
машинску радионицу
Пројекционо платно
Микрофон

БРОЈ

ПЛАН НАБАВКЕ
БРОЈВРСТА И НАЗИВ

21
1
5
5
1
2
6
1
1
2
1
18
2
21
4
1
1
1
2
1
1
3
1

4

1

4.3. Кадровски услови
Наставу у средњој школи „Вук Караџић“ изводи 34 наставника. Поред њих у
школи ради и директор, педагог, библиотекар, секретар, шеф рачуноводства, домар и 3
раднице на одржавању хигијене.

4.3.1. Преглед запослених радника и квалификациона структура
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Профил запослених
Наставници
Наставници
Директор
Педагог
Библиотекар
Секретар
Шеф рачуноводства
Домар
Спремачице

Стручна
спрема

Радни однос на
неодређено

VI
VII
VII
VII
VII
VII
VI
IV
ОШ

31
1

Радни однос
на
одређено
3
7
1

0,5
0,5
0,5
1
3

4.3.2. Наставно особље
Ред.
бр.

Степен
стручне
спреме
VII

Положен
стручни
испит
Да

Проценат
ангажовања

VII

Не

100%

Да

VII

Да

74,44%

Да

VII

Да

100 + 13,89%

Да

VII

Да

16,67%

Да

VII

Да

10+21,11%

Да

VII

Да

49,99%

Да

VI

Не

60%

VII

Да

15%+10%

10.

Златко
Јелисавац
Тања Васић

VII

Не

30%

11.

Бранка Субић

VII

Да

65 + 20%

Да

Да

12.

Цвијета
Томовић
Мирјана
Чутурило
Милошевски

VII

Да

45%+5%

Да

Да

VII

Не

25%

Да

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13.

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ
Зорица
Новаковић
Марија
Радмиловић
Миомира
Младеновић
Жељка Чапо
Томечкова
Даниела
Живојин
Биљана
Шурјанчев
Јасна
Стефановић
Данијел Ликар

50%

Радни
однос на
неодређено
Да

Радни
однос на
одређено

Да

Да

Да
Да

Да
Да

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Кристина
Лубурић
Зоран
Милинковић
Оливера
Марјановић
Дејан
Димитријевић
Јелена
Лојовић
Владислав
Јокановић
Владан
Јокановић
Славица
Бероња
Александра
Скоко
Миленко
Милошевић
Татјана
Шаренац
Маја
Станисављев
Предраг
Вујновић
Добрила
Станић
Стеван
Витомиров
Растко
Рацић
Радомир
Ненадић
Драгана
Алексић
Весна Банчов

VII

Да

30%

Да

VI

Не

25%

VII

Да

15%+5%

Да

VII

Да

15%

Да

VII

Да

60+15%

Да

VII

Да

60+10%

Да

VI

Не

11,11+16,67%

Да

VII

Да

11,11+11,11%

Да

VI

Не

122,22%

Да

VII

Да

55%+10%

VII

Не

57,5%

Да

VI

Не

62,5%

Да

VII

Да

100%

Да

VII

Да

10%

Да

VII

Да

100+15%

Да

VII

Не

123,93%

VII

Да

10+5%

Да

Да

VII

Да

100%+20%

Да

Да

VII

Да

100%+10%

Да

Да

Драгана
Думитру

VII

Да

100%+10%

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да
Да

4.3.3. Ненаставно особље
Ред.
бр.

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ
Данијела
Алексић
Соња
Грубачић
Рајин
Зорица
Новаковић
Милорад
Јовић
Милица
Комар

1.
2.

3.
4.
5.

Профил
запослених
Директор

Степен
стручне
спреме
VII

Проценат
ангажовања

Радни
однос на
неодређено

100%

Радни
однос на
одређено
Да

100%

Да

Педагог

VII

Библиотекар

VII

50%

Да

Секретар

VII

50%

Да

Шеф
рачуноводства

VI

50%

Да

4.3.4. Помоћно особље
Ред.
бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1. Бранислав Бунић
2. Милофинка
Милојевић
3. Славица Бабић
4. Драгана Мајкић

Домар
Спремачица

Степен
стручне
спреме
IV
ОШ

Радни однос
на
неодређено
Да
Да

Спремачица
Спремачица

ОШ
ОШ

Да
Да

Радни однос
на
одређено

4.3.5. Услови друштвене средине
Објекти локалне средине помоћу којих остварујемо програмске садржаје и задатке
школе:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Дом здравља Сечањ
Организација Црвеног крста
МУП Сечањ
Центар за социјални рад
Основне школе у општини
Омладинско културни центар
Културно просветна заједница
Предузећа у којима ученици обављају стручну праксу
ЈКП Сечањ
Библиотека „Јован Дучић“

5. Организација и ритам рада школе
5.1. Бројно стање ученика
Бројно стање ученика по разредима, образовним профилима и одељењима на
почетку школске године је следећи:

ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ

I

II

III

Укупно

IV

Број
одељења

Број
ученика

Број
одељења

Број
ученика

Број
одељења

Број
ученика

Број
одељења

Ученика

Одељења

1

15

1

15

1

-

-

50

3

15

1

10

1

24

1

21

1

70

4

19

1

21

1

27

1

22

1

89

4

54

3

46

3

3

43

2

209

11

Број
ученика

Аутомеханичар/
Механичар грејне и
расхладне технике
Гимназија –
општи тип

20

Економски
техничар

УКУПНО

66

Напомена:
ИОП 1 – шест ученика
ИОП 2 – 1 ученик за предмет математика
5.2. Ученици путници
Од укупног броја ученика чак 155 су путници, што веома отежава организовање
ваннаставних активности.
МЕСТО СТАНОВАЊА

БРОЈ УЧЕНИКА

Банатска Дубица
Јарковац
Шурјан
Неузина
Конак
Бока
Јаша Томић
Сутјеска
Крајишник
Зрењанин
Банатски Деспотовац
Милетићево
Укупно

6
25
25
6
20
21
19
17
9
6
1
155

5.3. Временска организација рада и распореди
5.3.1. Стручно упутство за организовање и остваривање наставе непосредним путем
и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021. години
Уводне одредбе
Стручним упутством за организацију и остваривање наставе непосредним путем
и путем учења на даљину за школску 2020/2021. годину ( у даљем тексту Стручно
упутство) ближе се одређују питања која се тичу организације и реализације наставе за
школску 2020/2021. годину.
У школској 2019/2020. години у циљу примене Одлуке Владе Републике Србије о
обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним
школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања („Службени
гласник РС“, бр. 29/2020 од 15.03.2020. године), у складу са Одлуком о проглашењу
ванредног стања („Службени гласник РС бр. 29/2020 од 15.03.2020. године) и уредбом о
мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 31/2020 од 16.03.2020.
године), Министарство просвете, науке и технолошког развоја ( у даљем тексту:
министарство), као надлежни државни орган за образовање и васпитање је организовало
учење путем наставе на даљину и на тај начин обезбедило континуитет у раду.
Настава на даљину за средње школе је организована до краја наставне 2019/2020.
године. Часови за седам општеобразовних предмета и за кључне теоријске предмете из
петнаест подручја рада у средњем стручном образовању су емитовани на каналима Јавног
сервиса РТС канал 2 и на РТС Планети.
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ У
СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
Правни основ
Стручно упутство се доноси у складу са одредбама које се односе на наставу у
случају ванредног стања или ванредних ситуација и околности. Правни основ за
реализацију свих наведених активности је прописан чланом 105. Став 5 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 –
др. Закон, 10/19 и 6/20) као и у члану 27 и члану 28 Закона о средњем образовању и
васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – др. Закон и 6/20).
Министарство организује припрему средњих школа на територији Републике
Србије, односно свих учесника за остваривање наставе у школској 2020/2021. години у
складу са препорукама за епидемиолошку безбедност.
Упутство је намењено гимназијама и средњим стручним школама, ученицима,
родитељима, односно другим законским заступницима, просветним саветницима и
осталим запосленим у Министарству.

Посебан програм
Образовно-васпитни рад у школској 2020/2021. години организује се непосредном
наставом, односно наставом на даљину.
Посебан програм који примењују средње школе на територији Републике Србије
у школској 2020/2021. години припрема Завод за унапређење образовања и васпитања, у
складу са законом којим се одређује основа система образовања и васпитања.

-

-

Посебан програм садржи:
дужину трајања часа;
препоруке за организацију наставе и учења;
неопходне садржаје у складу са програмом наставе и учења, који обезбеђују
остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа односно
стандарда квалификације.
дидактичко-методичко упуство за остваривање програма;
период остваривања посебног програма.
У складу са Законом, а на основу Посебног програма час (теорије, вежби и
практичне наставе) траје 30 – минута.

Посебни програм се остварује на два начина:
Модел А: Настава на даљину
Модел Б: Настава по комбинованом моделу
Настава на даљину
Настава на даљину је посебан облик образовно-васпитног рада којим ученици
стичу средње образовање на начин који обезбеђује остваривање прописаних циљева,
исхода и стандарда постигнућа, односно стандарда квалификације, тако што програм
наставе и учења у
целини и/или један део остварују коришћењем савремене
информационо-комуникационе технологије за учење, без непосредног боравка у школи
односно другим местима у којима се уобичајено реализује практична настава или вежбе.
Овај облик наставе се примењује када се настава у школи не реализује у циљу очувања
безбедности и здравља ученика.
Настава на даљину може се примењивати и у случају када одређен број ученика
школе из разлога који се тичу безбедности и здравља није у прилици да присуствује
редовној настави у школи.
Настава на даљину организује се за ученике школе и обухвата наставу и друге
облике организованог рада (индивидуално, у групи или одељењу).
Настава на даљину реализује се на основу Посебног програма.
Средња школа бира систем за управљање учењем1 који ће користити за
реализацију наставе на даљину.
Смернице за избор система за управљање учењем:

1

-

-

приступ садржајима и активностима могућ је у било које време, зависно од програма и темпа
рада корисника (24 часа током 7 дана у недељи);
затворено је образовно решење ( не постоји могучност приступа неовлашћеним лицима);
доступан је путем интернета, посредством различитих дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, таблет,
мобилни
телефон)
без
обзира
на
инсталирану
верзију
оперативног
система
(Windows/Android/iOS/MacOS);
локализован је на српски језик и/или језике националних мањина;
омогућава креирање дигиталних садржаја које садрже текст, слике, звук, видео-записе и линкове
ка провереним веб сајтовима на које наставник упућује;

Систем за управљање учењем јесте специјализовани софтвер који се користи за
планирање и реализацију наставног процеса у онлајн окружењу, у коме је обезбеђена
интеракција свих актера, као и услови за процену ученичких постигнућа.
Процес планирања наставе у оквиру система за управљање учењем, између осталог
подразумева креирање дигиталних наставних садржаја, додавање остворених образовних
ресурса, осмишљавање активности учења (задаци, радионице, форуми) које предвиђају
пружање повратне информације и подстицање вршњачког учења. Ови специјализовани
софтвери могу да обезбеде формативну и сумативну процену ученичких постигнућа
уколико су епидемиолошке мере такве да се директна настава не препоручује ни у
најмањим групама.
Настава по комбинованом моделу
Настава у гимназијама и средњим стручним школама се реализује по
комбинованом моделу, што подразумева следеће:
-

-

-

-

-

-

Ученици од I – IV разреда једне недеље долазе у школу на непосредну наставу, а
следеће недеље реализују часове путем наставе на даљину. Смену чине ученици
првог и другог разреда односно трећег и четвртог разреда. Могућа је и другачија
подела уколико у већој мери одговара основном циљу да се у школи нађе
оптималан број ученика како би се задовољиле мере очувања безбедности и
здравља ученика и запослених;
Уколико је број ученика у одељењу већи од 16, одељење се дели у две групе
(школа бира најоптималнији критеријум за поделу на групе);
Уколико је број ученика у одељењу, односно групи за вежбе, практичну наставу,
стране језике итд., мањи од 16 за њих се настава одржава без поделе на групе и
увек у школи. Дакле, ако ученици те недеље прате наставу на даљину, за овај
облик наставе долазе у школу. Школа треба да пажљиво изради распоред часова
како би се обезбедио континуитет ових часова за ученике;
Оцењивање ученика у овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи,
уважавајући све принципе оцењивања;
Ученици једне групе, када имају наставу у школи имају све часове по распореду.
Школе могу прилагодити распоред, тако да се часови из предмета са већим
недељним фондом реализују као двочасови или у блоковима, како би се број
наставника који свакодневно долазе у школу свео на оптималну меру;
Часови трају по 30 минута. Пауза између смена у школи се користи за чишћење и
дезинфекцију учионица, ходника, лабораторија, радионица, библиотека и свих
других простора у школи који се користе за наставу и учење. Такође, се време
између смена може користити за реализацију практичних облика наставе нарочито
у ситуацији када ученици нису у могућности да овај облик наставе реализују код
послодаваца са којим школа има одговарајући уговор;
омогућава учитавање и преузимање основних датотека (текстуални документ, табеларни прорачун ,
мултимедијална презентација),
поседује уграђене финкционалности које омогућавају комуникацију на релацији наставник-ученик
и ученик – други ученици;
омогућава интеграцију конференцијских алата (дељење видео-записа, звука, екрана) са могућношћу
снимања онлајн предавања/садржаја и видео-записа који могу бити доступни свим
ученицима на захтев (VoD – Video on Demand);
омогућава наставницима да креирају квизове/тестове или упитнике за процену знања ученика;
поседује могућност складиштења наставних материјала и ученичких радова;
поседује могућност интеграције других веб-решења;
сви наставни материјали доступни су у реалном времену.

-

-

-

У радној недељи када група ученика не долази у школу, већ похађа наставу на
даљину, треба тежити да се сви предвиђени наставни садржаји реализују на начин
приказан у одељку настава на даљину;
Приликом припремања за непосредну наставу у школи, наставници треба да
израђују припреме за наставне јединице у дигиталном облику како би се оне могле
користити и у моделу учења на даљину (питања, задаци, материјали, за учење и
вежбање итд.);
Препоручује се школама, да стручна већа наставника заједнички припремају и деле
наставне садржаје.Ово је посебно важно за велике школе у којима један исти
наставни предмет у истом разреду и по истом или сличном програму реализује
више наставника. Пожељна је сарадња у циљу дељења наставних ресурса и између
школа у оквиру заједница школа односно стручних друштава појединих наставних
предмета.

Опште напомене:
o Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ виртуелним
учионицама, онлајн часовима и другим облицима наставе на даљину.
o За 7 општеобразовних предмета (математика, српски језик и књижевност,
физика, хемија, историја , географија и биологија) и кључне стручне предмете
за образовне профиле у свим подручјима рада биће снимани часови који ће се
постављати на платформу (национални сервис – РТС Планета и/или друго веб
место).
o Средња стручна школа организује професионалну праксу у складу са законом и
мерама које прописује послодавац у компанији у којој се она остварује.
Имајући у виду да се реализација практичне наставе и вежби за медицинске
школе неће реализовати у здравственим установама, школе треба да припреме
план реализације овог вида наставе у школским кабинетима уз максимално
коришћење симулација и осталих пригодних облика практичног рада којим се
стиче компетенција за стандард квалификације.
o Организовати реализацију наставе на начин да свако одељење (групе) има своју
учионицу односно током малих одмора нема промене учионице/кабинета, осим
када је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћење
одређене опреме и наставних средства.
o Школе ће од 24. августа доставити оперативни план надлежној школској
управи са распоредом планираних часова по разредима на сагласност, изабрану
платформу за рад на даљину, активности које обезбеђују да сви ученици буду
укључени у рад, итд.
o Школа врши временску расподелу почетка часова и организације на недељном
и месечном нивоу.
o Директор организује, са посебном пажњом, дежурства у школском објекту
током радног дана (у ходницима, дворишту, на уласку у школу) а у циљу
подизања епидемиолошке и сваке друге безбедности ученика и запослених.
o У свим школским објектима се поштују све прописане епидемиолошке мере.

Број: 611-00-1248/2020-03
У Београду, 11. августа 2020. године

МИНИСТАР

Младен Шарчевић

5.3.2. Оперативни план СШ „Вук Караџић“ усвојен од ШУ за школску 2020/2021.
годину
Средња школа „Вук Караџић“ из Сечња има 212 ( 207 ученика + 5 ученика ИОП)
ученика распоређених у 3 подручја рада (Машинство и обрада метала, Економија, право
и администрација и Гимназија – општи тип), распоређена у 11 одељења.
Школа је одабрала комбиновани модел наставе након резултата анкетирања
родитеља, састанака Педагошког колегијума и Тима за обезбеђење квалитета и развој
установе који је потврђен на Наставничком већу одржаном 21.08.2020. године.
Од укупног броја ученика 202 (+5 ИОП) родитеља одабрало је комбиновани модел,
а 5 се одлучило за наставу на даљину.
Наставу на даљину одабрала су 2 ученика IV2 одељења (Економски техничар) и 3 ученика
III4одељења (Гимназија-општи тип).
Школа се определила за Гугл учионицу, платформу за рад на даљину, јер од
укупног броја наставника 15 наставника је већ користи као и ученици.
Наставници су добили упутства за коришћење поменуте платформе, а 25. и 26. 08. 2020.
године наставници информатике за потребе наставника одржали су додатне обуке.
Настава ће се одвијати у једној смени где ће на основу Дописа бр. : 611-001248/1/2020-03 од 20.08.2020. године изборни програми бити реализовани на даљину сем
када ученици представљају резултате рада и када се оцењују.
Временска динамика часова:
1. час 8:00 - 8:30
2. час 8:40 - 9:10
Велики одмор (30 минута)
3. час 9:40 - 10:10
4. час10:20-10:50
5. час 11:00 - 11:30
6. час 11:40 - 12:10
7. час 12:20 - 12:50
Гимназија – општи тип
I4 (број ученика 14) – једна група у школи
II4 (број ученика 10) – једна група у школи
III4 (број ученика 24) – две групе у школи
IV4 (број ученика 21) – две групе у школи

Економски техничар
I2 (број ученика 19, због ИОП-а 20) – две групе у школи
II2 (број ученика 21) – две групе у школи
III2 (број ученика 28) – две групе у школи
IV2 (број ученика 22) – две групе у школи
Аутомеханичар
I1 (број ученика 19, због ИОП-а 23) – две групе у школи
II1 (број ученика 15) – једна група у школи
III1 (број ученика 14) – једна група у школи

Од укупно 11 одељења 4 одељења се не деле у групе и наставу похађају у школи. Ученици
који се деле у групе структуру групе наставници ће мењати на месечном нивоу. Часови
физичког васпитања док временски услови дозвољавају реализоваће се на отвореним
спортским теренима у школском дворишту, ради веће безбедности ученика.
За реализацију овако планиране наставе школа располаже одговарајућим
простором и предузете су све мере на основу Упутства о мерама заштите здравља
ученика и запослених за основне и средње школе.
РАСПОРЕД ЧАСОВА
Према Упутству број: 611-00-1248/1/2020-03 од 20.08.2020. године током
септембра, а посебно у прве две наставне недеље школске 2020/2021. године у оквиру
редовне наставе и свих других облика рада са ученицима планиран је информационосаветодавни рад на тему пандемије и заштите од КОВИД-а 19.
У школи постоји додатна подршка ученицима у учењу и у пружању психо-социјалне
подршке њиховим породицама, али и наставницима од стране педагога и наставника
психологија. Отворен је и посебан мејл као подршка.
У школској 2020/2021. години школа се прикључила реализацији Пројекта
обогаћеног једносменског рада. Због отежаних услова ова настава ће бити пре свега
једним својим делом усмерена на пружање подршке ученицима у учењу. Реализоваће се
путем изабране платформе – Гугл учионице.
Програми:
1. Шаролики Банат;
2. Поезију ће сви читати;
3. Певање најпознатијих Руских народних песама,
„Масљеница“;
4. Арена цивилизације;
5. Вредност мултикултуралности у Србији;
6. Очување репродуктивног здравља младих и
7. Превенција болести зависности.

прослава Руског

празника

План саставиле
Директор и педагог школе

5.3.3. Упутство о мерама заштите здравља ученика
(Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID-19)
1) Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину
• Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу
уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне
инфекције.
• Свако јутро пред полазак у школу треба проверити телесну температуру.

2) Одржавање физичке дистанце
• Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара.
• Боравак у учионицама треба да буде највише 15 ученика/ца са обезбеђеним 4м2 по
детету и по једно дете у свакој клупи.
• Препоручује се да ученици не мењају учионице односно да се настава за један разред
одвија у истој учионици
• Не стварати гужву у свлачионицама већ стрпљиво сачекати свој ред према
инструкцији наставника тако да се обезбеди 4 m2 по ученику.
• У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и
велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.
• Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и
великог одмора. Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у
школском дворишту) кад год то временске прилике дозвољавају.
• У тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са
поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.
3) Ношење маски
Ученици:
− Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.
− Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.
− Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом
одласка на одмор или тоалет.
− Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може
одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.
Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка,
епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако
да покрива нос и уста.
4) Редовно прање руку
• Како? Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди
или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку
средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном
уколико су руке видно запрљане. После 3 до 4 извршених дезинфекција руку обавезно
опрати руке водом и сапуном.
• Када? Обавезно при уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања
хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу
итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и увек
када постоји потреба.
• Где? На свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале поставити
дезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користити уз обавезни надзор
наставника/дежурног наставника). На свим уређајима за прање руку поставити течни
сапун (нпр. тоалети, учионице).

5) Редовно чишћење школске средине
Дезинфекција коју може да обави школско особље се односи само на дезинфекцију
заједничких предмета који се често додирују и то искључиво средствима на бази 70%
алкохола.
Неконтролисана и некритичка употреба дезифицијенаса може довести до низа
негативних ефеката по здравље као што су: иритација коже и појава алергија, екцема и
других промена на кожи, иритација слузокоже респираторних путева (носа, ждрела,
плућа) и погоршање или појава астме, опструктивне болести плућа и др.
6. Редовно проветравање свих просторија
• Када и колико? Обавезно за време сваког школског одмора и између смена.
Уколико временски услови дозвољавају препоручује држање отворених прозора и
током трајања наставе.
7. Исхрана ученика у школи
− опрати руке пре јела.
− међусобно не делити храну и прибор за исхрану.
Поступак са ученицима, наставним и ненаставним особљем школе које имају
симптоме респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID 19
1. Уколико се симптоми појаве ван школе
Јавити се у COVID – 19 амбуланту надлежног дома здравља. Не одлазити у школу и
истовремено обавестити надлежну особу у школи. Даље пратити препоруке лекара.

2. Уколико се симптоми појаве у школи
a) Особље школе: потребно је да се особа са симптомима болести одмах јави у COVID19 амбуланту надлежног дома здравља. Истовремено надлежна особа у школи коју
одређује директор школе обавештава надлежни институт/завод за јавно здравље.
b) Ученици: При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах
ставити маску и сместити га у празну учионицу/просторију одређену за изолацију и
обавестити родитеље и надлежни институт/завод за јавно здравље. О ученику, у соби за
изолацију до доласка родитеља, потребно је да брине једна особа користећи маску и
рукавице, а просторију након одласка детета очистити и дезинфиковати.

5.3.4. Распоред наставних и ваннаставних активности
Обавезне наставне активности организоване су у једној смени са распоредом
дневног рада од 8.00 – 12.50 часова. Настава почиње у 8.00 часова, а завршава се у у
12.50.
Временска динамика часова:
1. час 8:00 - 8:30
2. час 8:40 - 9:10
Велики одмор (30 минута)
3. час 9:40 - 10:10
4. час10:20-10:50
5. час 11:00 - 11:30
6. час 11:40 - 12:10
7. час 12:20 - 12:50

5.3.5. Распоред дежурства наставника
Распоред дежурства наставника прави се на полугодишњем нивоу. Школа ради у
преподневној смени, па сваког дана дежура по 4 наставника. Због епидемиолошке
ситуације сви профсори су обавезни да дежурају током свог радног времена.
Дежурни наставник је обавезан да:
1.У школу дође најмање 15 минута пре почетка наставе;
2. Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време одмора (великих и
малих);
1) Пре почетка наставена улазима ( два) проверава да ли се ученици и запослени
придржавају свих мера заштите и распореда уласка у школу;
2) Пре почетка наставе проверава присуство наставника и организује замену уколико се
укаже потреба;
3) Стара се о одржавању реда и о безбедности у школској згради;
4) Предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности;
5) Издаје налоге једном од ученика уколико постоји обавештење које се треба прочитати
у свимодељењима;
6) Ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором и другим лицима запосленим у
Школи;
Дежурство сеобавља на улазу, у ходницима, на спрату,школском дворишту, а по потреби
и на другим местима, у складу са одлуком директора школе.

5.3.6. Распоред консултација наставника и одељенских старешина
Ред.бр.

ПРОФЕСОРИ

ВРЕМЕ КОНСУЛТАЦИЈА

1.

Зорица Новаковић, проф. српског језика
и књижевности, библиотекар

Среда, 11:40-12:10

2.

Марија Радмиловић, проф. српског језика
и књижевности

Петак, 10:20-10:50

3.

Миомира Младеновић, проф. српског
језика и књижевности и изборног
предмета Уметност и дизајн

Петак, 09:40-10:10

4.

Жељка Чапо Томечкова, проф. енглеског
језика

Четвртак, 08:40-09:10

5.

Даниела Живојин, проф. енглеског језика

Петак, 11:40-12:10

6.

Биљана Шурјанчев, проф. енглеског
језика и изборног предмета Језик, медији
и култура

Четвртак, 10:20-10:50

7.

Јасна Стефановић, проф. немачког језика

Среда, 08:40-09:10

8.

Данијел Ликар, проф. латинског језика,
грађанског васпитања и иѕборног
предмета Појединац, група и друштво

Петак, 08:40-09:10

9.

Златко Јелисавац, проф. филозофије

Понедељак, 10:30-11:00

10.

Тања Васић, проф. психологије и
грађанског васпитања

Петак, 11:00-11:30

11.

Бранка Субић, проф. историје

Понедељак, 11:40-12:10

12.

Цвијета Томовић, проф. географије

Уторак, 11:40-12:10

13.

Мирјана Чутурило Милошевски, проф.
уставног и привредног права

Понедељак, 09:40-10:10

14.

Кристина Лубурић, проф. социологије и
грађанског васпитања

Петак, 09:40-10:10

15.

Зоран Милинковић, вероучитељ

Уторак, 11:40-12:10

16.

Оливера Марјановић, проф. ликовне
културе

Петак, 10:00:10:20

17.

Дејан Димитријевић, проф. музичке
културе

Уторак, 10:20-10:50

18.

Јелена Лојовић, проф. информатике и
рачунарства

Петак, 10:20 – 10:50

19.

Владислав Јокановић, проф.
информатике и рачунарства

Понедељак, 12:20-12:50

20.

Владан Јокановић, проф.математике

Понедељак, 11:40-12:10

21.

Александра Скоко, проф.математике

Петак, 10:20-10:50

22.

Миленко Милошевић, прог. биологије

Среда, 09:10-09:40

23.

Татјана Шаренац, проф. хемије

Среда, 08:40-09:10

24.

Маја Станисављев, проф. физике

Понедељак, 10:20-10:50

25.

Предраг Вујновић, проф. физичког и
здравственог васпитања

Петак, 11:00-11:30

26.

Добрила Станић, проф. физичког и
здравственог васпитања

Петак, 08:40-09:10

27.

Стеван Витомиров, проф. машинске
групе предмета

Петак, 08:40-09:10

28.

Растко Рацић, проф. машинске групе
предмета

Четвртак, 10:20-10:50

29.

Радомир Ненадић, проф. техничког
цртања

Четвртак, 10:20-10:50

30.

Драгана Алексић, проф. економске групе
предмета и изборног предмета Економија
и бизнис

Петак, 10:20-10:50

31.

Весна Банчов, проф. економске групе
предмета

Понедељак, 11:00-11:30

32.

Драгана Думитру, проф. економске групе
предмета

Уторак, 09:40-10:10

33.

Милорад Јовић, проф. уставног права

Уторак, 08:40-09-10

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА

РАЗРЕД –
ОДЕЉЕЊЕ

ВРЕМЕ КОНСУЛТАЦИЈА

1. Татјана Шаренац

I1

Среда, 08:40-09:10

2. Александра Скоко

I2

Петак, 10:20-10:50

3. Бранка Субић

I4

Понедељак,11:40-12:10

4. Предраг Вујновић

II1

Петак, 11:00-11:30

5. Владан Јокановић

II2

Понедељак,11:40-12:10

6. Жељка Чапо Томечкова

II4

Четвртак,08:30-09:10

7. Растко Рацић

III1

Четвртак, 10:20-10:50

8. Драгана Алексић

III2

Петак, 10:20-10:50

9. Миомира Младеновић

III4

Петак, 09:40-10:10

10. Драгана Думитру

IV2

Уторак, 09:40-10:10

11. Златко Јелисавац

IV4

Понедељак,10:30-11:00

12. Соња Грубачић Рајин

Педагог

Понедељак-петак,
11:00-11:30

5.3.7. Извођење ученичке праксе у привредним организацијама
Практична настава је конципирана и организована тако да што потпуније
задовољи основне дидактичке принципе, пре свега принцип очигледности и принцип
повезаности теорије са праксом. Практичне вежбе имају производно-услужни карактер,
захваљујући чему ученици стичу очигледна знања о практичној вредности резултата
свог рада. Непосредни сусрети ученика са производњом, пружањем услуга, као и посете
сајмовима утичу на развој особина које су значајне за њихов правилан однос према раду
(самосталност, одговорност, систематичност, уредност, истрајност), и изграђивање
навика рационалног коришћења материјала и средстава за рад и пружање услуга.
У школској 2020/2021. години наставни програми и планови практичне наставе и блок
наставе ће се реализовати у школској радионици, друштвеним, јавним и приватним
предузећима и установама, као и у самосталним занатским радњама и сервисима.
Практична настава ће се организовати за сваки разред и одељење, према
следећем прегледу:

1. ВДП '''Средњи Банат“, Зрењанин (2 ученика)
2. Свети Никола доо, Сечањ ( 2 ученика)
3. Свети Никола доо, Банатска Дубица (4 ученика)
4. „Модош“, Јаша Томић ( 4 ученика)
5. „Матијевић“, Бока ( 2 ученика)
6. Аутосервис „Никола 023“, Сечањ (2 ученика)
7. „Економија“, Јарковац (6 ученика)
8. Аутосервис „Вукоје 001“, Сечањ (2 ученика)
9. „Агросој“, Неузина (6 ученика)
10. „Аутоцентар“, Сечањ (8 ученика)
11. „Јањушевић“, Сечањ (4 ученика)
Мере за подизање квалитета:
1) потребно је у договору са предметним наставником пре реализације блок наставе
направити план и ток реализације праксе ученика (поделити конкретне задатке,
појединачно или за групу ученика)
2) обавезно формирање Дневника стручне праксе, за чије формирање и израду је
одговоран ученик. У поступку обављања стручне праксе и израде дневника
ученик је у обавези да обави консултације код одређеног наставника ради
уобличавања садржаја дневника стручне праксе који се односи на уже стручни
део.
3) неопходно је направити и упутство за израду дневника стручне праксе (техничка
обрада дневника која обухвата обраду текста, цртежа, израза и слично)
4) потребно је дефинисати стандарде критеријума за оцену из блок наставе и
коначну оцену предмета из кога се реализује блок настава.

6. Пројекат обогаћеног једносменског рада
У школској 2020/2021. години школа се прикључила реализацији Пројекта
обогаћеног једносменског рада. Због отежаних услова ова настава ће бити пре свега
једним својим делом усмерена на пружање подршке ученицима у учењу. Реализоваће се
путем изабране платформе – Гугл учионице.
Програми:
1. Шаролики Банат – проф. Бранка Субић ( 10%);
2. Поезију ће сви читати и Албум писаца „Златна пера“ – проф. Миомира Младеновић
(20%);
3. Певање најпознатијих Руских народних песама, прослава Руског празника
„Масљеница“- проф. Биљана Шурјанчев (10%);
4. Арена цивилизације – проф. Данијел Ликар (20%);
5. Вредност мултикултуралности у Србији – проф. Кристина Лубурић (5%);
6. Очување репродуктивног здравља младих – проф. Миленко Милошевић (10%);
7. Превенција болести зависности – проф. Тања Васић (10%).

Укупно: 85%
1. Шаролики Банат – проф. Бранка Субић
Област деловања: Настава и учење
Циљеви и очекивани исходи активности:
Циљ- Ученици ће развијати осећај толеранције, уважавања и поштовања различитих
етничких обележја.
Исходи:
-Стицање нових знања из историје Срба и народа којима припадају националне мањине
Републике Србије
-развијање тимског рада
- способност да самостално и у сарадњи са другима ученици истражују, откривају и
повезују нова знања, негују и развијају мултикултуралност
- промовишу позитивне вредности које носи мултикултуралност
- има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава друге културе.
Компетенције:
1. Компетенција за учење
2. Дигитална компетенција
3. Одговорно учешће у демократском друштву
4.Сарадња
5. Решавање проблема
Опис активности:
Ученици у групама уче о историјским особеностима Србије, Мађарске и Румуније.
Стицање знања усмерава се на израду реферата и презентација приликом обележавања
важних датума. Активност би се реализовала два пута недељно.
У току године планирана је организована посета музеја или историјског локалитета.
Реализација, динамика, трајање у току дана, начин организације и посебне специфичности
биће обухваћене кроз наведену активност.
Реализација – праћење присутности, презентовање радова, фотографије, извештаји
Циљна група којој је намењено:
Ученици који похађају наставу историје. Ученици првог и другог разреда смера
економски техничар, и сва четири разреда гимназије општег типа.

2. Поезију ће сви читати и Албум писаца „Златна пера“ – проф. Миомира
Младеновић
Поезију ће сви читати
Област деловања: Књижевност и друге уметности
Циљеви и очекивани исходи активности:
Циљ наставе је да ученици упознају појам савремене поезије, приступ темама, слику
стварности, да науче да препознају естетске вредности које носи одређени уметнички
текст, да свој доживљај прикажу кроз различите стваралачке активности и да другима
приближе вредност и значај. Такође, циљ је да ученици открију интертекстуалне везе и
схвате колико је поезија повезана са другим уметностима, прозом и различитим
друштвеним збивањима.
1. Компетенција за целоживотно учење
2. Комуникација
3. Сарадња
4. Естетичка компетенција
Опште предметне компетенције:
-

Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове тематске,
идејне, поетичке,стилске, језичке, композиционе и жанровске особине.

-

Самостално уочава и анализирапроблеме у књижевном делу и уме да аргументује
своје ставове на основу примарног текста.

-

Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног
школскогпрограма, као и додатна (изборна).

-

Свој суд о књижевном делу аргументовано износи стално имајућина уму
примарни текст, као и друге текстове, анализирајући и поредећи њихове поетичке,
естетске,структурне и лингвистичке одлике, укључујући и сложеније стилске
поступке.

-

Шири читалачказнања и примењује стратегије читања које су усаглашене са типом
књижевног дела и са читалачкимциљевима (доживљај, истраживање,
стваралаштво).

-

Користи препоручену и ширу, секундарну литературу у тумачењу књижевних дела
предвиђенихпрограмом.Оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних
дела
Исходи:

-

Ученици формирају читалачке навике и знања, схватају значај читања за сопствени
духовни развој.

-

Ученици самостално уочавају и анализирају проблеме у књижевном делу и
аргументују своје ставове на основу примарног текста.

-

Ученици имају изграђене читалачке навике и читалачки укус својствен културном
и образованом човеку

-

Ученици примењују сложене стратегије читања.

-

Самостално одабира дела за читање и образлаже их.

-

Разуме улогу читања у сопственом развоју, али и у развоју друштва.

Опис активности:
Наставник ученике упознаје са појмом савремене поезије и местом поезије у свету.
Наставник подстиче ученике да уоче интертекстуалне везе повезујући савремену поезију
са претходно стеченим знањима.
Ученици тумаче и изражајно читају песме.
Ученици анализирају поезију, читају књижевне критике и антологијске изборе.
Ученици издвајају стихове о градовима, рекама, државама и праве мапу.
Ученици праве различите колаже инспирисани поезијом и песницима.
Ученици говоре о песницима, кроз различите активности упознају друге ученике са
песницима или песничким темама.
Реализација, динамика, трајање у току дана, начин организације и посебне специфичности
биће обухваћене кроз наведену активност.
Реализација – праћење присутности, презентовање радова, фотографије, извештаји
Динамика: два пута недељно
Циљна група којој је намењено:
- сви ученици који су заинтересовани за тумачење књижевних дела и за уметност уопште;
- ученици који желе да прошире своја знања из области књижевности.
Албум писаца „Златна пера“
Област деловања: Култура и уметност
Циљеви и очекивани исходи активности:
Циљ: Вредновање и разумевање смисла, улоге и значаја књижевности у животу
појединца, друштву и историји. Развијање љубави према књижевности, промовисање
читања и неговање тимског рада.Развијањестваралачких способности и креативних
потенцијала ученика.
Опште компетенције:
- комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата,
мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми;
- дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и
комуникационих технологија зарад, одмор и комуникацију;

кулуролошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значај
креативних идеја , искустава и емоција у различитим медијима- музика,
књижевност, плес, ликовна уметност и друго.
Предметнекомпетенције:
- компетенција за целоживотно учење;
- комуникација;
- рад са подацима и информацијама;
- дигитална компетенција;
- сарадња;
- естетичка компетенција.
Исходи:
- одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима;
- ради ефикасно као члан тима, групе, организације и заједнице;
- прикупља, анализира, организујe и критички процењујe информације;
- креативно изражава своје мисли и идеје;
- размењује идеје;
- развија читалачко интересовање и љубав према књижевности;
- покаже способност аналитичког размишљања, повезивања садржаја и запажања
појединости;
- поштује туђе мишљење.
-

Опис активности:
Израђивање албума писаца укључује низ различитих активности ученика: одабир писаца
који ће се наћи у албуму, проналажење и селекција материјала о животу и стваралаштву
писаца, прикупљање исечака из новина, украшавање албума…
Активности ће се реализовати једном недељно – двочас.
Реализација, динамика, трајање у току дана, начин организације и посебне специфичности
биће обухваћене кроз наведену активност.
Реализација – праћење присутности, презентовање радова, фотографије, извештаји
Циљна група којој је намењено:
Сви заинтересовани ученици.
3. Певање најпознатијих Руских народних песама, прослава Руског празника
„Масљеница“- проф. Биљана Шурјанчев
Област деловања: Учење страног језика кроз нове организационе облике
Циљеви и очекивани исходи активности:
Циљ: Да ученици савладају правилан изговор руског језика,да усвоје одговарајућу
интонацију и мелодију језика.Да се упознају са елементима богате руске
традиције,посебно са празником „Масљеница“.Очекујем да ученици науче неколико
руских народних песама(према заједничком избору,интересовању учника,лепоти
мелодијске интерпретације...);прослава „Масљенице“у духу руске традиције.
Компетенције:
1. компетенција за целоживотно учење

2. сарадња
3. естетичка компетенција
4. комуникација
Исходи:

-

Показује интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и колективно
искуство
Прикупља, анализира и организује и критички процењује информације за
припрему програма за прославу „Масљенице“
Има свест о сопственој куптури и разноликости култура

-

Ради ефикасно са другима као члан групе и тима.

-

Опис активности:
Читање текстова песама,анализа садржаја песама,објашњење непознатих речи,слушање
истих,певање истих.Припремање програма за прославу „Масљенице“која се
традиционално прославља недељу дана пре почетка великог поста,пред велики
хришћански празник Ускрс.(једном недељно-блок настава).
Реализација, динамика, трајање у току дана, начин организације и посебне специфичности
биће обухваћене кроз наведену активност.
Реализација – праћење присутности, презентовање радова, фотографије, извештаји.
Циљна група којој је намењено:
Ученици од 1-4.разреда гимназије и ученици од 1-4.разреда економског смера који су
учили руски језик у основној школи и сви други ученици који су заинтересовани за
предложене активности.

4. Арена цивилизације – проф. Данијел Ликар
Област деловања: Култура
Циљеви и очекивани исходи активности:
Циљ : целовитија спознаја велелепности античког периода, подробније упознавање са
античким (Грчка, Рим) тековинама из области друштвеног живота(свакодневни живот,
народни обичаји, исхрана, облачење, веровања), уметности ( сликарство, вајарство,
народне рукотворевине), такође, знаменит део античке баштине је и војна историја која је
због својих домета остала и предмет истраживања и у нашем добу.
Исходи : изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној
форми, развија способност уметничког доживљаја и поимања антике, такође да примени
стечена знања и вештине. Примењује стечено знање у прављењу паралела са даљим током
и развитком културе и уметности кроз векове.
Опис активности:

Кроз игролике активности (креативна предавања, излагања, истраживања, радионице,
групне радове, дебате, друштвене игре).
Област деловања бих ученицима приближио кроз сажет и креативан одабир садржаја,
који ће држати њихову пажњу и покренути њихова интересовања. Поменута област је
изузетно обимна, сходно томе, треба направити временски и просторни оквир, како би
ученици на што лакши и квалитетнији начин проширили своје знање. Поред поменутих
предавања, у великој мери били би ангажовани сви могући садржаји(слика, музика, филм)
ради постизања визуелног ефекта и уметничког доживљаја. Активирани би били и
ученици у одређеној мери у истраживању задатих садржаја и припреми часова. Како сама
дебата и реторика воде порекло из античког периода, дебата би била саставни део,
разговор о одређеним темама, како би ученици упознали садржаје а истовремени
развијали своје реторичке способности. Друштвене игре такође би биле саставни део при
учењу и истраживању.
Реализација, динамика, трајање у току дана, начин организације и посебне специфичности
биће обухваћене кроз наведену активност.
Реализација – праћење присутности, презентовање радова, фотографије, извештаји
-Два пута недељно ( двочас)
Циљна група којој је намењено:
Ученици 1- 4. разреда
5. Вредност мултикултуралности у Србији – проф. Кристина Лубурић
Област деловања: Подршка развоју социјалних компетенција ученика
Циљеви и очекивани исходи активности:
Циљеви: Образовање и мотивисање ученика да критички сагледавају и анализирају
друштвену средину своје државе ; да разумеју социолошке појмове: „етничка група“,
„верска заједница“, „идентитет“, „култура“и сл. ; да узму учешћа у креирању и/или
побољшању међуетничких односа као друштвено активни субјекти стварности своје
регије и ширих друштвених простора кроз неговање друштвене свести савести и
одговорности према себи и другима.
Очекивани исходи: Ученици ће разумети појмове везане за социолошке различитости ;
схватиће да је мултикултурализам нашег друштва велико богатство и вредност коју треба
да негују ; усвојиће технике асертивне комуникације и ненасилног решавања проблема ;
развиће моралну свест и савест и перцепцију себе као друштвено корисних личности које
имају способност да утичу на друштвене појаве усвајајући вредности толеранције и
антидискриминације.
Опис активности:
Анализа документарних и играних филмова са темом различитости и дискриминације
мањинских група и појединаца; Упознавање са различитим етничким, културолошким,
верским и маргинализованим групацијама наше државе кроз уметничка дела, новинске
чланке, емисије и/или директне сусрете и размене искустава заједничког живота ;

Радионице на тему дискриминација, толеранција, асертивност и решавање сукоба. Овај
рад би се реализовао једном недељно у трајању 45 минута.
Реализација, динамика, трајање у току дана, начин организације и посебне специфичности
биће обухваћене кроз наведену активност.
Реализација – праћење присутности, презентовање радова, фотографије, извештаји
Циљна група којој је намењено:
Ученици од првог до четвртог разреда наше школе.
6. Очување репродуктивног здравља младих – проф. Миленко Милошевић
Област деловања: Здравствено васпитање
Циљеви и очекивани исходи активности:
Подизање нивоа знања о правилном полном сазревању деце. Разумевање савремених
животних услова и како се они рефлектују на репродуктивно здравље младих.
Упознавање са статистичким подацима о стању репродуктивног здравља младих и
примери из праксе. Разоткривање заблуда о полно преносивим болестима. Развијање
свести о ризицима и значају очувања репродуктивног здравља ради каснијег родитељства.
Опис активности:
Сексуално понашање младих.Чиниоци који утичу на стање репородуктивног здравља
младих.
Фазе полног сазревања младих.
Азбука контрацепције
Полно преносиве болести.
Значај очувања репродуктивног здрављам ладих.
Одговорно полно понашање младих кроз планиране радионице упознати ученике са
основним знањима из области репродуктивног здравља
Реализација, динамика, трајање у току дана, начин организације и посебне специфичности
биће обухваћене кроз наведену активност.
Реализација – праћење присутности, презентовање радова, фотографије, извештаји
-Динамика: два пута недељно
Циљна група којој је намењено:
Ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда.
7. Превенција болести зависности – проф. Тања Васић
Област деловања:
Подстицање укупног личног и социјалног развоја ученика
Развој социјалних вештина и тимског рада ученика

(Радионице о превенцији вршњачког насиља, радионице о болестима зависности
(превенцији злоупотребе психоактивних супстанци, превенција зависности од игрица и
интернета, превенција патолошког коцкања),радионице о репродуктивном здрављу,
радионице о унапређењу менталног здравља и превенцији менталних поремећаја,
радионице о поремећајима исхране, радионице о анксиозности и депресији код младих)

Циљеви и очекивани исходи активности:
Циљеви: Упознавање ученика са наведеним психичким појавама, њиховим узроцима и
правилностима по којима се дешавају.
Исходи: Ученици ће бити у стању да примене усвојена теоријска знања у свакодневном
животу и на тај начин допринесу побољшању сопственог и живота других људи.
Опис активности:
Радионице у трајању од 90 минута једном недељно. На месечном нивоу би била обрађена
једна тема (нпр. Превенција патолошког коцкања) и сваке недеље би друга група ученика
учествовала у раду.
Реализација, динамика, трајање у току дана, начин организације и посебне специфичности
биће обухваћене кроз наведену активност.
Реализација – праћење присутности, презентовање радова, фотографије, извештаји
Циљна група којој је намењено:
Ученици гимназијских одељења.

7. Календар образовно-васпитног рада
Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се остварују
у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње 1. септембра 2020. године, а завршава се 23. децембра 2020.
године. Прво полугодиште има 82 наставна дана.
Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године и завршава се:
-

21. маја 2021. године, за ученике четвртог разреда гимназија и има 83
наставнадана,
28. маја 2021. године, за ученике четвртог разреда четворогодишњих и
трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа и има 88 наставних дана и
18. јуна 2021.године,за ученике првог,другог и трећег разреда гимназија,
четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда
трогодишњих средњих стручних школа и има 103 наставнадана.

Друго полугодиште за ученике првог и другог разреда трогодишњег, односно првог,

другог и трећег разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је
наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према
индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније
10. августа 2021.године.
Образовно-васпитни рад остварују се:
- у гимназији:
- у првом, другом и трећем разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185
наставних дана
- у четвртом разреду у 33 петодневнe наставнe седмице, односно 165 наставних дана
- у средњој стручној школи:
- у првом и другом разреду трогодишњег и у првом, другом и трећем разреду
четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185
наставних дана

- у трећем разреду трогодишњег и четвртом разреду четворогодишњег образовања у 34
петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених
није могуће да 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.
Табеларни преглед школског календара за средње школе са седиштем на територији
Аутономне покрајине Војводине за школску 2020/2021. годину исказан је у
полугодиштима и квартално.
Први квартал има 41, други 41 и трећи 50 наставнихдана.
Четврти квартал има 53 наставнa данa за ученике првог, другог и трећег разреда
гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог
разреда трогодишњих средњих стручних школа, 38 наставних дана за ученике трећег
разреда трогодишњих стручних школа и четвртог разреда четворогодишњих стручних
школа и 33 наставнa дана за ученике четвртог разредагимназије.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње 24. децембра 2020. године, а завршава се 15. јануара 2021. године.
Пролећни распуст се састоји из два дела. Први део пролећног распуста почиње
02. априла 2021. године, а завршава се 05. априла 2021. године. Други део пролећног
распуста почиње 30. априла 2021. године и завршава се 03. маја 2021. године.
Летњи распуст за ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда
четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа почиње по
завршетку матурског/завршног испита, а завршава се 31. августа 2021. године.
Летњи распуст за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих
средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих
стручних школа почиње 18. јуна 2021. године, а завршава се 31. августа 2021. године.
У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним
и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и
92/11).
У школи се обележава:
-

21. октобар - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, као радни и
наставни дан
8. новембар - Дан просветних радника
11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни и ненаставни
дан
27. јануар - Свети Сава – школска слава, као радни и ненаставни дан
15. фебруар-Сретење–Дан државности,који се празнује 15.и16. фебруара 2021.
године, као нерадни дани
22. април - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма
у Другом светском рату, као радни и наставнидан
1. мај - Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3. маја 2021. године, као нерадни
дани
9. мај - Дан победе као радни и наставни дан
28. јун – Видовдан –спомен на Косовску битку
Одлуком националних савета националних мањина утврђени су и национални
празници националних мањина (наведено у Правилнику о школском календару за
средње школе са седиштем на територији АПВ за школску 2020/21.
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ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Школска година почиње у уторак 01.09.2020.
године.
Прво полугодиште завршава се у среду
23.12.2020. године
Друго полугодиште почиње у понедељак
18.01.2021. године.
Школска година се завршава:
21.05.2021. године – за ученике четвртог разреда
гимназија;
28.05.2021. године – за ученике четвртог разреда
четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих
стручних школа;
18.06.2021. године – за ученике првог, другог и
трећег разреда гимназија и четворогодишњих
средњих стручних школа и ученике првог и
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ЛЕГЕНДА
Државни празници који се обележавају радно (наставни
дан)
Школска слава Свети Сава (радни, ненаставни дан)
Завршетак квартала

Почетак и завршетак наставне године

*
●

Ученички распуст
Верски празник
Државни празник

РН
НС

Радна недеља

Наставна субота

7.1. Календар важних активности у школи
26. АВГУСТ – анкетирање родитеља
31. АВГУСТ – родитељски састанци
СЕПТЕМБАР
•
•
•
•
•
•
•

Почетак редовне наставе и других облика васпитно-образовног рада
Сређивање документације ученика
Састанци стручних актива и тимова
Уношење података о ученицима у Ес дневнике
Отварање матичних књига за прве разреде
Преглед матичних књига II, III и IV разреда
До 15. предаја планова рада наставника

•
•
•

До 15. израда и усвајање Годишњег плана радаи Годишњег извештаја о раду школе
Мапирање ученика којима је потребна додатна подршка у учењу
Почетак реализације пројекта обогаћеног једносменског рада

ОКТОБАР
•
•
•
•
•
•

Почетак ваннаставних активности
16.10. Обележавање Дана здраве хране
21.10. – Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату
26.10. Први класификациони период – Седница одељенских и Наставничког већа
Консултације за ванредне ученике
Организовање посете угледним часовима.

НОВЕМБАР
•
•
•
•
•
•

Одржавање родитељских састанака за све родитеље и саопштавање успеха и
владања ученика на крају првог класификационог периода
Упознавање родитеља са новим Протоколом о поступању установе у односу на
насиље, злостављање и занемаривање
02.-06.11.Организовање испита за ванредне ученике
08.11.ОбележавањеДана школеиДанапросветнихрадника
11.11. Дан примирја у Првом светском рату – нерадан и ненаставни дан
16.11. Обележавање Дана толеранције

ДЕЦЕМБАР
•
•
•
•
•
•

Стручни активи достављају предлог задатака за практичан рад за завршни испит и
списак питања из изборног предмета за матурски испит.
23.12. Завршетак наставе у првом полугодишту
28.12. Седница одељенских и Наставничког већа
29.12. Подела ђачких књижица
23.децембра 2020. до 18. јануара 2021. - зимски распуст
Реализовање допунске и додатне наставе са ученицима према индивидуалним
плановима предметних професора.

ЈАНУАР
• 18.01. - Почетак наставе у другом полугодишту
• 18 - 26.01. –Организовање испита за ванредне ученике
• 27. Обележавање школске славе Светог Саве
• Вредновање рада стручних актива и тимова.
ФЕБРУАР
•
•
•
•

утврђивање тема за матурске радове
15. и 16. Сретење (ДандржавностиСрбије)
21. Обележавање Дана матерњег језика
Припрема ученика за такмичења

МАРТ
•
•
•

састанци стручних актива и тимова
31.03. Трећи класификациони период
Посета Сајму образовања „Путокази“.

АПРИЛ
•
•
•
•

01.04. Седница одељенских и Наставничког већа
Одржавање родитељских састанака за сва одељења илиупознавање са успехом и
владањем ученика на крају трећег класификационог периода
Пролећни распуст–Први део 02. априла 2021. године, а завршава се 05. априла
2021. године. Други део пролећног распуста почиње 30. априла 2021. године и
завршава се 03. маја 2021. Године
12.-20.04..Организовање испита за ванредне ученике

•
•

22. Дан сећања на жртве холокауст, геноцида и других жртава фашизма у
Другом светском рату, радни инаставни дан
23.04. – Обележавање Дана књиге.

МАЈ
•
•
•
•
•

ЈУН
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ЈУЛ
•
•

1. 05. Празник рада – нерадни и ненаставни дан
21. 05. Завршетакнаставезаученикечетвртогразредагимназије
28. 05. Последњинаставниданзаученикечетвртог разреда четворогодишњих и
трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа
28. 05. Седница одељенских и Наставничког већа
31.05. и 01.06. писмени испити из математике, српског језика и страног језика за
матуранте

02. – 11.06. одбрана завршних и матурских радова према посебном распореду
12.06. Седница одељенских и Наставничког већа
14.-18.06..Организовање испита за ванредне ученике
15.06. подела сведочанстава и диплома за завршне разреде
18. 06. Завршетакнаставезасвеосталеученике
21.06. Седница одељенских и Наставничког већа
Сређивање документације
28. Видовдан - подела сведочанстава
1-13.07. Упис ученика у први разред средње школе (према распореду Министарства
просвете)
Сређивање документације

-ЛЕТЊИ РАСПУСТ И ГОДИШЊИ ОДМОР
АВГУСТ
20. Седница Наставничког већа
19.- 25.08. поправни испити
27. упис ученика у II, III, IV разред
30.08. седница Наставничког већа.

7.2. Календар испита
ИСПИТНИ РОК
ВРСТА ИСПИТА

ЈУНСКИ
од – до

АВГУСТОВСКИ
од – до

Разредни

24. – 30.

19. – 25.

Поправни

24. – 30.

19. – 25.

Матурски

27.05. – 12.06.

19. – 25.

Завршни

10. – 14.

21. – 25.

Календар испита за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОК

Новембарски

од – до

02.-06.

Јануарски

18.-26.01.

Априлски

12.-20.04.

Јунски

14.-18.06.

Августовски

19.–25.08.

8. Планови и програми образовно – васпитног рада
8.1. Образовни профил: Аутомеханичар

Остали облици образовно-васпитног рада током школске године
I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

УКУПНО
часова

Час одељењског старешине

37

37

37

111

Додатни рад*

до 30

до 30

до 30

до 90

Допунски рад*

до 30

до 30

до 30

до 90

Припремни рад*

до 30

до 30

до 30

до 90

I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

Екскурзија

до 3 дана

до 5 дана

до5
наставних
дана

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе

2 часа недељно

Други страни језик

2 часа недељно

Други предмети*

1-2 часа недељно

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секција и друго)

30-60 часова годишње

Друштвене активности (ученички парламент, ученичке задруге)

15-30 часова годишње

Културна и јавна делатност школе

2 радна дана

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада
Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године

*Поред наведених предмета, школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени
наставним плановима других образовних профила истог или другог подручја рада, наставним плановима гимназије или по програмима који су
претходно донети.
Остваривање програма по недељама
IРАЗРЕД

IIРАЗРЕД

IIIРАЗРЕД

Разредно-часовна настава

37

37

32

Настава у блоку

-

-

2

Обавезне ваннаставне активности

2

2

2

Завршни испит
Укупно радних недеља

3
39

39

39

8.2. Образовни профил: Механичар грејне и расхладне технике

8.3. Образовни профил: Економски техничар
8.3.1. Наставни план и програм за ученике који су образовни профил уписали до школске 2019/2020. године

8.3.2. Наставни план и програм за ученике који су образовни профил уписали школске 2019/2020. године

Б: Листа изборних програма

Р.б.

РАЗРЕД

Листа изборних програма

I

II

III

IV

Општеобразовни изборни програми
1.

Музичка култура*

2

2

2.

Изабрана поглавља математике*

2

2

3.

Историја (одабране теме)*

2

2

4.

Физика*

2

2

5.

Логика са етиком*

2

2

НАПОМЕНА: * Ученик изборни програм бира једном у току школовања

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни
програми и активности
I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

УКУПНО

Час одељенског старешине

часова
74

часова
72

часова
70

часова
62

часова
278

Додатна настава *
Допунска настава *

до 30
до 30

до 30
до 30

до 30
до 30

до 30
до 30

до 120
до 120

Припремна настава *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

*

Ако се укаже потреба за овим облицимарада

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Екскурзија

до 3 дана

до 5 дана

до 5 наставних дана

до 5 наставних дана

Језик националне мањине са елементима националне културе

2 часа недељно

Други страни језик

2 часа недељно

Други предмети*
Слободне активности ученика (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне,
спортско-рекреативне и друге ваннаставне активности)

1–2 часа недељно
30–60 часова годишње

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге
*

15–30 часова годишње

Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, наставу из предмета који су утврђени планом наставе и учења других
образов- них профила истог или другог подручја рада, или у плановима наставе и учењагимназије.

Остваривање плана и програма наставе и учења

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Разредно-часовна настава
Менторски рад (настава у блоку, пракса)

37

36
1

35
2

31
3

Ваннаставне активности

2

2

2

2

Матурски испит

3

Укупно радних недеља

39

39

39

39

Подела одељења у групе

разред
I

Предмет
Рачунарство и информатика

вежбе
74

Годишњи фонд часова
практична настава

Број ученика у групи
настава у блоку

– до
15

Б: Листа изборних програма
Р. б.

*

РАЗРЕД

Стручни изборни програми

I

II

III

IV

1.

Национална економија

2

2.

Комерцијално познавање робе

2

3.

Електронско пословање

2

4.

Основе банкарског пословања са евиденцијом

2

Ученикбираизборнипредметједномутокушколовања

Остваривање образовања и васпитања
Обавезни облици образовно-васпитног рада
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељенског старешине
Додатна настава *
Допунска настава *
Припремна настава *
Друштвено-корисни рад *

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

УКУПНО

часова
до 74
до 30
до 30
до 30
до 30

часова
до 72
до 30
до 30
до 30
до 30

часова
до 70
до 30
до 30
до 30
до 30

часова
до 62
до 30
до 30
до 30
до 30

часова
до 278
до 120
до 120
до 120
до 120

а*ко се укаже потреба за овим облицима
рада

Факултативни облици образовно-васпитног рада**
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД

Екскурзија

до 3 дана

Поред обавезних предмета и изборних
програма школа може да организује, у
складу са опредељењима ученика,
факултативну
наставу
из
предмета/програма који су утвр- ђени
плановима наставе и учења других
образовних профила истог или другог
подручја рада, као и плановима наставе
и учења за гимназије, а који су утврђени
школским програмом.
** Факултативни облици васпитно-образовног
рада обавезни су за ученике који се за њих
определе.
*

до 5 дана

Језик националне мањине са елементима 2 часа недељно
националне културе
Трећи страни језик

2 часа недељно

Факултативни предмети/програми*

1–2 часа недељно

Слободне активности ученика (хор,
оркестар, секције, техничке,
хуманитарне, спортско-рекреативне и
друге ваннаставне активности)

30–60 часова годишње

Друштвене активности – ученички
парламент, ученичке задруге

15–30 часова годишње

Културно-уметничке активности школе 2 радна дана

до 5
до 5
наставних наставних
дана
дана

Остваривање плана и програма
наставе и учења
1. Распоред радних недеља у току наставнегодине
Разредно-часовна настава

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

37

36

III
РАЗРЕД
35

IV
РАЗРЕД
31

Менторски рад (настава у блоку, пракса)
Обавезне и факултативне ваннаставне активности

1

2

3

2

2

2

2

39

39

39

39

Матурски испит

3

Укупно радних недеља

2. Подела одељења угрупе
разред

I

II

III

IV

предмет
/модул

вежбе

годишњи фонд
часова
практична настава

број ученика у
групи
настава у блоку

Рачуноводство

74

– до
15

Пословна кореспонденција и комуникација

74

15

Рачуноводство

72

15

Пословна кореспонденција и комуникација

72

15

Пословна информатика

72

15

Економско пословање

72

Рачуноводство

70

15

Пословна информатика

70

15

Статистика

70

Економско пословање

70

Рачуноводство

124

15

Статистика

62

15

Економско пословање

62

Предузетништво

62

30

15

15
60

90

15

15
15

8.4. Образовни профил: Гимназија – општи тип

А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Општеобразовни
предмети
Српски језик и
књижевност
Страни језик
Други страни ј.
Латински језик
Устав и пр.гр.
Социологија
Психологија
Филозофија
Историја
Географија
Биологија
Математика
Физика
Хемија
Рачун.и инфор.

16
Музичка култ.
17
Ликовна култ.
18
Физичко васп.
УКУПНО

УКУПНО

РАЗР. ЧАС.НАСТ.

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

недељно

годишње

Т

Т

В

В

недељно

годишње

Т

Т

В

4

148

4

140

2
2
2

74
74
74

2
2
2

70
70
70

2
2
2
4
2
2

74
74
74
148
74
74
2

1
1
2
28

2

70

2
2
2
4
2
2

70
70
70
140
70
70

7
4
37
37
74
1036

2

3
7

В

6
0
1
1
2
30

35
35
70
1050

6
0

Недељно

годишње

Т

Т

В

В

недељно

годишње

Т

Т

В

В

Настава у
блоку

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

Настава у
блоку

ТРЕЋИ РАЗРЕД

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

Настава у
блоку

ДРУГИ РАЗРЕД

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

Настава у
блоку

Наставни предмети

ПРВИ РАЗРЕД

недељно

годишње

Т

Т

В

4

144

4

128

16

560

4
2

144
72

3
2

96
74

11
8
2

1
2

32
64

3
2

96
64

2
4
2
2
1

64
128
64
64
32

384
280
144
32
64
70
168
280
216
280
560
316
316
105

2
2
2
2
4
3
2
1

72
72
72
72
144
108
72
35

2
30

72
1080

30

30

2
30

64
960

30

2
2
5
8
6
8
16
8
8
3

30

2
2
8
118

2

2

72
72
280
412
6

В

157

157

Изборна настава
Грађанско вас.

1

1

1

1

4

140

Верска настава

1

1

1

1

4

140

Настава у
блоку

8.4.1. Наставни план и програм за ученике који су образовни профил уписали до школске 2018/2019. године

Остали обавезни облици образовноваспитног рада

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Годишње

Годишње

Годишње

Годишње

Час одељенског старешине

74 часова

72 часа

72 часа

66 часова

Додатни рад

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

Допунски рад

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

Припремни и друштвено корисни рад

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

8.4.2. План наставе и учења за ученике који су образовни профил уписали од школске 2018/2019. године

Листа изборних програма
РАЗРЕД

Изборни програми

I

II

III

IV

1

2

2

1
1

2

2

Примењене науке 1
Примењене науке 2

2
2

2
2

9.
10.

Основи геополитике
Економија и бизнис

2
2

2
2

1.

Језик, медији и култура

1

1

2.

Појединац, група и друштво

1

1

3.

Здравље и спорт

1

1

4.

Образовање за одрживи развој

1

5.
6.

Уметност и дизајн
Примењене науке

1
1

7.
8.

11.

Религије и цивилизације

2

2

12.

Методологија научног истраживања

2

2

13.

Савремене технологије

2

2

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и
активности
I РАЗРЕД
часова

ОБЛИК ОБРАЗОВНО– ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељенског старешине

*

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

IV РАЗРЕД
часова

УКУПНО
часова

37

37

37

33

144

Додатна настава *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Допунска настава *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Припремна настава *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Ако се укаже потреба за овим облицимарада
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељенског старешине
Екскурзија

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

37

37

37

33

до 3 дана

до 5 дана

до 5 наставних дана

до 5 наставних дана

Језик националне мањине са елементима националне културе

2 часа недељно

Трећи страни језик

2 часа недељно

Слободне активности (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортскоре- креативне и друге ваннаставне активности)

IV РАЗРЕД

30–60 часова
годишње
15–30 часова
годишње

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге

Остваривање плана и програма наставе и учења
1. Распоред радних недеља у току наставнегодине
I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Разредно-часовна настава

37

37

37

33

Слободне активности (ваннаставне активности)

2

2

2

2

39

39

39

39

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

74

74
18,5

37
37

33
33

Број ученика у
групи
до 15
до 15

Други страни језик
Физика

18,5
18,5

18,5
37

16,5
16,5

до 15
до 15

Хемија

18,5

18,5

Матурски испит

4

Укупно радних недеља

2. Подела одељења на групеученика1
Општи тип
Рачунарство и информатика
Први страни језик

до 15

8.5. Матурски и завршни испит
АУТОМЕХАНИЧАР
Завршним испитом проверава се општа припремљеност ученика за самостално
обављање послова и радних задатака утврђених занимања у оквиру образовног профила.
Завршни испит састоји се из:
1.
практичног рада,
2.
усмене провере знања.
1. Практичанрад

Задаци за практични рад проистичу из програма практичне наставе и технологије
образовног профила и програма других стручних предмета а дефинишу се из радних
захтева карактеристичних за сваки образовни профил у оквиру наведених програмских
целина:поправка погонских агрегата, поправка система за пренос снаге, поправка система
за ослањање,поправка система за управљање и кочење, контрола исправности
поправљеног возила.
Практичан рад треба да обухвати две или више наведених програмских целина.
Израда практичног рада предходи израда плана практичног рада који садржи теоријске
поставке на којима се темеље.
Планом се, у складу са задатком завршног испита, утврврђују методе, поступци и
режими рада, средстава која ће се користити при раду и калкулација трошкова.
Кандидат наводи техничко- технолошку документацију и стручну литературу коју је
користио у раду.
2. Усмена провера знања

На завршном испиту проверава се ниво стечених знања и способности кандидата да та
знања примењују у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја
рада машинство и обрада метала, а за образовни профил.
Испитна питања за усмену проверу знања заснивају се на садржајима стручних предмета, а
нарочито на садржајима стручних предмета који су у непосредној вези са практичним
радом.

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
Матурски испит полажу ученици на крају стицања четворогодишњег образовања
који су позитивно оцењени из свих предмета предвиђених наставним планом и програмом
за образовни профил Економски техничар.
Матурски испит обухвата:
1. Српски језик и књижевност
2. Усмени испит из изборног предмета
3.Матурски – практични рад са усменом одбраном
1. Српски језик и књижевност полаже се писмено према четворогодишњем програму.
Ученик бира једну од четири теме које су понуђене, при чему су две слободне, а две теме
су из градива. Предлог тема утврђује Испитни одбор за матурски испит.
2. Ученик полаже усмени испит из изборног предмета за који се определио, а на основу
листе понуђених предмета:
•
•
•
•
•
•
•

Рачуноводство
Основи економије
Пословна економија
Маркетинг
Статистика
Математика
Монетарна економија и банкарство.

3. Садржај матурског практичног рада дефинисан је наставним планом и програмом за
образовни профил Економски техничар. Практични рад обухвата израду конкретног
задатка или обављање конкретног посла чиме ученик треба да покаже колико је
оспособљен за укључивање у рад.
Ученик се опредељује за једну од области које су понуђене:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пословна средства предузећа
Благајничко пословање
Евиденција материјала,ситног инвентара и амбалаже
Трошкови пословања у предузећу
Калкулације
Реалитација роба и услуга
Утврђивањде пословног резултата
Расподела пословног резултата
Инвентарисање
Банкарско пословање
Финансијско пословање у предузећу
Статистичко обухватање производње и промета
Изражавање пословног резултата

Ученик је положио матурски испит ако је добио позитивне оцене из свих делова
матурског испита.
ГИМНАЗИЈА
Матурским испитом утврђује се зрелост и оспособљеност ученика за даље
школовање. Матурски испит полажу ученици (редовни и ванредни) који су успешно
завршили четврти разред гимназије.

Садржај матурског испита
Матурски испит састоји се из два дела:
•
заједничког иизборног
У оквиру заједничког дела ученици полажу:
•
српски језик и књижевност
•
математику или страни језик (поизбору)
У оквиру изборног дела ученици раде и бране матурски рад.
.
Матерњи језик и књижевност
Матерњи језик и књижевност полаже се писмено.
При оцењивању писменог задатка, испитна комисија има у виду ширину обраде
теме, избор и интерпретацију грађе, композицију, стил и језик.
Страни језик
Испит из страног језика полаже се писмено.
Испит се састоји из превода непознатог текста са страног језика на матерњи, уз
употребу речника.
Текстове за испит утврђује испитни одбор на предлог стручног актива, а ученици
их добијају непосредно пред почетак испита. Текстови за испит из страног језика
идентични су за све ученике.
Математика
Испит из математике полаже се писмено.
На испиту ученик треба да покаже у којој мери је усвојио математичка знања и
умења неопходна за примену у свакодневном животу и у пракси, колико је оспособљен за
успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика
примењује. Приликом оцењивања писменог задатка, испитна комисија има у виду
доследност у спровођењу поступака у решавању задатака и тачност решења
задатка.

Изборни део
Изборни део матурског испита састоји се из матурског рада и одбране матурског рада.
Матурски рад
Матурски рад са одбраном је самостално обрађена тема коју ученик бира из списка
одобрених тема у оквиру једног од следећих предмета:
матерњи језик и књижевност, страни језик, социологија, психологија, математика,
рачунарство и информатика, историја, филозофија, географија, физика, хемија, биологија
и област уметности (ликовна, музичка).
Теме за матурски испит утврђује наставничко веће школе на предлог стручних већа. Сврха
матурског рада је да ученик покаже колико влада материјом у вези са темом, у којој мери
је усвојио методе и приступ обради теме, како се служи литературом, да ли је оспособљен
да анализира, критички размишља и да самостално изрази свој лични став у односу на
тему коју обрађује.
Ученик ради матурски рад у току завршног разреда уз помоћ наставника-ментора.
У току матурског рада обавезно је организовање најмање четири консултације на којима је
ментор дужан да прати рад сваког ученика и пружи потребну помоћ упућивањем на
потребну литературу и избору начина и структуре израде рада.

Одбрана матурског рада
На усменој одбрани матурског рада ученик је дужан да изложи концепцију свога рада, да
наведе литературу и друге изворе знања које је користио, да образложи посебне методе и
поступке којима се руководио у току израде матурског рада и разлоге некоришћења
других.
У току одбране матурског рада кандидат треба да покаже знање садржаја програма
предмета из којег брани рад, осим ако је тема матурског рада из групе заједничких
предмета (матерњи језик и књижевност, математика и страни језик).
После одбране матурског рада испитна комисија утврђује једну оцену која се изводи из
вредности рада и одбране матурског рада са аспекта способности кандидата да самостално
интерпретира материју и да користи савремене методе и изворе информација у процесу
стицања новог знања.

8.6. Ваннаставне активности
8.6.1. Припремна и допунска настава
Припремни и допунски рад се остварује за ученике који полажу разредни или
поправни испит, за ванредне ученике, за ученике матурaнте који се припремају за
пријемни испит из одређеног предмета, као и за оне који повремено заостају у
савладавању образовно-васпитних садржаја у редовној настави. Допунски рад се
организује за ученике који стално или повремено заостају у савладавању образовноваспитних садржаја у редовној настави. Допунски рад се организује у току наставне
године, с тим што за неке ученике или групе ученика може да траје дуже или краће време,
што зависи од узрока заостајања и потребног времена за савладавање садржаја.
Циљ је да омогући ученицима који заостају у савладавању образовно-васпитних
садржаја,тј.остваривању исхода да се лакше укључе у редовни васпитно-образовни
процес. Садржаји и исходи су идентични прописаном програму наставе и учења. Пре
издвајања ученика треба утврдити узроке и тешкоће које ученици имају у савладавању
градива. О самом идентификовању ученика учествују школски педагог, предметни
наставник, одељенски старешина и родитељ.
Допунском наставом се обухватају:
➢
ученици који долазе из других школа
➢
ученици који су похађали наставу у иностранству
➢
ученици који су због болести, породичних и других оправданих разлога дуже
одсуствовали са наставе
➢
ученици који стално заостају и тешко савладавају наставно градиво;
➢
ученици који у току наставне године више пута у континуитету добију негативне
оцене из неког наставног подручја (предмета), а посебно ако су из тог предмета у
претходном разреду показали недовољан успех или ишли на поправни испит;
➢
ученици који у довољној мери не познају језик на којем се обавља настава.
Задаци:
➢ ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре
резултате;
➢ савладавање овако утврђених садржаја треба више ускладити са потребама и
могућностима ученика за које се организује овакав рад;
➢ пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење
њиховог напредовања.
Садржаји су идентични прописаном наставном плану и програму. Избор, ширина и
дубина обраде, као и дидактичко-методички поступци, у овим облицима рада су, више
него обично, под утицајем индивидуалних карактеристика ученика укључених у допунски
и припремни рад.
Пре одабира ученика за допунски рад треба утврдити узроке и тешкоће које
ученици имају у савладавању градива. У самом идентификовању ученика за које треба
организовати допунски рад учествују предметни наставник, одељењски старешина,
родитељ, а према потреби и школски педагог.
Допунски рад треба, по правилу организовати у току читаве наставне године, с тим
што за неке ученике или групе ученика може да траје дуже или краће време, што зависи од
узрока заостајања и потребног времена за савладавање садржаја програма неких наставних
подручја у редовној настави.

Припремни рад се организује када се укаже потреба, за предмете који нису
заступљени у настави па је потребно припремити ученике за разредни испит, или
припремити ученика за израду матурског или поправног испита.
Приликом планирања допунског рада мора се водити рачуна о следећем:
➢ допунски рад организовати са групом ученика или са појединим ученицима, и
водити рачуна о узроку заостајања ученика и природе садржаја програма појединих
предмета;
➢ група ученика за допунски рад може се образовати у оквиру једног одељења или у
оквиру једног разреда;
➢ групе по правилу, треба да обухватају оне ученике који имају исте проблеме и тешкоће
у савлађивању садржаја неких предмета;
➢ састав појединих група не треба да буде сталан у току читаве године, будући да неки
ученици који отклоне пропусте које су имали у праћењу напуштају их, али да се у њих
укључују неки нови ученици;
➢ оријентационо планирати садржаје за сваког ученика и за сваку групу, водећи рачуна
при томе да се допунски рад може одржати у оквиру једног или два часа недељно.
Трајање допунског рада се мора еластичније организовати. У зависности од
пропуста у знању, нивоа усвојености градива, тежине наставне теме, психофизичких
могућности ученика као и оптерећености ученика у току дана, дужина рада са појединим
ученицима у групама може трајати краће или дуже од 45 минута, ређе или чешће у току
школске године.
8.6.2. Додатна настава
Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да
прошире и продубе своја знања и вештине из наставних области и предмета у складу са
својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на
самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да доприноси
њиховом оспособљавању за даље образовање.
Задаци додатне наставе:
➢ задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања,
способности за учење;
➢ подстицање индивидуалног развоја ученика (адекватног темпа), пре свега њихових
интелектуалних карактеристика, што омогућава брже напредовање ученика
(акцелерација);
➢ проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици
показују интересовање и способности;
➢ груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају услови за
индивидуализацију додатног рада;
➢ идентификовање обдарених и талентованих ученика.
Садржаји додатног рада полазе од редовног плана и програма, али се, сходно
интересовањима и потребама ученика, проширују, продубљују и допуњују новим
садржајима, одређених наука, и као такви важе само за ученике обухваћене овим
обликом рада. Самим тим, садржаји додатног рада су индивидуализовани, како у односу
на ученика, тако и у односу на наставника.

Додатним радом треба обухватити ученике: који постижу изузетне резултате у
савладавању садржаја програма, који показују интересовање за проширивање и
продубљивање знања и вештина који су обдарени и талентовани за одређене области и
предмете.
Један ученик, се по правилу, може укључити у додатни рад само из једне наставне
области, односно предмета. Међутим, уколико ученик постиже изузетне резултате из
више наставних области, односно предмета, може бити укључен у додатни рад из више
предмета и ако ученик изричито испољи жељу. Ученици који су обухваћени додатним
радом из једне наставне области, односно предмета могу бити ангажовани и у раду једне
секције.
Програм додатног рада треба планирати организовати у оквиру недељног
распореда часова образовно-васпитног рада. Часови могу да трају краће или дуже од 45
минута, зависно од садржаја који се остварују.
Треба настојати да се према могућностима додатни рад организује и буде усклађен
са редовним распоредом часова и организованим превозом ученика. При томе се мора
водити рачуна о просторним, материјалним и организацијским могућностима школе, као и
о томe које време најбоље одговара ученицима и наставницима.
Обзиром на примену и функцију додатног рада наставник треба да препоручи
најразноврсније облике, методе и поступке рада који ће ученицима омогућити да њихове
креативне способности и интересовања у највишем степену
дођу до изражаја
(индивидуални и групни облик; проблемска, индивидуализована и други облици
наставног рада). Наставник треба да упућује ученике да самостално испитују разне појаве,
да се служе литературом, приручницима, алатима и инструментима, као и да сачине
записе, анализе, закључке и сл.

Српски језик и књижевност – додатна настава I и IV разред
Циљ додатне наставе је да ученици прошире знања о књижевним делима, писцима,
књижевним правцима и епохама и припреме се за такмичење Књижевна олимпијада.
Књижевно стваралаштво је повезано са историјским околностима у којима настаје, те је
важно ученике упознати и са историјским околностима и њиховим утицајем на
стваралаштво одређене епохе, као и са стилским тенденцијама у другим уметностима.
Задатак је да ученици учествују на такмичењу Књижевна олимпијада и остваре пласман
на наредни ниво такмичења.
Активност
Понављање градива;
Народна књижевност
(дела, мотиви,
стилске фигуре)
Проширивање знања
о писцима и делима;

Време реализације
јануар

Фебруар-март

Проширивање знања
о одликама
књижевних праваца;
Стилске фигуре
Проширивање знања
о писцима и делима

Април-мај

Проширивање знања
о одликама
књижевноуметничих
праваца
Стилске фигуре
Напомена: реализација додатне настава условљена је нивоима такмичења и препорученим
садржајима за сваки ниво такмичења (општински, окружни, републички).
Додатна настава – српски језик и књижевност (други разред)
Циљ додатне наставе је развијање ученичких знања, вештина и способности у
областиКњижевност, као и припрема за такмичење из књижевности (Књижевна
олимпијада).
Задаци:
- развијање љубави према читању, доживљавању и тумачењу књижевноуметничких
дела;
- упознавање ученика са животом и стваралаштвом најзначајнијих српских и
светских писаца;
- оспособљавање ученика за језичкостилску анализу уметничких текстова;
- развијање ученичког интересовања према историји књижевности, теорији
књижевности и књижевној критици.

Активност
- Разговор о
садржајима и начину
рада, евиденција
ученика
- обнављање
садржаја из
претходних разреда
- разговор о
програму за
такмичење
Књижевна
олимпијада у 2.
разреду
- барокне тенденције
у српској
књижевности,
просветитељство,
сентиментализам
- обнављање и
проширивање знања
(Романтизам у
европској
књижевности књижевнотеоријски
појмови; писци и
књижевна дела)
- обнављање и
проширивање знања
(Романтизам у
европској
књижевности књижевнотеоријски
појмови; писци и
књижевна дела)
- обнављање и
проширивање знања
(Романтизам у
српској
књижевности књижевнотеоријски
појмови; писци и
књижевна дела)

Време реализације
септембар

- обнављање и
проширивање знања
(Романтизам у
српској
књижевности књижевнотеоријски

фебруар

октобар

новембар

децембар

јануар

појмови; писци и
књижевна дела)
- обнављање и
проширивање знања
(Реализам у
европској
књижевности књижевнотеоријски
појмови; писци и
књижевна дела)
- обнављање и
проширивање знања
(Реализам у српској
књижевности књижевнотеоријски
појмови; писци и
књижевна дела)
- обнављање и
проширивање знања
(Реализам у српској
књижевности књижевнотеоријски
појмови; писци и
књижевна дела)
- анализа рада
додатне наставе

март

април

мај

јун

Додатна настава – српски језик и књижевност (трећи разред)

Циљ додатне наставе је развијање ученичких знања, вештина и способности у области
Књижевност, као и припрема за такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада).
Задаци:
- развијање љубави према читању, доживљавању и тумачењу књижевноуметничких
дела;
- упознавање ученика са животом и стваралаштвом најзначајнијих српских и
светских писаца;
- оспособљавање ученика за језичкостилску анализу уметничких текстова;
- развијање ученичког интересовања према историји књижевности, теорији
књижевности и књижевној критици.
Активност
- Разговор о
садржајима и начину
рада, евиденција
ученика
- обнављање садржаја
из претходних разреда
- разговор о програму
за такмичење
Књижевна олимпијада
у 3. разреду
- модерна у европској
књижевности
(књижевнотеоријски
појмови; писци и
књижевна дела)
- обнављање и
проширивање знања
(Модерна у европској
књижевности књижевнотеоријски
појмови; писци и
књижевна дела)
- обнављање и
проширивање знања
(Модерна у европској
књижевности књижевнотеоријски
појмови; писци и
књижевна дела)
- обнављање и
проширивање знања
(Европска књижевност
у првим деценијама 20.
века књижевнотеоријски
појмови; писци и
књижевна дела)

Време реализације
септембар

октобар

новембар

децембар

јануар

- обнављање и
проширивање знања
(Европска књижевност
у првим деценијама 20.
века књижевнотеоријски
појмови; писци и
књижевна дела)
- обнављање и
проширивање знања
(Авангардна и
међуратна српска
књижевност књижевнотеоријски
појмови; писци и
књижевна дела)
- обнављање и
проширивање знања
(Авангардна и
међуратна српска
књижевност књижевнотеоријски
појмови; писци и
књижевна дела)
- обнављање и
проширивање знања
(Међуратна и ратна
књижевност књижевнотеоријски
појмови; писци и
књижевна дела)
- анализа рада додатне
наставе

фебруар

март

април

мај

јун

Додатна наставаиз физичког васпитања-рукомет

Циљ: Да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са
осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности
ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких
умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима.
Задаци:
- Омогућити сваком појединцу да задовољи своје повећано занимање за бављење
спортом, да задовољи потребе у подручју спорта које у току наставе физичког васпитања
не могу остварити.
- Омогућити свим, а поготово талентованим ученицима да још више развију своје
способности. ( моторичке способности и моторичке навике)
Укључити ученике уорганизацију рада и развијати организационе (предузетништво )
способности.
Активност

Време реализације

Носиоци

1.Тактика екипе у
одбрани. Зонска
одбрана 6.: 0
2. Зонска одбрана
3.2.1,
зонска одбрана 5+1
3.Спречавање
контранапада
4. Тактика екипе у
нападу. Позициони
напад систем 3:3
Позициони напад
систем 4:2
5. Игра са играчем
више.
Игра са играчем
мање.
6. Решавање
ситуационих
задатака

фебруар

Наставник и
ученици

март

Наставник и
ученици

март

Наставник и
ученици
Наставник и
ученици

март

март

Наставник и
ученици

април

Наставник и
ученици

Додатна

настава из физичког васпитања -мали фудбал
Циљ: Да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са
осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности
ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких
умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима.
Задаци:
- Омогућити сваком појединцу да задовољи своје повећано занимање за бављење
спортом, да задовољи потребе у подручју спорта које у току наставе физичког васпитања
не могу остварити.
- Омогућити свим, а поготово талентованим ученицима да још више развију своје
способности. ( моторичке способности и моторичке навике)
Укључити ученике уорганизацију рада и развијати организационе (предузетништво )
способности.
Активност

Време реализације

Носиоци

1. Систем игре
2:2

март

Наставник и
ученици

2. Систем игре
1:2:1

март

Наставник и
ученици

3. Игра из
прекида

април

Наставник и
ученици

4. Решавање
ситуационих
задатака

април

Наставник и
ученици

7.6.3. Секције

➢ У остваривању образовно-васпитног процеса рада Школе, значајно место у
осмишљавању слободног времена ученика и њиховог креативног и мисаоног ангажовања
имају ваннаставне активности.
Поштујући принцип добровољности у опредељивању ученика, Школа планира
према захтевима постављеним Законом, програмским основама васпитног рада Школе и
својим могућностима, различите ваннаставне активности. Обим реализације ових
активности у многоме зависи од инетересовања ученика, али је битно пружити им
могућности да кроз различите садржаје задовоље своја интересовања, стекну нова знања и
добију нешто више од Школе него што је само знање садржаја наставних предмета.
Секције:секција за истраживање и анализу друштвених појава, историјска секција,
спортска секција, секција за немачки језик, новинарска секција, секција за енглески језик и
културу, хемијска секција, предузетничка секција, математичка секција, драмска секција и
информатичка секција.
Секција за истраживање и анализу друштвених појава
Циљ: Образовање и мотивисање ученика да критички сагледавају и анализирају
друштвене појаве ; да узму учешћа у креирању и/или побољшању истих као друштвено
активни субјекти стварности своје регије и ширих друштвених простора кроз неговање
друштвене свести, савести и одговорности према себи и другима.
Задаци: усвајање појма и класификације друштвених појава; увиђање да је то питање које
се тиче свих нас; схватање важност иницијативе и активне партиципације у борби за
развој друштва као и решавања проблема разних баријера са којима се грађани у
друштвеном простору сусрећу; развијање моралне свести и савести; усвајање вредности
демократски уређеног и толерантног друштва; уважавање различитости и поштовање
људских и мањинских права и слободе.
Активност
Упознавање ученика
са планом рада
секције и
формирање исте
Упознавање ученика
са друштвеним
појавама и
истраживачким
техникама у области
истих
Проучавање локалне
друштвене средине –
екологија, култура,
привреда, урбанизам
Проучавање ширег
друштва (ниво
државе, европе, и
ваневропских регија)
Извештавање
компаративног типа

Време реализације
септембар

Носиоци
координатор

октобар - новембар

координатор и
ученици

децембар, јануар,
фебруар

координатор и
ученици

март, април, мај

координатор и
ученици

јун

координатор и
ученици

-

Напомена: Због непотпуне норме и специфичности рада у средини са великим
бројем деце путника из околних места (утврђене сатнице полазака ђачког
аутобуса), планирам да део часова секције реализујем помоћу дигиталних
образовних платформа као што су Zoom и Google учионица.

Историјска секција
Чланови историјске секције су ученици који показују изузетно интересовање за ову науку.
Њихово знање и интересовање се подстиче обрадом различитих тема из прошлости. Осим
проучавање историјских догађаја и личности, рад у историјској секцији подразумева
писање реферата, израду различитих наставних средстава (паноа, историјских карата,
хронолошких таблица), посете музејима, изложбама, обилазак историјских споменика.
Ученици историјске секције учествују и на такмичењима из историје уколико покажу
интересовање које организује Министарство просвете и Друштво историчара Србије
„Стојан Новаковић“.
Циљ рада секције: развијање интересовања код ученика за историјске теме и развијање
хуманих друштвених вредности.
Задаци:
-развијање логичког и критичког мишљења код ученика и увиђање узрочно-последичних
веза међу догађајима;
-развијање свести код ученика о значају окончања ратног сукоба светских размера;
-развијање свести код ученика о потреби за осудом разарања, убијања, насиња и ратних
злочина;
-формирање ставова код ученика о поштовању слобода и права сваког човека и народа.
развијање свести код ученика о важности дана државности;
-развијање логичког мишљења и способности повезивања историјских догађаја, процеса и
појава;
-изграђивање позитивних и моралних ставова и погледа на живот и свет;
-развијање свести код ученика о потреби поштовања различитости ( националних и
верских);
-резимирање стечених знања и оспособљавање ученика за разумевање прошлости;
-развијање свести код ученика о значају завршетка тоталног рата за појединца и
човечанство;
-формирање објективно-критичких ставова;
-припрема ученика за учешће на такмичењима;
-развијање способности код ученика ученика за додатна истраживања;
-развијање логичког размишљања;
-развијање тимског духа и сарадње.

Активности:
1.Обележавање важних датума

(израда паноа и реферата)
-Дан сећања на холокауст
- Дан примирја у Првом светском рату
-Дан државности Републике Србије- Сретење
-Мартовски погром 2004. године
-Дан победе над фашизмом
2. Припрема ученика за такмичења, конкурсе и квиз.
3.Додатно истраживање тема за које ученици покажу интересоваље у току школске
године.

Спортска секција
Стони тенис
Време реализације
Новембар

Децембар
Јануар

Фебруар

Март

Активности
1. Формирање секције
(мушке и женске)
2. Елементи технике,
увежбавање и
усавршавање
3. Увежбавање технике
4. Увежбавање технике
5. Елементи тактике
6. Усавршавање
технике и тактике
кроз игру
7. Игра
8. Игра
9. Игра
10. Игра
11. Игра
12. Игра (дубл)
13. Игра (дубл)
14. Игра (дублмешовито)
15. Игра (дублмешовито)

Тенис

Носиоци
Предметни наставник,
ученици чланови секције

Предметни наставник,
ученици чланови секције
Предметни наставник,
ученици чланови секције
Предметни наставник,
ученици чланови секције

Предметни наставник,
ученици чланови секције

Време реализације
Септембар

Октобар
Април
Мај

Јун

Активности
1. Формирање секције
2. Општа физичка
припрема
3. Увежбавање и
усавршавање технике
(форхенд, бекхенд)
4. Форхенд, бекхенд
5. Сервис, волеј
6. Сервис, волеј
7. Усавршавање
техничких елемената
8. Тактика
9. Усавршавање
технике и тактике
кроз игру
10. Игра ( сингл )
11. Игра ( сингл )
12. Игра (сингл)
13. Игра (дублови)
14. Игра (дублови)
15. Игра (дубловимешовито)

Носиоци
предметни наставник,
ученици – чланови секције

предметни наставник,
ученици – чланови секције
предметни наставник,
ученици – чланови секције
предметни наставник,
ученици – чланови секције

предметни наставник,
ученици – чланови секције

*Секција се планира уколико се оспособе тениски терени у школи.

Секција за немачки језик

Циљ секције једа ученици сазнају нешто више из области историје немачког језика,
немачке књижевности, као и о земљама немачког говорног подручја, бавећи се
занимљивим темама које нису довољно заступљене у редовном плану и програму.
Задаци: У задацима се полази од неке опште интересантне теме, коју наставник
представља ученицима, а затим се садржај проширује кроз истраживачке активности
ученика. Ученици се детаљаније баве одређеним аспектом теме који им је најзанимљивији
и на крају своје резултате представљају у виду плаката, презентације или неког другог
начина излагања.
Активност

Време
реализације

Носиоци

септембар 2020.

II-4

Hauptstädte Europas
(Престонице Европе)
Ученици истражују о престоницама
Европе које су одабрали и израђују
мапу Европе са објашњењима на
немачком језику.

Zusammenarbeit zwischen deutschen
und serbischen Dichtern

наставник
немачког језика

октобар 2020.

(Сарадња између немачких и
српских писаца)
Наставник подстиче ученике на
истра-живање о примерима сарадње
између немачких и српских
књижевника (преводи, заједничке
идеје, утицаји).
GermanismeninderserbischenSprache

наставник
немачког језика

децембар 2020.

II-4
наставник
немачког језика

фебруар 2021.

III-4

(Германизми у српском језику)
Наставник упознаје ученике са
различитим областима српског језика
у којима су заступљени изрази који
потичу из немачког језика.
NeueTechnologien,
BionikundUmweltschutz
(Нове технологије, бионика и
заштита животне средине)
Наставник упознаје ученике са
појмом „бионика“ и подстиче их на

IV-4

наставник
немачког језика

размишљање о вези технике и
природе и задаје им задатак да
пронађу примере употребе технике за
заштиту животне средине или
примере где су природни закони
послужили као инспирација за
технику (бионика).
„ÄnderedieWelt, siebrauchtes“
(B. Brecht)

април 2021.

(„Промени свет, то му је потребно.“
Б. Брехт)

IV-4
наставник
немачког језика

Представљање и описивање неког
друштвеног проблема и давање
примера могућих решења
Typischdeutsch, typischserbisch
мај 2021.
(Типично немачки, типично
српски)
Наставник подстиче ученике на
разговор и размишљање о овој теми и
заједно са ученицима утврђује могуће
целине – појединачне теме за
истраживање, на пример: обичаји,
храна, музика, познате личности,
знаменитости, географски појмови

Новинарска секција

III-4
наставник
немачког језика

Циљ: Новинарска секција ће окупљати ученике који желе да се баве неговањем писане
речи, али и да развијају тимски рад и у њему проналазе задовољство. Посебну пажњу ћу
посветити развијању смисла за креативно испољавање и развијање младих – њихове
маште, мисли, осећања и многих позитивних особина, воље и карактера. Одабрана група
ученика/чланова донеће и усвојити конкретан план рада литерарне секције. Организација
унутар групе за едукацију у оваквом систему рада базирана је на сарадњи, а не на
такмичењу, тако да овакав приступ омогућава члановима секције да се осећају заштићено
и да без страха од понижења и подсмеха изнесу своје идеје и развију своју креативност.
Основни циљ рада новинарске секције јесте издавање школског листа Џокер. Будући да
штампање листа изискује значајна финансијска средства, план рада је да се сва пажња
усмери на електронско издање школског листа. циљ новинарске секције јесте и
упознавање ученика са процесом настанка новина (формирање редакције, значај тимског
рада, развијање личног става и изражавање мишљења, развијање критичког става и
истраживачког рада, информисање ученика о текућим догађајима, изражавање слободе
мишљења и неговање писане речи…).
Задаци секције су да се ученици упознају са основним новинарским врстама и њиховим
изражајним средствима. Потребно је информисати ученике са сајтовима блоговима који
одговарају задацима новинарске секције као и о начинима на које им они могу користити.
Важно је повезати знања из рачунарства и информатике са знањима која ученици стичу на
свим другим предметима у школи, али и да их повезују са својим ваннаставним
активностима. Други аспект рада ученика у новинарској секцији треба да им омогући
развијање аналитичког и критичког мишљења у текстовима које пишу, али и кроз
коментаре осталих чланова новинарске секције. Веома важним сматрам унапређивање
писмености ученика али и поспешивање информатичке писмености. Охрабрујем ученике
да пишу. Трећи и не мање важан аспект је развијање и оснаживање привржености школи,
бележењем свега што обележава школски живот, рад. Снажење навике код ученика да
самостално обављају своје задатке и подстицање ученика да критички посматрају теме о
којима пишу подједнако су важни. Важно је да ученици међусобно сарађују.
У рад ове секције биће активно укључен и Ученички парламент, а руководилац секције
имаће задатак да подстичеученике да развијају своје креативне способности, као и да
откривају лепоту тимског рада, али и богатство лексике и изражајних могућности
матерњег језика.

Активност

Време реализације

Носиоци

1. Формирање
октобар
секције (на основу
интересовања и
личног опредељења
ученика у школи)
2. Читање ранијих
радова ученика
3. Планирање рада
секције на основу
идеја ученика
4. Упознавање са
функционалним
стиловима
и
проналажење
примера за сваки
функционални стил
5. Праћење
актуелних догађаја
1. Упознавање са
новембар
облицима
новинарског
изражавања (вест,
извештај и
репортажа)
2. Проналажење и
уочавање облика
новинарског
изражавања у
дневним новинама
3. Самостално
писање новинског
чланка (вести,
извештаја и
репортаже)
4. Читање и
коментар радова
5. Писање извештаја
о актуелним
дешавањима

Наставник српског
језика
и
књижевности,
чланови Новинарске
секције

Наставник српског
језика и
књижевности,
чланови Новинарске
секције

1. Облици
новинарског
изражавања
(репортажа и
интервју)
2. Интервју са неким
од ученика или
наставника школе
3. Репортажа са
неког актуелног
догађаја
4. Читање радова и
коментар
5. Празници –
разноликост
обележавања
1. Анализа рада
секције у првом
полугодишту
2. Свети Сава
1. . Сарадња са
другим школским
секцијама –
обележавање Дана
љубави
4. План рада и
подела активности
за припремање
часописа Џокер
1. Прикупљање
материјала за
школски часопис
2. Рад на школском
часопису (преглед
материјала)
3. Рад на школском
часопису (избор
радова)
4. Процес израде
новина и часописа
(опционо посета
листу Зрењанин)

децембар

Наставник српског
језика и
књижевности,
чланови секције

јануар

фебруар

Наставник српског
језика и
књижевности,
чланови секције

март

Наставник српског
језика и
књижевности,
чланови секције

. Прекуцавање
април
текстова и лектура
2. Рад на школском
часопису (прелом
страна,
уредништво)/ рад у
једном од програма
за израду
електронског издања
3. Рад на школском
часопису (лектура)/
рад у једном од
програма за израду
електронског издања
4. Уређивање
школског часописа
5. Припрема
часописа за штампу
/постављање на
школски сајт и ФБ
страницу школе
1. Промоција
мај
школског листа
основцима и на
порталу НМР Инфо
Сечањ
2. Анализа
активности и
успешности рада
секције

Анализа рада
секције

јун

Наставник српског
језика и
књижевности,
чланови секције

Наставник српског
језика и
књижевности,
чланови секције

Наставник српског
језика и
књижевности,
чланови Новинарске
секције

Извештај

Секција енглеског језика и културе
Циљ: проширивање и продубљивање знања овог страног језика код ученика кроз разне
забавне и занимљиве активности и кроз учествовање у разним наградним конкурсима и
сл.. Ближе упознавање са куллтурама народа који живе на енглеском говорном подручју.
Задаци: - Подстицање ученика да сазнају више о другим језицима и културама.
- Развијање језичких способности кроз занимљиве активности
-

Развијање креативности код ученика кроз учествовање на разним конкурсима
и израду разних паноа, предмета, писање прича.

-

Подстицање ученика на дискусију на енглеском језику и размишљање о
различитим темама (филмовима, књигама, догађајима)
Активност
Израда мапе на којој
су обележене државе
у којима је званични
језик енглески.
Упознавање са
енглеским говорним
подручјем.
Helloween –
упознавање за
празником и
историјом празника,
читање страшних
прича (Едгар Алан
По), израда маски
или изрезавање
бундеве
Thanksgiving Day –
упознавање са
празником кроз
гледање филма
Amzing documentary
– The real story of
Thanks giving.
Дискусија о
историји овог
празника.
Christmas – читање
књиге Чарлса
Дикенса Божићне
приче. Писање и
илустровање
бочићне приче које
ће бити обједињене

Време реализације
септембар

Носиоци
Наставник енглеског
језика, ученици

октобар

Наставник енглеског
језика, ученици

новембар

Наставник енглеског
језика ,ученици

децембар

Наставник енглеског
језика, ученици

у књизи коју ће
ученици сами
правити.
Писање
новогодишњих
одлука, прављење
паноа са најчешћим
новогодишњим
одлукама
Припрема за
учествовање на
ЕЛТА конкурсу
Припремање кратке
представе или
рецитовање сонета
на енглеском језику
у част Вилијама
Шекспира

јануар

Наставник енглеског
језика ,ученици

фебруар-март

Наставник енглеског
језика ,ученици

април – јун

Наставник енглеског
језика ,ученици

Хемијска секција
Циљ рада хемијске секције је да се ученицима који желе да прошире знање из хемије и
вештину рада у лабораторији то и омогући кроз стварање производа који имају употребну
вредност као што су сапуни или мирсна етарска уља.
Рад у хемијској лабораторији позитивно утиче на тимски дух ученика и одговрно
понашање према другу (сараднику), радној и животној околини. Добијање производа са
употребном вредносшћу развија код ученика предузетнички дух.
Поред наведеног ученицима се пружа прилика да на очигледан начин повежу теоријско
знање и производ настао захваљујучи том знању. На овај начин код ученика развијамо
љубав и уважавње према науци и научном мишљењу.
Секција је замшљена тако да обухвата теоријско предавање, истражиање од стране
ученика у циљу припреме рецептуре и лабораторијски рад . Реализоваће се у блок
часовима. Намењена је свим заинтересованим ученицима. Часовима координише и
управља професор хемије Татјана Шаренац.
СЕПТЕМБАР
1. Оснивачки састанак
2. Обука за безбедан рад у хемијској лабораторији
ОКТОБАР
1.
2.
3.
4.

Сређивање кабинета хемије
Прављење списка потребне опреме
Припреме за обележавање Дана mola 23.10.
Oбележавање дана mola.

НОВЕМБАР
1– 2 .Теоријски део: етарска уља
3 – 4. Прављење рецептура и припрема
ДЕЦЕМБАР
1-4. Изоловање уља из биљног материјала
ЈАНУАР
1-2. Aнализа рада секције у првом полугодишту
ФЕБРУАР
1-2.Теоријски део: сапуни
3-4. Прављење рецептура и припрема
МАРТ
1-4.Добијање сапуна - практичан рад
АПРИЛ
1- 2. Добијање сапуна из отпадних уља и масти – практичан рад
3- 4. Обележавање Дана планете Земље 22.04. – Излет у природу
МАЈ
1-4. Припрема и практичан рад - производи по избору ученика
ЈУН
1. Паковање добијених производа.
2. Обележевање дана рециклаже 05.06. – излагање производа
3. Извештај о раду секције;

Предузетничка секција
Циљ: Знање из економских стручних предмета односи се на књиговодствене,
комерцијалне, финансијске послове везане за област маркетинга и истраживања
тржишта,банкарско пословање, вођење благајничког пословања, попуњавање
књиговодствених докумената, састављање извештаја о пословању што је саставни део
посла економског техничара. Секција има за циљ да повеже предмете економске групе у
једну целину.На овај начин ученицима би се предочио значај и улога производње (или
пружања услуга ) у животу сваког појединца.Упознавањем са значајем производње
ученици би се упознали са значајем реализације продаје и функционисањем привреде у
савременим условима.Важну улогу у пословању и праћењу успеха пословања јесте и
вођење разних врста евиденције,документације статистичко праћење важних параметара у
пословању ради добијања битних информација за доношење пословних одлука.
Такође ,секцијом би био обухваћен и начин комуникације са пословним партнерима.као и
спремност за тимски рад на изради презентација и пројеката.Значајно је повезивање на
примерима из праксе кроз сарадњу са предузећима
за обављање практичне
наставе,локалном самоуправом као и појединцима који су се остварили на пољу
предузетништва. У оквиру предузетничке секције ученици ће проширити своја знања и
развити иницијативност и предузетнички дух. Секција је намењена ученицима свих
разреда.
Задаци:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стећи теоријско знање као предуслов за остваривање сопственог бизниса
Препознати и прилагодити се променама на тржишту
Развити предузетнички дух код ученика
Јачати самопоуздање,иницијативу и мотивацију код ученика
Оспособити ученике за израду пословних планова
Обучити ученике за попуњавање књиговодствених докумената
Указати ученицима на значај комуникације са пословним партнерима
Упознавање ученика са начином отпочињања рада предузећа
Анализа промена на тржишту
Упознавање ученика са методама и техникама планирања ,класификацијом планова
Презентација производних,трговинских и финансијских предузећа

План рада:
Септмбар и октобар
1.Формирање секције
2.Договор о раду и разговор на тему поступка формирања предузећа
3. Предузетничка знања, вештина и ставови код ученика
4.Презентација -предузетништво

Новембар
1.Обележавање Дана предузетништва жена (19. новембар)'-сарадња са активима жена
2.Појам и врсте тржишта
3. Како тржиште утиче на пословање предузећа
4.Презентација –производ
Децембар и јануар
1.Радионица о врстама предузећа
2. Посета предузетника
Фебруар
1.Планови као инструменти планирања(пано)
2. Сагледавање идеје о делатности предузећа
3.Презентација-средства економске пропаганде и пропагандни медији
Март
1.Сарадња са тимом за каријерно вођење
2. Сарадња са хемијском секцијом
Април
1.Припрема квиза који се односи на економске термине
2. Посета ученика предузећу или посета предузетника
3.Припрема презентације производа по избору
Мај и јун
1.Радионица (панои)
2. Реализација квиза
3.Презентација производа по избору
4.Анализа рада секције

Математичка секција
Циљ: популаризација математике и мотивисање за њено учење. Желимо да ученици кроз
практичне и примењене задатке и математички оријентисане игре и мозгалице обогаћују
знања, вештине и способности, а са друге стране разбијају распрострањене предрасуде да
је математика тешка, неразумљива, досадна и углавном некорисна.
Задаци:
1.упознавање са савременим проблемима у свету математике
2.преглед најзанимљивијих прича и анегдота познатих математичара
3.припрема ученика за такмичење Кенгур.
4.упознавање ученика са алатима програма GeoGebr
5.испитивање особина функција уз помоћ програма GeoGebra
6.преглед занимљивих теорема у математици за које још увек не постоје докази
Активност
Оснивање секције план и договор о
раду

Време реализације

Носиоци

септембар

Програм GeoGebra

октобар

наставник
математике и
ученици
наставник
математике и
ученици

Цртање
геометријских
површи (тела) у
програму GeoGebra
Цртање функција у
програму GeoGebra

новембар

наставник
математике и
ученици

децембар

наставник
математике и
ученици

Припрема ученика
за такмичење Кенгур јануар
Припрема ученика
за такмичење Кенгур фебруар
Савремена
математика
Живот и рад
познатих
математичара

наставник
математике и
ученици
наставник
математике и
ученици

март

наставник
математике и
ученици

април

наставник
математике и

ученици
Анализа рада
секције

мај
наставник
математике и
ученици

Драмска секција
Циљ: Драмска секција ће окупљати ученике који желе да развијају тимски рад и који у
њему налазе задовољство. Посебну пажњу ћемо посветити развијању смисла за драмски
израз. Говорићемо и о техничким терминима у драми, о значају сценографије и о улози
глумца у реализацији драме, о глуми као непосредном чину реализације драме, о улози и
значају редитеља. Организација унутар групе за едукацију у оваквом систему рада
базирана је на сарадњи, а не на такмичењу, тако да овакав приступ омогућава члановима
секције да се осећају заштићено и да без страха од понижења и подсмеха изнесу своје
идеје и развију своју креативност. Руководилац секције имаће задатак да подстиче
ученике да развијају своје креативне способности, као и да откривају лепоту тимског рада,
као и богатство лексике и изражајних могућности матерњег језика.
Конституисање и концепција програма рада има за циљ да млади кроз драмску игру и
рецитовање упознају и освоје елементе позоришне уметности. Циљеви реализације
процеса едукације у области уметности глуме јесу популаризација и приближавање
драмске књижевности и уметности театра ученицима наше школе, развијање културних
потреба младих и освајање културе говора и културе понашања која је иманентна
савременој пословној комуникацији. Предност сазнања у процесу драмских радионица
има упориште у активном односу ученика у процесу едукације, као и у аутентичној
интерперсоналној комуникацији групе вршњака, у освајању света покрета, слике и речи.
Задаци:
- припрема за успешно извођење програма поводом обележавања значајних датума
- развијање смисла и способности за правилно, течно и уверљиво усмено
изражавање
- богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења
- развијање способности за јавне наступе
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво.
Активност
- Формирање
секције и договор о
раду
- План рада за
текућу школску
годину
- Избор и анализа
садржаја за наступ
секције; подела
улога

Време реализације

Носиоци

септембар

Чланови секције и
наставник

- Читалачке и
распоредне пробе
(читање по улогама,
груписање лица и
ствари на сцени,
вежба покрета и
гестова)
- Генерална проба
пред наступ
поводом школске
свечаности
- Учешће секције на
прослави Дана
школе
- Избор и анализа
садржаја поводом
обележавања
школске славе;
подела улога
- Редовне пробе
(читање по улогама,
сценске радње)
- Генерална проба
- Учешће секције на
прослави Дана
Светог Саве
- Анализа рада
секције у првом
полугодишту
- Избор и анализа
садржаја за
обележавање
Светског дана
књиге
- Осмишљавање
програма; подела
задужења

октобар

Чланови секције и
наставник

новембар

Чланови секције и
наставник

децембар

Чланови секције и
наставник

јануар

Чланови секције и
наставник

фебруар

Чланови секције и
наставник

- Редовне пробе
(читање по улогама,
сценске радње)
- Редовне пробе
(читање по улогама,
сценске радње)
- Генерална проба
- Обележавање
Светског дана
књиге
- Стваралачки
писмени рад:
писање сценских

март

Чланови секције и
наставник

април

Чланови секције и
наставник

мај

Чланови секције и
наставник

дела- драматизација
- Разматрање
извештаја о раду
секције

јун

Чланови секције и
наставник

Информатичка секција
Циљ:
- Усвајање и продубљивање информатичких знања
-

Развијање способности ученика да правилно расуђују, развијају машту и
стваралачко информатичко мишљење

-

Оспособљавање ученика за квалитетно настављање образовања

Задаци:
- Упознавање ученика са коришћењем дигиталног фото-апарата;
-

Упознавање ученика са обрадом слика и типовима записа дигиталних слика;

-

Упознавање ученика са припремом слика за штампање, екрански приказ и
објављивање на интернету.

-

Упознавање и продубљивање знања у програму за векторску графику.

-

Упознавање и продубљивање знања везаних са израду сајта

-

Упознавање и продубљивање знања у програму за обраду текста;

-

Упознавање и продубљивање знања у програму за израду презентација

Активност
Представљање програма рада
секције.
Анкетирање ученика
за учешће у информатичкој
секцији.
Упознавање са радом
дигиталног фото-апарата
Фотографисање значајних
активности и дешавања у
школи.
Обрада фотографија.
Израда сајта информатичке
секције

Време
реализације
септембар

Носиоци

октобар

Чланови секције и
наставник информатике
Чланови секције и
наставник информатике

Током
школске
године

наставник информатике,
разредне старешине и
ученици

децембар

Чланови секције и
наставник информатике

Припрема материјала за сајт и
ажурирање сајта информатичке
секције
Израда лого знака

Током
школске
године
фебруар

Чланови секције и
наставник информатике

Израда диплома и захвалница
за ученике (у оквиру неких
такмичења, манифестација....)
Израда презентације на тему
Михајло Пупин
Помоћ у припреми школских
новина.

Током
школске
године
март

Израда паноа на тему
Рачунарски систем
Анализа рада секције

април

Током
школске
године

мај

Чланови секције и
наставник информатике
Чланови секције и
наставник информатике
Чланови секције и
наставник информатике
Чланови секција и
наставник информатике ,
чланови новинарске
секције
Чланови секције и
наставник информатике
Чланови секције и
наставник информатике

8.7. Ученичке организације
8.7.1. Одељенске заједнице ученика
У свим одељењима оформиће се одељењске зајенице ученика чији ће се рад
заснивати на Програму васпитног рада за ученике средње школе, Годишњем програму
образовно-васпитног рада школе, Школским развојним планом за период 2020-2024. и
колективним интересовањима ученика у одељењима. Оквирни садржаји рада одељењских
заједница ће бити:
омогућавање ученицима да доносе програме рада својих колектива и
оспособљавање за учешће у одлучивању о разним питањима из живота и рада одељења и
школе (ова питања се нарочито разматрају на ЧОС-у, Грађанском васпитању и Ученичком
парламенту)
развијање смисла за међусобну сарадњу ученика и наставника-развијањем
толеранције, културе опхођења и хуманих односа међу половима и међу људима
организовање радних, културно-уметничких, спортско-рекреативних и других
активности усмерених на развој опште цултуре и заштиту животне средине, као и
правилно коришћење слободног времена
едукација и активности у циљу очувања и унапређивања здравља и здравствене
културе
изграђивање одговорног односа појединца и целе одељењске заједнице према
усвојеним обавезама и учешће у процени резултата успеха и владања ученика
развијање осећања припадности и одељенској заједници и широј друштвеној
средини
унапређивање наставе и других активности у школи, усмеравање на развој
професионалних интересовања и радне
У одељенској заједници ученици остварују своја права и дужности непосредним
учешћем у радним активностима, расправљањем и одлучивањем о питањима значајним за
живот и рад одељења. С обзиром на општи циљ Школског развојног плана за текући
период улога одељенске заједнице је да се активно информише и учествује својим
предлозима у унапређењу васпитно-образовног рада школе, своје предлоге и идеје
одељенска заједница прослеђује преко својих делегата у Ученичком парламенту.
Одељенске заједнице наше школе мотивисане су и међуодељенским такмичењем које је
као уведено у живот школе кроз ШРП и акционо планирање у процесу Самовредновања,
са циљем оплемењивања опште атмосфере у школи. Тим за самовредновање је највише
повезан са одељенским заједницама јер са њима спроводи анкетирање и остале видове
прикупљања података неопходних за интерну анализу квалитета рада школе. У појединим
кључним областима педагог и одељенски старешина су дужни да о резултатима
самовредновања и задацима везаним за развојно планирање благовремено обавесте
одељенске заједнице и добију благовремену повратну информацију од ученика неопходну
за даље активности. То је процес који траје читаве наставне године, а разговори са

одељенским заједницама планирају се након састанака тимова заСамовредновање најмање
једном у току сваког тромесечја, а потом и Стручног актива за развојно планирање на
крају сваког класификационог периода.

8.7.2. Ученички парламент

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења. Радом Ученичког
парламента руководи председник.
Циљ рада Ученичког парламента је старање о поштовању права ученика у школи и
унапређење квалитета рада школе.
Задаци рада Ђачког парламента су:
➢ давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља
и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем
плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања
школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу
на спортским и другим такмичењима и другим питањима од значаја за њихово
образовање;
➢ разматрање односа и сарадње ученика, наставника и педагога;
➢ обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о
активностима Ђачког парламента;
➢ активно учешће у процесу планирања развоја школе и у самовредновању рада школе;
➢ предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора.
Садржај рада Ученичког парламента:
➢ Организовање разговора о питањима од посебног значаја за ученике
➢ Иницирање и спровођење акција којима се обогаћује културни и спортски живот школе
➢ Израда и реализација пројеката за унапређење услова рада школе
➢ Учешће у хуманитарним акцијама
➢ Промоција школе
➢ Промоција науке, културе и уметности
Начин спровођења програма Ученичког парламента
Своје активности Ученички парламент спроводи самостално уз помоћ и подршку
најкомпетенијих наставника за одређену област, директора, секретара, педагога, родитеља
и локалне самоуправе. Ради унапређења свог рада Ученички парламент остварује сарадњу
и са другим ученичким организацијама, пре свега у локалној средини, али и у држави, као
и са организацијама цивилног друштва.

8.7.3. Друштвено – користан рад

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:
развијање навика ученика да стално и рационално обављају различите послове рада
задовољавајући личне потребе, потребе 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 комуналне културе;
развијање свести о потреби колективног рада и принципима који се примењују у
акцијама и активностима друштвено-корисног рада;
развијање осећања одговорности за преузете обавезе и радне задатке уз неговање радне
културе ученика и спремности за сарадњу.

Садржаји и облици рада:
➢ Одржавање школског простора: уређење учионице; уређење заједничких просторија (хол,
степениште, сале, библиотека, терена за физичко васпитање и спорт);
➢ Неговање зеленила у згради и ван ње (расађивање, неговање цвећа, дрвећа, украсних
биљака);
➢ Уређивање и одржавање простора за одмор у згради и ван ње.
➢ Услужне делатности: рад у припремању и издавању школског листа; приликом појединих
акција, приредби, и др.
➢ Израда украсних и употребних предмета, израда паноа и зидних новина; израда шема,
графикона и других наставних учила.
➢ Хуманитарне и друге активности: добровољно давање крви; отклањање последица од
елементарних непогода; сакупљање књига за школску библиотеку; акције сакупљања
добровољног новчаног и другог прилога за оболеле или пострадале; акција "Друг-другу";
➢ Сакупљање секундарних сировина (стара хартија, флаше, лименке...).
➢ Акција на територији месне заједнице/ општине: сарадња и помоћ предузећима (уређење,
озелењавање терена, укључивање у производњу и сл.);
➢ Чишћење снега; учешће у акцијама озелењавање и сл.; остале активности на молбу месне
заједнице;
➢ Активности по избору школе: све активности које нису обухваћене претходним целинама а
покажу се као друштвено и педагошки оправдане (активности везане за професионално
оспособљавање и сл.).
Понуђени оријентациони програм свака одељењска заједница треба да донесе свој
програм активности, водећи, при томе рачуна о следећем:
➢ да ученици одељења узму учешће у планирању и програмирању друштвено-корисног рада;
➢ да понуђене активности буду још више конкретизоване зависно од својих услова и
интересовања;
➢ да се активности равномерно расподеле по месецима;
➢ да се оријентационо предвиди број часова за сваку целину;
➢ да се предвиде сарадници, наставници и други субјекти који ће учествовати у реализацији
задатака;
➢ да се планира онолико активности колико ученици могу да ураде како ова активност не би
ишла на штету наставе.
Непосредним планирањем и припремањем конкретне активности треба обухватити
следеће: утврђивање трајања рада, места рада, састава и броја група, конкретног задужења за
групу, одговорног ученика групе, резултати који се очекују по обављеном послу, анализе
остварених резултата, појединци који су највише допринели, али и истицање оних који нису
испунили очекивања.

9. Програмске основе рада руководећих и стручних органа школе
9.1. План рада Школског одбора
Чланови Школског одбора су:
Представници локалне заједнице:
1. Драгана Скулар
2. Биљана Томић
3. Јелена Вуковић
Представници запослених:
4. Цвијета Томовић, председник
5. Бранка Субић
6. Соња Грубачић Рајин
Представници родитеља:
7. Радослав Поповић
8. Снежана Митић
9. Јанош Мадарас
Представници Ученичког парламента:
1. Бојан Јокановић
2. Дијана Славковић
Школски одбор је орган управљања установе. Чланом 119. Закона о основама система
образовања и васпитања прописане су надлежности Школског одбора, које су прецизније
уређене Статутом Средње школе „Вук Караџић“ и Пословником о раду Школског одбора.
Надлежности Школског одбора:
-

-

-

дoнoси стaтут, прaвилa пoнaшaњa у устaнoви и другe oпштe aктe идaje сaглaснoст нa
aкт o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjипoслoвa;
дoнoси шкoлски прoгрaм, рaзвojни плaн, гoдишњи плaн рaдa,усвaja извeштaje o
њихoвoм oствaривaњу, врeднoвaњу исaмoврeднoвaњу;
утврђује предлог финансијског плана за припрему буџетаРС;
доноси финансијски план школе;
усваја извештај о пословању, гoдишњи oбрaчун и извeштaj o извoђeњу eкскурзиja;
расписује конкурс зa избoр дирeктoрa устaнoвe;
дaje мишљeњe и прeдлaжe министру избoр дирeктoрaустaнoвe;
зaкључуje сa дирeктoрoм устaнoвeугoвoр;
одлучуje o прaвимa и oбaвeзaмa дирeктoрaустaнoвe;
дoнoси oдлуку o прoширeњу дeлaтнoсти устaнoвe услова рада и остваривање образовно
– васпитнограда;
рaзмaтрa пoштoвaњe oпштих принципa, oствaривaњe циљeвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и
стaндaрдa пoстигнућa и прeдузимa мeрe зa пoбoљшaњe услoвa
рaдa и oствaривaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa;

-

дoнoси плaн стручнoг усaвршaвaњa зaпoслeних и усвaja извeштaj o њeгoвoм
oствaривaњу;
одлучуje пo жaлби нa рeшeњe дирeктoрa;
обaвљa и другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, aктoм o oснивaњу и стaтутoм.

План рада ШО за 2020/2021. годину
Време

Садржај активности

септембар
октобар

- Извештај о упису ученика
-Усвајање Извештаја о раду Школе за
2019/2020.годину
- Усвајање Годишњег плана рада за
школску 2020/2021.годину
- Разматрање и усвајање извештаја о
самовредновању
- Разматрање и усвајање извештаја о
стручном усавршавању наставника и
стручних сарадника за 2019/2020. годину
- Разматрање и доношење Плана
стручног усавршавања за 2020/2021.
Годину
- Разматрање и усвајање Извештаја о
раду директора школе о раду Школе за
2019/2020. годину
- Разматрање и усвајање Извештаја о
ШРП-у за 2019/2020. годину
- Разматрање и усвајање извештаја о раду
директора школе
- Текућа питања

новембар
децембар

- Разматрање и усвајање
евентуалних измена и
допуна Годишњег плана
за 2020/2021. годину
- Доношење одлуке о
вршењу пописа и
формирању комисије за
попис имовине и обавеза
са стањем на дан
31.12.2020.
- Разматрање и усвајање
плана уписа за школску
2021/2022.годину
- Доношење предлога
финансијског плана школе
- Текућа питања
- Усвајање финансијског
плана за 2021. годину
- Усвајање извештаја о
попису
-Разматрање и усвајање
Завршног рачуна за 2020.
- Анализа успеха и
владања ученика током 1.
полугодишта школске

јануар
фебруар

Носиоци
активности
председник
ШО,
директор,
секретар

председник
ШО,
директор,
секретар, шеф
рачуноводства

председник
ШО,
директор,
секретар, шеф
рачуноводства

2020/2021. године
- Разматрање извештаја о
раду директора
- Предлог мера за
подизање квалитета
наставе
- Текућа питања
март
април

јун
јул

- Извештај о завршеном
трећем класификационом
кварталу и предлог мера
за побољшање
- Текућа питања
- Извештај о завршеном
другом полугодишту
- Информације о
предстојећем упису у 1.
разред
- Текућа питања

председник
ШО,
директор,
секретар
председник
ШО,
директор,
секретар

По потреби у току школске године ШО одлучује по жалби на решење директора; разматра
задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшањ рада; учествује у поступку
вредновања исамовредновања школе; доноси опште акте школе.

9.2. План рада Наставничког већа
Наставничко веће је највиши стручни орган школе. У његов састав улазе наставници,
стручни сарадници и директор, који као педагошки руководилац њиме и руководи. Оно се
бави свим организационим и педагошким питањима која су од интереса за унапређивање и
ефикасније извођење образовно-васпитног рада школе. Важнији послови и задаци из
делокруга рада Наставничког већа :
програмирање и организовање рада свих школских чинилаца (одређивање концепције
Годишњег програма рада школе, актуелних проблема васпитне оријентације школе, структуре
слободних активности и слично);
адекватно распоређивање послова и задатака који ће обезбеђивати стручно ангажовање
наставника и спољних сарадника у реализацији образовно-васпитног рада школе (подела
наставних предмета, давање предлога за дужност одељенског старешине, руководилаца
слободних активности и стручних већа, формирање стручних тимова за самовредновање,
школско развојно планирање и сл.);
детаљно анализирање успеха ученика и васпитних ефеката наставе и других важнијих
чинилаца уз покретање иницијативе у изналажењу решења за отклањање уочених недостатака;
континуирано подстицање стручног и педагошко-психолошког
наставника ради унапређивања образовно-васпитног рада школе

усавршавања

анализирање рада слободнох активности, посебно са становишта доприноса у развоју
професионалних интересовања и професионалног оспособљавања ученика ;
-

иницирање и садржајно обогаћивање сарадње са локалном средином;

бављење разноврсном проблематиком која је од значаја за остваривање образовноваспитне функције школе.

АВГУСТ
•
•
•
•
•

Анализа поправних, разредних и завршних испита
Припреме за почетак школске године
Упис ученика, формирање оделења
Подела наставних предмета на наставнике и сараднике, одређивање одељенских
старешина
Усвајање плана рада стручних актива, Наставничког већа и одељенских већа

СЕПТЕМБАР
• Организовање рада секција, ученичких организација и других видова ваннастаних
активности
• усвајање плана стручног усавршавања наставника
• начин остваривања сарадње са родитељима
• увид у нормативно планску делатност
• друштвено користан рад, оранизација екскурзија
ОКТОБАР
• анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода
• планирање и извршавање допунског васпитно-образовног рада
• припрема за обележавање Дана школе 8.11.2020. године

ДЕЦЕМБАР
• Праћење рада и оцењивање ученика
• Сагледавање потреба за преузимање мера за побољшање успеха и владања ученика
• Анализа успеха и владање ученика на крају првог полугодишта
• Реализација наставних предмета
• Анализа реализације васпитних задатака
МАРТ
•
•
•

анализа ваннаствних активности
допунски рад анализа и планирања
усвајање тема за завршни испит

АПРИЛ
• анализа успеха и владње ученика на крају трећег класификационог периода
• активност у вези уписа ученика за наредну школску годину
• активност остварене сарадње са родитељима
МАЈ
• завршни испит-распоред полагања
• формирање испитног одбора и испитне комисије
ЈУНИ
•
•
•
•

анализа успеха ученика и владање на крају другог полугодишта
реализација планова и програма и васпитних задатака
анализа рада наставника и директора и оцена резултата рада
припреме за наредну школску годину

Праћење реализације плана рада Наставничког већа могуће је увидом у Записник са седница
Наставничког већа.

9.3. План рада Педагошког колегијума
Пeдaгoшки кoлeгиjум чинe прeдсeдници стручних вeћa и стручних aктивa,
кooрдинaтoри стручних тимoвa и стручни сaрaдници. Пeдaгoшким кoлeгиjумoм прeдсeдaвa и
рукoвoди дирeктoр.
1. Данијела Алексић, директор школе;
2. Жељка Чапо Томечкова, председник Стручног већа за српски језик и књижевност, стране
језике и уметности, координатор Тима за КВиС;
3. Бранка Субић, председник Стручног већа друштвених наука и координатор Тима за
обезбеђење квалитета и развој установе;
4. Александра Скоко, председник Стручног већа природних наука;
5. Растко Рацић, председник Стручног већа за подручје рада Машинство и обрада метала;
6. Весна Банчов, председник Стручног већа за подручје рада Економија, право и
администрација;
7. Кристина Лубурић, координатор Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања ;
8. Тања Васић, координатор Тима за инклузивно образовање;
9. Миомира Младеновић, координатор Тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништво;
12. Јасна Стефановић, координатор Тима за професионални развој;
13. Славица Бероња, координатор Тима за промоцију школе;
14. Цвијета Томовић, координатор Тима за планирање и извођење екскурзија;
15. Соња Грубачић Рајин, педагог школе, координатор Тима за самовредновање и актива.
Планира се минимално 4 седнице.
Прва седница је одржана у августу где је разматран модел наставе по којем ће се настава
одвијати током пандемије вируса Короне
Прва у септембру месецу ради разматрања уџбеника који ће бити коришћени у образовноваспитном раду, као и ради разматрања и усвајања распореда часова.
Друга седница биће посвећена превасходно усвајању наставних планова за ученике који
наставу прате према Индивидуалном образовном плану.
Остале седнице биће заказиване по потреби ради разматрања питања која спадају у подручје
рада Педагошког колегијума.

9.4. План рада Савета родитеља
Савет родитеља школе чине по један родитељ из сваког одељења.
Савет родитеља ради у седницима.
Чланови Савета родитеља:
1. Павле Цирок
2. Далибор Унгур
3. Милијана Јокановић
4. Марија Савовић
5. Горан Зубац
6. Анета Самарџић
7. Каролина Милошевић
8. Јанош Мадарас
9. Радослав Поповић
10. Виолета Кнежевић
11. Снежана Митић
Представници Ученичког парламента:
1. Радован Савовић
2. Санела Усковић
СЕПТЕМБАР
-Конституисање новог сазива Савета родитеља
-Избор председника Савета родитеља
-предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
- предлаже представника и његово заменика у локални савет родитеља
- Разматрање Извештаја о реализацији годишњег плана рада за 2019/20. годину
- Разматрање Годишњег плана рада за 2020/21. годину
- Разматрање извештаја о остваривању школског развојног плана у школској 2019/2020.
години
- Разматрање извештаја о самовредновању
-предлаже Школском одбору намену коришћења средстава прикупљених од родитеља,
односно другог законског заступника;
-Избор представника родитеља у Школски одбор (по потреби)
-учествовање у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника
-Упознавање са припремљеношћу школе за школску 2020/21. годину

НОВЕМБАР
-Утврђивање висине надокнаде за наставнике ангажоване на реализацији екскурзија ученика
-Tекућа питања

ЈАНУАР-ФЕБРУАР
- Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта са предлогом
мера за даље унапређење рада школе
-Извештај о утрошку средстава
МАЈ-ЈУН
-Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на крају другог полугодишта са предлогом
мера за даље унапређење рада школе
-Извештај о утрошку средстава
-Разматрање извештаја о изведеним екскурзијама
-текућа питања.
НАПОМЕНА: Плaнoм рaдa прeдвиђeнo je дa сe Савет родитеља сaстaнe 4 путa у тoку шкoлскe
гoдинe. Укoликo нe будe услoвa зa извoђeњe eксурзиje брoj сaстaнaкa бићe мaњи, a по потреби
родитељи ће се и чешће састајати, уколико то буде наметала актуелна ситуација, у
случајевима потребе разматрања о питањима утврђеним законом и статутом и ради
реализовања активности из ШРП-а за 2020/21. годину.

9.5. План рада директора школе
Директор је педагошки руководилац школе и организатор целокупног
њеног образовно-васпитног рада. У сарадњи са педагогом, наставницима
стварајући услове и усмеравајући на суштинске аспекте образовно-васпитног рада
школе, континуирано ради на рационализацији и унапређивању њеног деловања.
Основни правци педагошког деловања директора школе су у:
- планирању и организовању остваривања програма образовања и васпитања;
- подстицању и мотивисању наставног особља на стручно усавршавање и
увођење иновација у наставни рад;
- стварању конструктивне социо-педагошке климе подесне за афирмацију
критичког и одговорног разматрања позитивне педагошке праксе;
- осмишљеној координацији рада свих стручних органа и служби;
- бризи за квалитет и унапређивање целокупног образовно-васпитног рада
школе и јединствено деловање свих носилаца васпитног рада (организовање
педагошко-инструктивног увида и надзора);
- сталном настојању да ради на стварању услова потребних за афирмацију школе
и запослених у њој;
- развијању сарадње са друштвеном средином, органима управљања,
родитељима и другим институцијама значајним за рад школе;
- бризи за безбедност и обавештеност ученика и радника школе, што укључује и
надзор и учешће у посебном Протоколу за заштиту деце ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у школи.

Годишњи план рада директора школе
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ПОДРУЧЈЕ РАДА
Планирање и програмирање
Самовредновање, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање
образовно-васпитног рада
Остваривање развојног плана установе
Одлучивање о коришћењу финансијских средстава
Сарадња са јединицом локалне самоуправе, организацијама и
удружењима, подршка у стварању амбијента за остваривање
предузетничког образовања и предузетничких активности ученика
Педагпшко-инструктивни увид у рад наставника и стручних сарадника
Планирање и праћење стручног усавршавања запослених
Спровођење свих испита у установи
Предузимање мера из члана 110-113. ЗОСОВ
Предузимање мера ради извршавања налога инспекцијских органа
Примењује јединствени информациони систем просвете
Благовремено објављивање и обавештавање свих заинтересованих о
питањима од интереса за рад установе
Сазива и руководи седницама наставничког већа и педагошког
колегијума
Образује и усмерава рад стручних тела и тимова
Сарадња са породицом
Израда и подношење извештаја о свом раду и раду школе
Доношење општег акта о организацији и систематизацији посла
Одлучивање о правима, обавезама и одговорностима ученика и
запослених и обезбеђивање услова за остваривање права, обавеза и
одговорности ученика и запослених
Сарадња са ученицима и ученичким парламентом
Други послови у складу са законом
Укупно часова

Основне функције директора школе су :
• Руковођење васпитно образовним процесом у школи
• Планирање, организовање и контролу рада установе
• Праћење и унапређивање рада запослених
• Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом
управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом
• Финансијско и административно управљање радом установе
• Обезбеђивање законитости рада установе

Годишњи
број сати
730
100
100
50
50

100
80
20
30
30
10
50
100
90
50
40
20
80

20
10
1760

Рад директора школе заснива се на примени и спровођењу Закона о основама
системаобразовања и васпитања и обухвата следеће активности:
1. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих
активности установе;
2. директор је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова
за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и
унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
3. директор је одговоран за остваривање развојног плана установе;
4. директор одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара
за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
5. директор сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и
удружењима;
6. директор пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког
образовања и предузетничких активности ученика;
7. планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање
звања наставника, васпитача и стручних сарадника;
8. директор је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у
складу са прописима;
9. предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. овог закона;
10. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога
просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
11. директор је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе
података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете;
12. директор обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље,
односно друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од
интереса за рад установе у целини;
13. директор сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно
педагошког већа, без права одлучивања;

14. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
15. сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика
установе и саветом родитеља;
16. подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду
установе;
17. одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са
овим и другим законом;
18. доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;
19. обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности
ученика и запослених, у складу са овим и другим законом;
20. сарађује са ученицима и ученичким парламентом;
21. одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у
радни однос;
22.обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
Директор школе ће у складу са законским прописима и Статутом школе ће обављати
послове који подразумевају спровођење и извршавање прописа и предузимање мера за
њихову реализацију, законски заступа школу.
Директор школе ће реализовати послове из своје надлежности кроз обављање
следећих садржаја и активности:

СЕПТЕМБАР
-

Израда Програма рада школе

-

Израда Извештаја о реализацији Програма рада школе

-

Избор наставника по листама за преузимање

-

Спровођење материјалних и кадровских припрема

-

Израда програма рада директора школе

-

Доношење решења наставницима у оквиру 40.часовне недеље,

-

Прегледање планова рада наставника,

-

Организовање радне суботе (друштвено-користан рад).

-

Организовање почетка рада у новој школској години, договор са школама у
окружењу ( посебно је важно због наставника који раде у више школа)
Координирање рада на изради оперативних планова одељењских старешина,
слободних активности, ученичких организација и др.
Праћење значајних школских активности како би се благовремено отклонили
недостаци
Учешће у синхронизацији реализације наставних програма теорије, вежби, наставе
у блоку и практичне наставе
Иницирање рада стручних органа школе (стручних већа, одељењска већа и др.)
Достављање разних података Министарству просвете
Конституисање Педагошког колегијума
Иницирање рада Савета родитеља
Израда сатнице превоза ученика школским превозом од места становања до Сечња
и од Сечња до места становања ( два аутобуса саобраћа која организује локална
самоуправа), договор са Нет бусом за превоз ученика из општине Зрењанин
Рад на сарадњи са МУП-ом Сечањ на већој безбедности ученика

-

-

ОКТОБАР И НОВЕМБАР
-

-

Организовање седнице Наставничког већа ради информисања о почетним
резултатима наставе, посебно у I разреду
Консултовање са педагогом и тимом за стручно усавршавање око реализације плана
стручног усавршавања наставника
Инструктивно-педагошки рад, обилазак часова теорије, вежби, блок наставе,
практичне наставе и праћење корелације наставних садржаја
Обављање припрема за разматрање успеха ученика и анализирање рада школе на
првом класификационом периоду и сазивање седнице Наставничког већа.
Обилазак часова теорије, вежби и блока, педагошки разговори са почетницима и
новим сарадницима.
Сазивање седнице након I класификационог периода
Упућивање захтева за отварање новог смера на основу претходно испитаних
потреба средине
Иницирање и учествовање у организацији обележавања Дана школе

ДЕЦЕМБАР
-

Сазивање седнице Наставничког већа са утврђивањем предлога обима и структуре
уписа за наредну 2020/21. годину
Преглед вођења прописане школске документације од стране свих извршилаца
Припремање података за разматрање полугодишњег рада школе на седници
одељењских већа и Наставничког већа
Присуство на седницама одељењских већа на крају првог полугодишта
Сазивање седнице Наставничког већа за разматрање успеха и владања ученика на
крају I полугодишта
Организовање рада школе за време зимског распуста и учешћа чланова школског
колектива на зимским семинарима и другим облицима стручног усавршавања.
Организовање пописа имовине
ЈАНУАР

- Одржати седницу школског одбора,
- Одржати седницу савета родитеља,
- Извршити припрему за прославу Светог Саве.
ФЕБРУАР
-

Извршити анализу успеха ученика и предузети одређене мере побољшања,
Одржати седницу Школског одбора (завршни рачун, извештај директора).
МАРТ

-

Инструктивно-педагошки рад: обилазак часова теорије, вежби и блока
Припреме за III класификациони период, увид у реализацију свих облика образовноваспитног рада
АПРИЛ

-

Сазивање седнице Наставничког већа поводом III класификационог периода за I-IV
разред.
Инструктивно-педагошки надзор часова
Организовање рада на опредељивању ученика за наставне области и практичан рад
за матурски испит
МАЈ

-

Активност око завршетка наставе за IV разред
Инструктивно-педагошки рад: обилазак часова теорије, вежби и блока
Прикупљање елемената и налаза за завршну анализу образовно-васпитног рада
школе
Припремање и сазивање седнице Наставничког већа ради разматрања успеха и
владања и решавања разних организационих питања везаних за ученике IV разреда
Разматрање самовредновања школе

ЈУН
-

Организовање седница одељењских и Наставничког већа за утврђивање успеха
ученика I,II и III разреда на крају школске 2019/20. године
Организовање матурског и поправних испита за ученике IV разреда и присуство истим
Учешће у изради анализа образовно-васпитног рада на крају наставне године
Припремање смерница и педагошких основа рада за школску 2021/22. годину
Организовање завршне свечаности школе
Сазивање завршне седнице Наставничког већа са анализом резултата рада свих органа
школе у 2019/2020. години
Послови око квалификационих испита и уписа ученика у I разред за школску
2020/2021. годину
Педагошки колегијум
Преглед вођења школске документације
АВГУСТ

-

-

Организовање активности на припремању школског простора и учила за почетак рада
у новој школској години
Учешће у изради Извештаја о раду и успеху ученика у школској 2019/20. години
Учешће у изради Годишњег програма рада школе за 2020/21. год.
Активности око спровођења уписа ученика
Припремање предлога поделе предмета и часова као и ваннаставних активности
наставника и давање савета при изради индивидуалнух планова и програма
наставника, стручних већа ваннаставних активности и др.
Израда календара рада школе, обезбеђивање израде распореда часова
Надзор и учешће у евалуацији реализације активности из ШРП-а за протеклу школску
годину и учествовање у новом циклусу развојног планирања.
На свакој седници Школског одбора директор школе је обавезан да подноси извештаје
о свом раду овом органу управљања (према члану 61. став 3. тачка 11. Закона о
основама система образовања).

НАПОМЕНА:
Овај план обухвата претежно послове око организовања и надзора рада свих чинилаца
школе. У знатној мери рад директора одређује и програм рада Наставничког већа, као и
сложени односи у друштвеној средини. Посебан рад је перманентно праћење
финансијског стања школе и тражење решења да се оно поправи. Исто тако, учешће у
раду актива директора свих школа у општини Сечањ, активу директора средњих школа
средњег Баната перманентна је активност директора школе, као и редовно учешће на
семинарима посвећеним едукацији директора школа које организује Министарство
просвете и спорта Р.Србије, као и надлежности у Школском протоколу за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи, али и у Школском развојном
плану.
Начини праћења реализације програма директора и носиоци праћења:
- Праћење реализације плана и програма рада директора врши орган управљања:

- Директор два пута годишње подноси извештај о раду Школском одбору, а
континуирано извештава Школски одбор о активностима у школи и релевантним
одлукама.
- Пре подношења извештаја о раду, на седници Наставничког већа се у оквиру
анализе ГПР врши анализа реализације плана и програма директора.
9.6. План рада стручног сарадника - педагога
Циљ рада педагога је да применом теоријских, практичних и истраживачких
сазнања педагошке науке доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног
рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања
дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним
законима.
Задаци педагога су: учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и
остваривање образовно-васпитног рада; праћење и подстицање целовитог развоја ученика,
пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању образовно-васпитног
рада, пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних
компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за
васпитање и образовање деце и ученика, учествовање у праћењу и вредновању образовноваспитног рада, сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и
струковним организацијама од значаја за успешан рад установе, самовредновање, стално
стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.
У току једне радне, односно школске године педагог учествује највише у раду три
тима, а може да координише једним тимом. Педагог врши одабир облика и метода рада
који обезбеђују остваривање планираних активности и ефикасност у раду педагога.
Стручни сарадник – педагог самостално процењује начин остваривања планираних
активности у складу са проценом ситуације, својим стручним знањем и кодексом рада
педагога.
Послови педагога детаљно су одређени Правилником о програму свих облика рада
стручних сарадника ("Просветни гласник", бр. 5/12).
ОБЛАСТИ РАДА:
1. Планирање и програмирање образовно- васпитног рада
Планиране активности:
1. Учешће у изради Годишњег плана рада школе;

2. Учешће у припреми образовно-васпитних активности за нову школску годину, подели
предмета на наставнике, одељењских старешинстава, анкетирање ученика за изборну
наставу;
3. Помоћ наставницима у планирању глобалних и оперативних образовно-васпитних
програма на почетку школске године;
4. Помоћ наставницима без педагошког искуства у планирању глобалних и оперативних
планова и наставницима који се уводе у посао;
5. Помоћ наставницима у изради планова додатне наставе, секција, одељењске заједнице,
одељењског старешинства;
6. Помоћ у изради планова и програма рада стручних органа школе (стручних већа,
тимова, педагошког колегијума);
7. Учешће у изради плана стручног усавршавања запослених;
8. Учешће у планирању активности развојног плана и самовредновања рада школе и др.;
9. Израда плана и програма рада педагога.
Време реализације: јун - август - септембар
Сарадници: директор, предметни наставници, координатори тимова и стручних већа.

2.Праћење и вредновање образовно- васпитног рада
Планиране активности:
1. Праћење реализације Годишњег плана рада школе;
2. Праћење реализације наставних планова наставника, посетом часова и увидом у
документацију;
3. Праћење и анализа методичко- дидактичке организације наставе и примени нових
наставнихметода;
4. Праћење метода оцењивања (према правилнику о оцењивањуученикау средњој школи);
5. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на квалификационим периодима, као и
предлагање мера за њихово побољшање;
6. Праћење и анализа изостајања са наставе, предлагање мера за смањење изостајања и
ефеката васпитног рада у поступку изостајања;
7. Учествовање у раду комисије за проверу свладаности програма увођења у посао
наставника;

8. Праћење остваривања Акционих планова у поступку самовредновања рада школе,
развојног плана школе;
9. Праћење реализације ваннаставних активности и учешћа и успеха ученика на
такмичењима,завршним и матурским испитима;
10.Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих програма
васпитно-обрзовног
рада-програма
стручних
органа
и
тимова,стручног
усавршавања,сарадње са породицом,праћење рада стручних већа,тимова.
Време реализације: на свим класификационим периодима, април-мај, јун, јунавгуст,август и током школске године.
Сарадници: директор, тимови и стручна већа.

3. Рад са наставницима
Планиране активности:
1. Пружање помоћи наставницима у дидактичко-методичкој организацији наставе (избору
наставних метода, облика рада, дидактичког материјала);
2. Посета часовима теоретске наставе, вежби и праксе, са циљем праћења остваривања
васпитно-образовних задатака и Развојног плана;
3. Посета часовима ваннаставних активности са циљем праћења оставаривања планираних
задатака;
4. Посета угледним часовима у складу са Развојним планом, на којим наставници желе да
иновирају наставу (активна настава и примена нових наставних метода, нових метода
оцењивања);
5. Пружање помоћи наставницима који се уводе у посао и учешће у комисији за проверу
савладаностипрограма, да би кандидат приступио полагању за дозволу за рад (лиценцу);
6. Пружање помоћи наставницима при израдиобјективних инструмената за оцењивање
/објективнихтестова/ и унапређењу процеса оцењивања;
7. Помоћ наставницима у проналажењу узроканеуспеха и проблема који се јављају у
обрзовно-васпитном раду;
8. Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа
одељењске заједнице;
9. Помоћ у организацији матурских и завршних испита;
10. Пружање помоћи наставницима у изради планова додатног и допунског рада,плана
рада одељењског старешине и секција.

Време реализације: током школске године, мај, август-септембар.
Сарадници: директор, предметни наставници.

4.Рад са ученицима
Планиране активности:
1. Прикупљање података о уписаним ученицима,одељењима (прављење књиге евиденције
свих ученикашколе (гугл диск));
2. Саветодавни рад са ученицима који имају проблеме уприлагођавању новој средини и
захтевима којипроизилазе из програма позива који су изабрали;
3. Пружање помоћи ученицима и предметним наставницима у избору ваннаставних
активности (додатне наставе и секција);
4. Пружање помоћи и подршке ученицима и ученичким организацијама у организовању и
учешћу друштвеном животу школе (ученички парламент, одељењске заједнице);
5. Саветодавни рад са ученицима који имају развојне, породичне или проблеме са
средином у коју желе да се укључе;
6. Отварање и вођење ученичких досијеа;
7. Саветодави рад са ученицима који имају проблеме са успехом, изостајањем и стицањем
радних навика и испитивање узрока неуспеха, ученицима којима је потребна додатна
подршка;
8. Саветодавни рад у процесу васпитно-дисциплинских поступка.
Време реализације: септембар - октобар, током школске године.
Сарадници: директор, одељенске старешине, предметни наставници, родитељи.

5. Рад са родитељима
Планиране активности:
1. Прикупљање података о ученицима и породици, значајних за упознавање и праћење
развоја и напредовања ученика;
2. Саветодавни рад са родитељима у циљу објективног сагледавања личности и проблема
који прате развој њихове деце, успеха, изостајања са наставе, конфликта са друговима и
наставницима);

3. Саветодавни рад са родитељима о развојним карактеристика ученика и ученика којима
је потребна додатна подршка;
4. Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена ученика;
5. Саветодавни допринос и тиму за појачан васпитни рад са ученицима и допринос у
мењању ставова родитеља у промени неадекватног понашања ученика;
Време реализације: септембар, током школске године.
Сарадници: директор, одељенске старешине, родитељи, Тим за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања, Тим за ИОП.

6. Рад са директором школе
Планиране активности:
1. Непосредна сарадња са директором школе у планирању васпитно-образовних
активности, праћењу и вредновању рада наставника, изради стратешких докумената
школе, анализа и извештаја о раду школе;
2. Посета часовима;
3. Сарадња са директором у припремању седница Наставничког већа и Педагошког
колегијума;
4.Сарадња са директором по питању реализације Акционих планова Развојног плана,
самовредновања школе и учешћа у др.тимовима и стручним већима;
4 .Сарадња са директором у поступку васпитног и саветодавног рада са ученицима и
родитељима ученика;
5. Сарадња са директором у поступку решавања проблема у одељенској заједници или
конфликтима на релацији ученик-наставник, наставник-ученик, ученик-ученик;
6 .Сарадња са директором у поступку полагања наставника за дозволу за рад-лиценцу;
7. Сарадња са директором у току посета просветних саветника школске управе и
просветне инспекције;
8. Сарадња са директором по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља
односно старатеља на оцену из предмета и владања;
9. Сарадња са директором на формирању одељења I разреда.
Време реализације: септембар, током школске године.ж

7. Рад у стручним органима и тимовима
Планиране активности:
1. Учешће у раду одељенских и Наставничког већа;
2. Учешће у раду Стручних већа за област предмета у програму планирања рада, праћења
реализацијанаставних програма, унапређења методологије наставе и оцењивања, у
поступку утврђивања нивоа постигнућа ученика;
3. Учешће и реализацији програма школских тимова (самовредновања рада школе,
заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, каријерног вођења и
саветовања, инклузивног образовања, промоције школе, појачаном васпитном раду...)
4. Учешће у реализацији програма стручног усавршавања наставника;
5. Учешће у комисијама за организовање матурског и завршног испита.
Време реализације: на свим класификационим периодима, мај, током школске године.
Сарадници: директор, координатори стручних већа и тимова.

8.Сарадња
са
надлежним
локалномсамоуправом

установама,

организацијама,удружењима

и

Планиране активности:
1. Сарадња са образовним, здравственим и социјалниминституцијама и другим установама
у интересу ученика- основним школама у општини, Домом здравља Сечањ,Центром за
социјални рад;
2. Учествовање у организованим облицима размене искустава и сарадње школских
педагога ипсихолога(активи, секције, конгреси...);
3. Сарадња са локалном заједницом у реализацији заједничких послова и акција;
4. Учешће у стручним друштвима ( Друштво педагога Србије).
Време реализације:током школске године.

9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање
Планиране активности:
1. Вођење документације о свом раду, на дневном и годишњем нивоу;
2. Израда и чување посебних протокола за праћење наставе и рада наставника /посетама
часовима/ и других активности према плану;

3. Израда и вођење досијеа за ученике и адекватно чување података о ученицима у складу
са етичким кодексом педагога;
4. Рад на стручном усавршавању кроз посете семинарима и др. видове едукације и
праћењу стручне литературе и информација значајних за образовање и васпитање;
5. Учешће у ажурирању документације о свим активностима који се реализују у школи,
или су везани за школу.
Време реализације:током школске године.
9.7. План рада стручног сарадника - библиотекара
ЦИЉ
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.
Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун
допринос развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и
наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског
библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима,
што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања
датих информација и перманентност учења током читавог живота.
ЗАДАЦИ

−
−
−
−
−
−

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и
васпитања, као и библиотечко - информацијских из домена културних активности
школске библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што
учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и
праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова
има задатке:
развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и
наставника,
развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,
стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,
мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и
образовање током целог живота,
сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,
праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим
склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом
професионалном развоју,

−

−

−
−

пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће
литературе, а посебно ученицима који имају тешкоћеу учењу и раду, али и оним
ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима
и релевантним институцијама,
−
стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду
и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке
способности и креативности код ученика,
−
обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе
писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и
саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо комуникационих технологија,
припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са
посебним потребама и посебним способностима,
−
вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање,
каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови),
коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима,
заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.
ОБЛАСТ
Планирање и програмирање
васпитно-образовног рада

Праћење и вредновање
образовно- васпитног рада

Рад са наставницима

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ

Планирање набавке литературе
и периодичних публикација за
наставнике и ученике
Израђивање плана и програма
рада
Планирање и програмирање
рада са ученицима
Планирање развоја школске
библиотеке и набавка
библиотечке грађе потребне за
реализацију наставе и
образовно-васпитног рада
Учешће у изради годишњег
плана рада и самовредновања
Вођење аутоматизованог
библиотечког пословања са
увидом у наставне планове и
програме рада школе
Одабирање и припремање
литературе и друге грађе за
различите образовно-васпитне
активности

VIII, IX, X

Коришћење ресурса библиотеке
у процесу наставе
Сарадња са наставницима на
промоцији читања ради
задовољства кроз све облике
образовно- васпитног рада

VIII-VI

IX - VI

VIII-VI

Рад са ученицима

Рад са родитељима, односно
старатељима
Рад са директором и стручним
сарадником

Рад у стручним органима и
тимовима

Сарадња са надлежним

Сарадња са наставницима у
припремању ученика за
самостално коришћење
различитих извора информација
Пружање помоћи ученицима
код учења ван школе и усвајање
метода самосталног рада на
тексту и др. Материјалима
Рад на развијању позитивног
односа према читању и
важности разумевања
прочитаног
Пружање помоћи ученицима
код израде матурских радова (
литература, обрада теме, форма
матурског рада)
Подстицање побољшања
информационе, медијске и
информатиче писмености
ученика, развијањем
истраживачког духа и критичког
односа према различитим
информацијама и изворима
сазнања и осећаја за естетске
вредности
Остваривање сарадње са
родитељима у вези са
развијањем и неговањем
читалачких навика ученика
Сарадња са стручним већима
наставника, педагогом и
директором школе у вези са
набавком и коришћењем
библиотечке грађе, те
целокупном организацијом рада
Информисање стручних већа,
педагога и директора о набавци
нове стручне литературе за
предмете, дидактичкометодичке и педагошко –
психолошке литературе
Рад у стручним тимовима у
складу са решењем директора
Рад у школским тимовима на
изради годишњег и развојног
плана школе и школског
програма, на реализацији
пројектне наставе
Сарадња са другим школама,

VIII-VI

VIII-VI

VIII-VI

VIII-VI

VIII-VI

установама, организацијама,
удружењима и јединицом
локалне самоуправе

Вођење документације,
припрема за рад и стручно
усавршавање

народним и другим
библиотекама на територији
наше општине, управног округа
и Републике Србије
Сарадња са локалном
самоуправом по питању
промоције рада библиотеке и
школе
Сарадња са просветним,
културним и другим установама
( позоришта, РТВ центрима,
домовима културе...)
Учешће у раду Друштва
школских библиотекара Србије
и других стручних друштава
Праћење и евиденција
коришћења литературе
Евиденција нових библиотечких
јединица
Писање месечних извештаја,
достављање директору
кварталних извештаја
Анализа и вредновање рада
школске библиотеке у току
школске године
Стручно усавршвање

9.8. Планови рада стручних већа

VIII-VI

9.8.1. План рада стручног већа за српски језик и књижевност, стране језике и
уметности
Чланови већа су:
Жељка Чапо Томечкова, проф. енглеског језика - руководилац
Марија Радмиловић, проф. српског језика и књижевности
Зорица Новаковић, проф. српског језика и књижевности , школска библиотека
Миомира Младеновић, проф. српског језика и књижевности ; Језик, медији и култура
Даниела Живојин, проф. енглеског језика
Јасна Стефановић, проф. немачког језика
Биљана Шурјанчев, проф. енглеског језика и изборног предмета Језик, медији и култура
Данијел Ликар, проф. латинског језика, грађанског васпитања и изборног предмета
Појединац, група и друштво
Оливера Марјановић, проф. ликовне културе
Дејан Димитријевић, проф. музичке културе

Активност
Време реализације
1.Доношење и
август, септембар
усвајање програма
рада актива
2.Подела задужења у
оквиру актива
3. Планирање и
усаглашавање
градива према
Правилнику, као и
усаглашавање
критеријума
оцењивања.
4. Учешће у
самовредновању
рада школе
5. План за
реализацију
угледних и огледних
часова, корелације и
пројектне наставе
6. План
организованог
одласка ученика и
наставника у
позориште
7. Договор о
стручном
усавршавању
чланова актива
8. План израде
иницијалних тестова

Носиоци
Чланови стручног
већа

Евалуација/ докази
Извештаји,
фотографије, писане
припреме, анкете

1.Планирање
набавке потребне
стручне литературе
и посета
Међународном сајму
књига
2. Договор о учешћу
на различитим
конкурсима и
културноуметничким
манифестацијама
3. Обележавање
Дана школе
4. Анализа резултата
рада за протекли
период
1.Договор о
потребном
допунском раду
2.Подела задужења
за обележавање
Савиндана
3.Утврђивање тема
за матурске радове.
4.Размена нових
сазнања и
материјала са
посећених (зимских)
семинара.
1.Припрема и
реализација
општинских и
окружних
такмичења
2.Анализа
реализације наставе,
допунске и
припремне наставе
1.Анализа
остварених
резултата са
Општинских и
Окружних
такмичења, као и
резултата са

октобар, новембар

Чланови стручног
већа

децембар, јануар

Чланови стручног
већа

март, април

Чланови стручног
већа

мај, јун

Чланови стручног
већа

конкурса и смотри
2. Организација
припремне наставе,
матурских и
поправних испита
3.Анализа рада
актива на крају
школске године
4. Учешће у
реализацији анализе
самовредновања
рада школе
9.8.2. План рада стручног већа друштвених наука
Чланови већа су:
Историја – Бранка Субић, руководилац
Грађанско васпитање - Кристина Лубурић
Социологија- Кристина Лубурић
Филозофија- Златко Јелисавац
Психологија и грађанско васпитање: Тања Васић
Појединац, група и друштво, грађанско васпитање – Данијел Ликар
Устав и права грађана- Милорад Јовић
Уставно и привредно право-Мирјана Чутурило Милошевски
Верска настава- Зоран Милинковић
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ:
СЕПТЕМБАР
1.израда месечних и годишњих планова рада
2.распоред иницијалних тестова, контролних задатака и вежби
3.распоред допунске наставе и секција
-носилац активности: сви чланови већа
ОКТОБАР
1.анализа иницијалног тестирања ученика
2.евидентирање ученика за допунску наставу, секције и разматрање потребе за
индивидуализацијом и ИОП-ом
-носилац активности:сви чланови већа
3.обилазак фрушкогорских манастира (планирано за ученике првих разреда)

-носилац активности:Зоран Милинковић и одељенске старешине првих разреда
НОВЕМБАР
1.сагледавање могућности корелације међу предметима
2.анализа успеха на крају првог класификационог периода и доношење мера за
побољшање истог
-носилац активности:сви чланови већа

3.Обележавање Дана толеранције
-носилац активности: Кристина Лубурић, Маријана Којчић Даљевић и Мирјана Чутурило
Милошевски
4.Обележавање Дана примирја у Првом светском рату
-носилац активност: Бранка Субић
5. дебата у оквиру права слобода и грађана
-носилац активности: Мирјана Чутурило Милошевски
ДЕЦЕМБАР
1.евидентирање ученика за такмичења
-носилац активности:чланови већа код којих се јаве заинтересовани ученици
2.Обележавање Дана особа са инвалидитетом
-носилац активности:Маријана Којичић Даљевић
3. обележавање највећег хришћанског празника Божића
-носилац активности: Зоран Милинковић

ЈАНУАР/ФЕБРУАР
1.анализа успеха на крају првог полугодишта и доношење мера за побољшање истог
-носилац активности:сви чланови тима
2.обележавање Дана сећања на жртве холокауста
3.обележавање Дана државности Републике Србије
-носилац активности:Бранка Субић
4.обележавање Дана љубави
5.радионица ,,Вршњачко насиље“

-носилац активности:Кристина Лубурић
5.учешће у прослави школске славе Светог Саве
-носилац активности: Зоран Милинковић
МАРТ
1.обележавање Погрома на Косову 2004. године
-носилац активности: Бранка Субић
2.радионица под називом ,,Феминизација рада и права“
3.радионица под називом ,,Израда купопродајних уговора“
-носилац активности: Мирјана Чутурило Милошевски
АПРИЛ
1.анализа успеха на крају трећег класификационог периода и мере за побољшање истог
-носилац активности:сви чланови тима
2.Посета Скупштини општине Сечањ
3.Посета Народне Скупштине Републике Србије
-носилац активности:Мирјана Чутурило Милошевски
4.обележавање највећег хришћанског празника Ускрса
-носилац активности: Зоран Милинковић
МАЈ
1.обележавање Дана победе над фашизмом
-носилац активности: Бранка Субић
2.радионица под називом ,, Израда тужбе“
3.радионица под називом ,,Драматизација процеса суђења“
-носилац активности:Мирјана Чутурило Милошевски
ЈУН
1.анализа реализације наставног плана и програма
2.анализа успеха ученика на крају школске године
3.анализа успеха ученика на такмичењима
4.анализа стручног усавршавања и израда плана за наредну школску годину
5. израда плана рада већа за наредну школску годину
-носилац активности: сви чланови већа

Време реализације планираних активности (као и саме активности) може бити подложно
променама, у зависности од непредвиђених околности.
9.8.3. План рада стручног већа природних наука
Чланови већа су:
Александра Скоко професор математике - руководилац
Миленко Милошевић- професор биологије и екологије и заштите животне средине.
Татјана Шаренац, професор хемије и предмета машински материјали
Томовић Цвијета, професор географије
Маја Станисављев, професор физике
Јокановић Владан, професор математике
Лојовић Јелена, професор информатике
Предраг Вујновић, професор физичког и здравственог васпитања
Добрила Станић, професор физичког и здравственог васпитања

Активност
-Доношење и усвајање прогрма
рада актива.
-Подела задужења у
оквиру актива
-План за реализацију тимске
наставе(угледни и огледни часови
корелација).
-Договор о стручном
усавршавању и обележавању
значајних датума.
Обележавање

Време
реализације
август
септембар

Чланови актива

професор биологије
ученици и чланови
актива.

ДАНА ЗДРАВЕ ХРАНЕ.
Учешће на сајму књига.
-Уређивање школског парка и
јесења садња цвећа.

Носиоци

октобар

чланови актива
професор биологије
и ученици .

Евалуација/
докази

-Учешће на седници првог
квартала.
-Анализа успеха из појединих
предмета
-Договор о потребној допунској и
додатној настави.
-Утврђивање тема за матурски
рад.
-Обележавање Светског дана
борбе против СИДЕ.
-учешће у обележавању дана
Светог Саве.
-Анализа рада додатне и допунске
наставе.
-Учешће на седници
трећег квартала.
-ОбележавањеДана Шума.
Обележавање Дана Планете
Земље.
-Учешће на манифестацији Ноћ
биологије.
-Пролећно уређивање школског
парка и садња цвећа.
-Прегледање матурских радова.
-једнодневни излет
- посета природњачком музеју
у Новом Саду.
Обележавање
Дана Заштите Животне Средине.

Чланови актива
новембар
децембар
професор биологије
и ученици.

јануар
фебруар

чланови актива

чланови актива
март
април

професор
географије и хемије
ученици
професор биологије
и ученици

мај
јун

чланови актива

професор хемије и
ученици.

9.8.4. План рада стручног већа за стручне предмете подручја рада Машинство и
обрада метала
Чланови већа су:
Рацић Растко - проф. машинске групе предмета - руководилац
Витомиров Стеван - проф. машинске групе предмета
Ненадић Радомир - проф. машинске групе предмета

Време
1.
2.
3.
VIII
IX

4.
5.
6.
7.

X
XI
XII
I

III
IV
V
VI

Садржај
Доношење и усвајање програм рада актива
Подела задужења у оквиру актива.
Планирање и усаглашавање са градивом
према правилнику, као и критеријум
оцењивања.
Распоред и избор предузећа за обављање
практичне наставе.
Угледна огледна и пројектна настава
План израде иницијалних тестова
Договор о стручном усавршавању чланова
актива.

1. Планирање набавке потребне стручне
литературе
2. Анализа резултата рада за протекли период
1. Договор о потребном допунском раду
2. Утврђивање тема за матурске радове
3. Размена нових сазнања и материјала са
посећених зимских семинара
1. Планирање и припрема за посету сајму
аутомобила и пољопривредном сајму
2. Анализа успеха 3 квартала
1. Организација матурских и поправних
испита
2. Анализа рада актива на крају школске
године
3. Учешће у реализацији анализе
самовредновања рада школе

Носиоци

Чланови
стручног већа

Начин праћења
реализације

Извештаји,
фотографије,писане
припреме,цд,анкете

9.8.5. План рада стручног већа за стручне предмете подручја рада Економија, право и
администрација
Чланови већа су:
Весна Банчов – проф. економске групе предмета - руководилац
Драгана Думитру - проф. економске групе предмета
Драгана Алексић - проф. економске групе предмета

АВГУСТ-СЕПТЕМБАР
Носиоци: Чланови стручног већа
Садржај:
1. Доношење и усвајање програма рада актива
2. Подела задужења у оквиру актива
3. Планирање и усаглашавање градива, према Правилнику, као и критеријума
оцењивања
4. Самовредновање рада школе
5. План за реализацију тимске наставе (угледни, огледни часови, корелација,
пројектна настава) и мултимедијалних часова
6. Договор о стручном усавршавању чланова колектива
ОКТОБАР-НОВЕМБАР
Носиоци: Чланови стручног већа
Садржај:
1. Планирање набавке потребне стручне литературе
2. Анализа резултата за протекли период (први квартал)

ДЕЦЕМБАР-ЈАНУАР
Носиоци: Чланови стручног већа
Садржај:
1. Договор о потребном допунском раду
2. Утврђивање тема за матурске радове
3. Планирање припремне наставе
МАРТ- АПРИЛ
Носиоци: Чланови стручног већа
Садржај:
1. Анализа реализације наставе, допунске и припремне наставе
2. Анализа успеха ученика на трећем кварталу
МАЈ-ЈУН
Носиоци: чланови стручног већа
Садржај:
1.
2.
3.
4.

Организација матурских и поправних испита
Анализа рада актива на крају школске године 2020/2021.
Учешће у реализацији анализе самовредновања рада школе
Евалуација стручног усавршавања чланова стручног већа

9.9. Планови рада стручних актива и одељенских већа
9.9.1. План рада стручног актива за школско развојно планирање
Чланови актива су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Данијела Алексић – директор школе
Соња Грубачић Рајин, педагог школе
Данијел Ликар, проф. латинског језика - координатор
Кристина Лубурић, проф. грађанског васпитања
Јелена Вуковић, представник локалне самоуправе
Снежана Митић, представник Савета родитеља
Огњен Јовичић, представник Ученичког парламента

У процесу Самовредновања и Школског развојног планирања стручна већа су
добила задужења којима се њихов допринос животу и раду школе знатно обогаћује, а
њихова улога добија на ауторитету и значају.

Активност
Анализа ШРП за период 20202021.(утврђивање постигнутих
резултата)
Презентација на Наставничком већу
Презентација Савету родитеља
Презентација Ученичком парламенту
Разматрање и усвајање од стране
Школског одбора
Ажурирање података
Извештавање о реализацији циљева и
задатака

Време реализације
август 2021.
септембар 2021.
септембар 2021.
септембар 2021.
септембар 2021.
Током читавог периода трајања
ШРП-а
На крају сваког полугодишта

9.9.2. План рада стручног актива за развој школског програма
Чланови актива су:
1.
2.
3.
4.

Данијела Алексић – директор школе
Соња Грубачић Рајин, педагог школе
Драгана Думитру, проф. економске групе предмета – координатор
Владислав Јокановић, проф. информатике и рачунарства

Задаци овог стручног актива су израда предлога Годишњег програма рада школе,
сарадња са Стручним активом за школско развојно планирање, праћење реализације
Годишњег програма, ажурирање података, информација и новина битних за развој
школског програма , те измене и допуне Годишњег програма у складу са потребама школе
и сугестијама добијеним од просветног саветника који врши стручно-педагошки надзор
(према Правилнику о стручно-педагошком надзору). Током 2020/21, план овог стручног
актива је следећи:
Активност
Измена школског програма
у складу са променама у
наставним плановима

Време реализације
октобар и новембар

Носиоци
Чланови тима

9.9.3. План рада одељенских већа
Годишњи оперативни планови и програми рада појединих одељењских већа налазе
се код одељењских старешина, а на бази су задатака из Годишњег програма рада школе.
Оквирни садржаји и план рада одељењских већа је:
Активност
АКТИВНОСТ
Разматрање
потреба
за
образовним планом (ИОП)

Време реализације
индивидуалним

Пружање помоћи ученицима да се успешније
адаптирају на нове услове рада (први разред),
отклањање
недостатака
у
предзнањима,
организовање допунског и додатног рада са
слабим, односно надареним ученицима
Утврђивање образовно-васпитног нивоа ученика у
сваком одељењу, планирање и праћење
реализације програма образовно-васпитног рада.
Утврђивање успеха и владања ученика
Спровођење компаративне анализе закључних
оцена у различитим одељенским већима ради
уједначавања
критеријума
оцењивања
и
примењивању васпитних мера
Рад на координацији градива, усклађивању
наставног ритма и степена оптерећења ученика
школским обавезама.

септембар и октобар
септембар и октобар

На сваком тромесечју
На крају I и II
полугодишта
II полугодиште

Током првог
полугодишта

Размена искустава и синхронизовано решавање
специфичних проблема појединих одељења и
одељења истог образовног профила и разреда
Обогаћивање и оплемењивање простора за рад

На крају сваког
тромесечја

Организовање инструктивних консултација за
ученике који полажу различите испите,
професионално усмеравање
ученика

II полугодиште

I полугодиште

9.10. Планови рада стручних тимова у школи
9.10.1. План рада Тима за обезбеђење квалитета и развој установе
Чланови тима:
1.Данијела Алексић-директор школе
2.Соња Грубачић Рајин, педагог школе
3.Бранка Субић, проф. историје –координатор
4.Драгана Думитру, проф. економске групе предмета
5. Радослав Поповић, представник Савета родитеља
6. Драгана Скулар, представник локалне самоуправе
7. Владислава Живанов, представник ученичког парламента
АКТИВНОСТИ:
1.Праћење остваривања ГПРШ И ШП
-време реализације: два пута годишње, на полугодишту и крају школске године
-начин праћења:извештаји и записници
-носиоци активности: чланови тима
2. Праћење примене прописа за обезбеђивање квалитета и развој установе
-време реализације:континуирани током школске године
-начин праћења: извештаји и записници
-носиоци активности:директор, педагог и секретар
3.Састанци чланова Тима са кординаторима стручних актива и тимова
-време реализације:током године
-начин праћења: извештаји и записници
-носиоци активности: чланови тима, координатори других тимова и стручних актива
4.Праћење угледних часова и других активности
-време реализације: током године
-начин праћења: извештаји и записници
-носиоци активности: педагог
5.Вредновање резултата рада наставника
-време реализације: током године

-начин праћења: такмичења, ангажовање у изради пројеката и ваннаставним
активностима
- носиоци активности: Директор, педагог, чланови Тима за самовредновање
6.Праћење и утврђивање резултата рада ученика
-време реализације: током године
-начин праћења:иницијални тест, такмичења, табела успеха, ангажовање у ваннаставним
активностима
-носиоци активности: чланови тима, Тим за самовредновање
7.Подизање квалитета рада установе кроз смањење или елиминисање осипања ученика
-време реализације: континуирано током школске године
-начин праћења: израда презентација са циљем већег утицаја на ученике упућивањем на
значај образовања на живот и рад
-носиоци активности:директор, педагог, одељенске старешине ученика из ризичних група
8. Прилагођавање образовања ученицима којима је то потребно
-начин праћења: извештаји о утврђивању потреба подршке кроз ИПП1 и ИПП2,
спровођењу мера и евалуације
-време реализације: континуирано током школске године
-носиоци активности: педагог, чланови Тима за инклузију, одељенске старешине,
предметни професори
9.Сарадња са привредним друштвима кроз праксу
-начин праћења: извештаји о обављеној пракси и посети предузећа
-време реализације:континуирано током школске године
-носиоци активности:директор, стручни актив економске групе предмета, стручни актив
машинске групе предмета
10.Повећање угледа и промоција школе
-Начин праћења: одржавање сајта школе, посета основним школама
-време реализације: током школске године
-носиоци активности:директор и чланови Тима за промоцију школе
11.Повећање компетенција наставника
-начин праћења: извештаји о учешћу на семинарима
-време реализације: планови усавршавања наставника у септембру а остале активности у
току школске године
-носиоци активности: директор, председници стручних актива, тим за стручно
усавршавање

12.Праћење процеса самовредновања
-начин праћења:извештаји
-време реализације: након статистичке анализе
-носиоци активности: чланови Тима за самовредновање
13.Учествовање у изради Годишњег плана рада школе
-начин реализације: планови и извештаји
-време реализације: мај и јун 2021.
-носиоци активности: чламови Тима

9.10.2. План рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Чланови тима су:
1. Миомира Младеновић, професор српског језика и књижевности - координатор
2. Марија Радмиловић,професор српског језика и књижевности
3. Весна Банчов, професор економске групе предмета
4. Драгана Алексић, професор економске групе предмета
Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања,
вештина и ставова који су потребни свакој особи за лично испуњење и развој, друштвено
укључивање и запошљавање – ПРИПРЕМА ЗА ЖИВОТ.
Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају
се кроз наставу свих предмета, применљиве су у различитим ситуацијама и контекстима
при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су у свим ученицима за лично
остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу
за целоживотно учење.
Оријентација ка општим и међупредметним компетенцијама доприноси динамичнијем и
ангажованијем комбиновању знања, вештина и ставова значајних за различите реалне
контексте који захтевају њихову функционалну примену. То се постиже сарадњом и
координацијом активности више наставника, тј. предмета, иновирањем начина рада на
часу. У односу на предметне компетенције, међупредметне компетенције представљају
корак више у разумевању градива и примени наученог,а одговорност за њихово развијање
носе наставници и школски предмети. Због тога развијање општих и међупредметних
компетенција захтева заједничко планирање на нивоу школских тимова, примену
интерактивних и активних облика учења,као и већу аутономију школе и наставника у
реализацији образовних исхода.

АКТИВНОСТИ
Формирање тима
Израда плана рада
тима

Подстицање
наставника да
креирају и изводе
часове који развијају
међупредметне
компетенције у
редовној настави
Праћење
индивидуалног
напретка ученика у
развијености
међупредметних
компетенција

Праћење и
вредновање
резултата рада

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Наставничко веће,
директор
Тим за
међупредметне
компетенције и
предузетништво,
стручни сарадник
Тим за
међупредметне
компетенције и
предузетништво,
стручни
сарадник,директор
Тим за
међупредметне
компетенције и
предузетништво,
чланови стручних
већа за област
предмета
Чланови тима за
међупредметне
компетенције и
предузетништво,
стручни сарадник

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Седница
наставничког
већа
Израда плана
тима на састанку

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар -Октобар

Радионице о
међупредметним
компетенцијама;
Индивидуални
разговори

Током године

Успостављање
критеријума
формативног
оцењивања
полазећи од
очекиваних
исхода и
развијање
тестова
Анализа
спроведених
активности и
учешћа чланова
Тима;
Еваулација рада
Тима

Током године

Септембар -Октобар

Јун

9.10.3. План рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злоставњања и занемаривања
Чланови тима:
1. Данијела Алексић- директор школе
2. Кристина Лубурић, наставник грађанског васпитања- координатор
3. Соња Грубачић Рајин, педагог школе
4. Милорад Јовић, секретар школе
5. Предраг Вујновић, наставник физичког васпитања
6. Јелена Лојовић, наставник информатике и рачунарства
7. Радослав Поповић, представник Савета родитеља
8. Драгана Скулар, представник локалне самоуправе
9. Санела Усковић, представник Ученичког парламента

Циљ:Дефинисање и спровођење мера превенције појава насиља, злостављања,
занемаривања и дискриминације. Предузимање мера интервенције када се сумња на
насиље,злостављање, замемаривање, дискриминацију, или када се насиље,
занемаривање, злостављање, дискриминација евидентно дешава. Остваривањем овог
циља ствара се повољна социо- психолошка клима у школи.
Задаци:
-Повећање знања и развијање ставова актера школског живота у односу нанасиље.
- Стицање информација о текућим дешавањима у погледу питања насиља.
- Едукација ученика и запосленог особља
- Организацијско јачање против насиља.
-Мере интервеније када се сумња на насиље, злостављање, замемаривање,
дискриминацију, или када се оно евидентно дешава.

Активност
Организовање часа
одељенског
старешине у
сарадњи са
члановима тима у
циљу упознавања и
подсећања ученика
на протокол
поступања у
установи у одговору
на насиље,
злостављање и
занемариваривање.
Информисање
родитеља о важећем
протоколу на
родитељском
састанку
Редовно давање
информација,
вођење разговора и
спровођење других
техника са
ученицима и
запосленима о
учесталости ових
појава у школи.
Едукација ученика о
темама везаним за
насиље,
злостављање,
занемаривање и
дискриминацију са
посебним освртом
на вршњачко и
електронско насиље.
Редовно пружање
подршке
запосленима у
препознавању,
евидентирању и
реаговању у случају
појаве насиља,
занемаривања,

Време реализације

Носиоци

Чланови тима,
одељенски
старешина
Септембар 2020.

Септембар/октобар
2020.

Одељенски
старешина у
сарадњи са
члановима тима

Током школске
године

Чланови тима,
запослени, ученици

Новембар/Децембар
2020.

Током школске
године

Евалуација/
докази
Евиденција часа у
ес дневник,
презентација на
тему насиља,
занемаривања,
злостављања,
извештај тима.

Записник са
одржаног
родитељског
састанка, извештај
тима.
Извештај тима,
извештај рада
педагога школе,
евиденција
одељенског
старешине.

Чланови тима,
наставници
предмета
психологија,
социологија,
грађанско
васпитање,
информатика и
рачунаство

Евиденције у ес
дневник, припреме
за час,
презентације,
извештај тима

Чланови тима

Извештај тима,
евиденције
одељенских
старешина,
евиденције педагога
школе

злостављања и
дискриминације.
Предузимање корака
у складу са
протоколом у
случају појаве
насиља, или сумње
да се насиље
дешава.
Сарадња са
институцијама (
полиција,
здравствене
установе, центар за
социјални рад) у
превенцији и
санирању последица
насиља.
Обележавање
Међународног дана
толеранције
Обележавање Дана
борбе против
вршњачког насиља
Организовање
часова са циљем
промовисања духа
фер-плеја и
међусобног
поштовања

Током школске
године

Чланови тима,
одељенски
старешина, други
запослени у
установи

Евиденција
одељенског
старешине,
евиденција педагога
школе, план
заштите, извештај
тима

Чланови тима

Извештај тима

Новембар 2020.

Наставник
грађанског
васпитања

Фебруар 2021.

Наставник
грађанског
васпитања

Евиденција у ес
дневник,
фотографије,
радови ученика
Евиденција у ес
дневник,
фотографије,
радови ученика
Евиденције у ес
дневник,
фотографије,
радови ученика

Током године

Током другог
полугодишта

Наставник
физичког
васпитања

9.10.4. План рада Тима за промоцију школе
Чланови тима:
1. Славица Бероња, проф. математике – координатор
2. Јасна Стефановић, проф. немачког језика
3. Јелена Лојовић, проф. информатике и рачунарства
Циљ тима за промоцију школе је да нашу школу прикаже као подстицајну средину у којој
се стичу знања и вештине потребне како за даље школовање, тако и за стручно усмерење.
Да се укаже на значај Школе у локалној средини и да се посебно истакне успех ученика,
као и постигнућа наставника. Да се укаже на радну и подстицајну атмосферу, иновативне
и савремене приступе настави кроз коришћење савремених алата у настави.
Задатак тима за промоцију школе је да учини видљивим успех школских тимова и
ученика, да представи све ресурсе којима школа располаже и све садржаје у којима наши
ученици учествују и активности које су доступне ученицима наше школе.

Активност

Време
реализације
Промоција на сајту школе
Током школске
(http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs/) године
и кроз сарадњу са локалним
интернет порталом НМР Инфо.

Носиоци

Промовисање успеха ученика и
постигнућа наставника на
различитим конкурсима,
такмичењима и спортским
такмичењима.
Промовисање активности које се
одвијају у школи путем сајта
школе.

Током школске
године

Чланови тима

Током школске
године

Чланови тима

Промовисање садржаја у које су
укључени ученици наше школе
(одлазак на базен, позоришне
представе, сајмове, излети)
Посете основним школама на
територији општине Сечањ.
Упознавање ученика основне
школе и њихових родитеља са
образовним профилима у нашој

Током школске
године
Јануар - април

Чланови тима

Евалуација/
докази
Објављивање
садржаја на
сајту школе и
порталу НМР
Инфо.
Објављивање
садржаја на
сајту и порталу
НМР Инфо.

Фотографије,
панои,
објављени
садржаји
Чланови тима
Фотографије,
панои,
објављени
садржаји
Чланови тима,
Фотографије,
директор школе, објављени
професори
садржаји
стручних
предмета,

школи.

представници
локалне
самоуправе

9.10.5. План рада Тима за каријерно вођење и саветовање
Чланови тима:
1. Данијела Алексић, директор школе
2. Жељка Чапо Томечкова, проф. енглеског језика – координатор
3. Соња Грубачић Рајин, педагог школе
4. Александра Скоко, проф. математике
Циљ: Подстицање професионалног развоја ученика и пружање помоћи појединцу да
формира реалну слику о својим способностима, особинама личности, интересовањима и
да у односу на садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и занимања што
успешније планира свој развој.
Задаци: израда презентација, израда и обрада анкета, тестова, одржавање радионица,
организовање посете Сајму образовања.
Активност

Време
реализације

Носиоци

Тестирањеученика 3. и 4. разреда
Тестовипрофесионалнихинтересовања
Обрадатестова и заједничкаанализа са
сваким учеником

Током првог и
другог
полугодишта,према
жељи и
интересовању
ученика
Према календару
Сајма образовања,
једном у току
школске године

Педагог

Посета Сајма образовањау Новом Саду
или Београду

Промотивне активности
високообразовних институција, из
ужег или ширег окружења, у нашој
школи

Током целе
школске године,
према динамици
договореној са
високообразовним
институцијама

Презентовање сајтова на којима могу

Током првог

Директор
школе,
одељенске
старешине
ученика
завршних
разреда
Директор
школе,
педагог,
одељенске
старешине
ученика
завршних
разреда
Одељенске

Евалуација/
докази
Обрађени/
Анализирани
тестови

Извештај о
посети сајма,
фотографиаја

Промотивни
памфлети,
фотографије

Извештај о

наћи информације о факултетима и
запослењима ( Инфостуд, БОШ
каријера )

полугодишта

Радионица
Ко сам ја – самопроцена знања и
вештина

Током првог
полугодишта

Радионица
ЦВ-резиме- биографија

Током првог
полугодишта

Чланови
тима

Радионица
Интервју

Током другог
полугодишта

Чланови
тима

Радионица
Мој профил – лична промоција на
друштвеним мрежама

Током другог
полугодишта

Чланови
тима

Посета НСЗ школи
Презентовање начина рада и
функционисања службе

Током школске
године

Тим за
каријерно
вођење и
саветовање

старешине
ученика
завршних
разреда,
педагог
Педагог

одржаној
презентацији

Извештај о
одржаној
радионици,
фотографије
Извештај о
одржаној
радионици,
пано,
фотографије
Извештај о
одржаној
радионици,
пано
Извештај о
одржаној
радионици,
фотографија
Извештај о
посети НСЗ
школи,
фотографије

9.10.6. План рада Тима за професионални развој
Чланови тима:
1.
2.
3.
4.

Јасна Стефановић, проф. немачког језика - координатор
Растко Рацић, проф. машинске групе предмета
Биљана Шурјанчев, проф. енглеског језика и изборног предмета у гимназији
Владан Јокановић, проф. математике

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања
наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 81/17) и
Правилника о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању и
напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник
РС“, бр. 48/18) и плана Тима за стручно усавршавање, школа доноси следећи План
стручног усавршавања:
ЦИЉ

АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСК Критеријуми и
А
мерила
ДИНАМИКА остварености
Почетак
школске
године

1. Осврт на
Правилник о
сталном
стручном
усавршавању и
напредовању у
звања
наставника,
васпитача и
стручних
сарадника

Презентација
на
Наставничком
већу

Секретар школе
и Тим за стручно
усавршавање

2.Прављење
индивидуалних
планова
стручног
усавршавања
наставника,
стручног
сарадника и
директора

Израда
планова

Наставници,
педагог и
директор

јун

Сви наставници
познају
Правилник о
сталном
стручном
усавршавању и
напредовању у
звања
наставника,
васпитача и
стручних
сарадника
Направљени
планови
наставника,
стручног
сарадника
директора

и

3. Унапређење
наставничке
компетенције
К2 (поучавање и
учење) и
приоритета П1
(унапређење
дигиталних
компетенција)

Организовање Директор,
и реализација
секретар
семинара
„Интерактивне
таблa као
подршка
иновативним
методама у
настави“–
оспособљавањ
е наставника за
примену
интерактивних
табли

По одобреном
конкурсу

50 %
наставника је
похађало
семинар о чему
постоје докази
– уверења у
досијеима

4. Унапређење
наставничке
компетенције
К2 (поучавање и
учење) и
приоритета П1
(унапређење
дигиталних
компетенција)

Организовање
и реализација
за
потребе
постављања
платформе
учења
на
даљину

Директор, проф.
информатике,
Тим за стручно
усавршавање

Током првог
полугодишта
школске
2020/2021.
године

Постављена
платформа за
учење на
даљину

5. Унапређење
наставничке
компетенције
К4
(комуникација и
сарадња) и
приоритета П2
(методика рада
са
децом/ученицим
а којима је
потребна
додатна
образовна
подршка)

Одабир
семинара у
складу са
планираним
компетенцијам
аи
приоритетним
областима

Тим за стручно
усавршавање и
директор

Током године

Бар 60%
наставника
унапредило
компетенцију
К4 и приоритет
П2

6. Унапређење
наставничке

Одабир
семинара у

Тим за стручно
усавршавање и

Током године

Бар 90%
наставника

компетенције
К4
(комуникација и
сарадња) и
приоритета П3
(планирање и
реализација
наставе
оријентисане на
исходе –
подизање нивоа
методичких
знања)

складу са
планираним
компетенцијам
аи
приоритетним
областима

директор

унапредило
компетенцију
К4 и приоритет
П3

7. Стручно
усавршавање у
школи

- реализација
девет угледних
или огледних
часова у једној
школској
години
- презентовање
са семинара
стручног
усавршавања
колега
- презентовање
стручне
литературе

Наставници,
педагог,
директор, Тим за
стручно
усавршавање

8. Унапређење
менторског рада
са
приправницима

Рад са
Наставник
Током године
приправницим ментор, педагог,
а, вођење
директор
документације,
упознавање са
годишњим
програмом
рада школе,
праћење и
унапређење
рада са
приправницим
а у настави

Током четири
године

-одржано
тридесет шест
угледних/оглед
них часова
-одржано бар
четири
презентације са
семинара
- одржано бар
две
презентације
стручне
литературе
Уведен
приправник у
посао и
оспособљен за
полагање
испита за
лиценцу

9.10.7. Процес самовредновања и план рада Тима за самовредновање и вредновање рада школе

Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Циљ:
Планирати васпитно-образовни рад усмерен на:
међупредметне и предметне компетенције и планирање наставе кроз исходе;
у оперативним плановима наставе и учења наставника и дневним припремама примењиваће се активно учешће ученика на часу;
на основу праћења постигнућа ученика планира се функционална допунска и додатна настава;
наставни рад припремаће се на основу самовредновања рада наставника и напомени о реализацији планираних активности.

АКЦИОНИПЛАН
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ЕВАЛУАЦИЈА
НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. унапредити
глобалне и
оперативне планове
наставе и учења кроз
коришћење
међупреметних и
предметних
компетенција и
стандарда
постигнућа.
2. унапредити
планирање и
реализацију редовне
допунске и додатне
наставе уз што
квалитетнију
корелацију

1. израда глобалних и
оперативних планова у складу
са међупредметним и
предметним компетенцијама и
стандардима постигнућа
2. провера усклађености
глобалних и оперативних
планова са прописима

Наставници,
директор,
педагог,
стручни активи

1. планирање редовне и
допунске наставе на
годишњем нивоу уз јасно
дефинисање циљева и исхода,
примену савремених
наставних метода у корелацији
са другим предметима
2. планирање додатне наставе
на годишњем нивоу на основу
календара такмичења,
годишњих планова стручних
већа

Наставници,
директор,
педагог,
стручни активи

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

ИНСТРУМЕНТИ

НОСИОЦИ

Усклађеност са
законским актима

До 15.
септембра

Израђени
глобални и
оперативни
планови

Педагошки
колегијум и
директор

Усклађеност са
законским актима

До 15.
септембра

Израђени
глобални и
оперативни
планови

Педагошки
колегијум и
директор

3. редовно
самовредновати рад
наставника

1. самовредновање кроз увид у
планове
2. извештавање о реализацији
редовне, допунске и додатне
наставе на основу евиденције
о одржаним часовима

Тим за
самовредновањ
е, стручни
активи, педагог,
директор

јун

Евидентирани
часови у Ес
дневник и извештај
о реализацији

Реализована
допунска и
додатна
настава

Школски
координатори,
одељенске
старешине,
педагог и
директор

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Циљ бр. 1 :
Подићи квалитет наставе осавремењивањем наставе и применом нових наставних метода.

АКЦИОНИПЛАН
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ЕВАЛУАЦИЈА
НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. применити у
свакодневном раду
савремене методе
рада

1. израда плана посете
часовима/наставној пракси (3
подручја рада по 5 часова
годишње)
2. израда припреме часова (15
наставника годишње)
3.анализа посећених часова
4. извештај посећених часова
5. самовредновање

Предметни
наставници,
педагог и
директор

октобар-мај
(сваке школске
године)

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

Израђен план
за посете 15
часова,
израђене
методичке
припреме
наставника за
15 часова,
дневници
праксе
ученика,
посећени
часови

ИНСТРУМЕНТИ

НОСИОЦИ

15 методичких
припрема
часова,дневници
праксе са посећене
праксе,
15 извештаја
посећених часова,
самовредновање
посећених часова

Тим за
самовредновање,
педагог и
директор

Циљ бр. 2 :
Унапредити сарадњу стручних већа ради побољшања могућности мултидисциплинарног усвајања градива.
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. одржавати угледне
и огледне часове

1. израда плана посете
угледним и огледним
часовима (3 подручја рада по 2
часа годишње)
2. израда припреме угледних и

Предметни
наставници,
педагог и
директор

Октобар-мај
(сваке школске

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

ИНСТРУМЕНТИ

НОСИОЦИ

Израђен план
за посете 6
угледних и
огледних

15 методичких
припрема часова,
15 извештаја
посећених часова,
самовредновање

Тим за
самовредновање,
педагог и
директор

огледних часова (6 наставника
годишње)
3. анализа посећених угледних
и огледних часова
4. извештај са посећених
угледних и огледних часова
5. самовредновање

године)

часова,
израђене
методичке
припреме
наставника за
6 угледних и
огледних
часова,
посећени
часови

посећених часова

Циљ бр. 3 :
Унапредити сарадњу стручних већа ради уједначавања критеријума у оцењивању.
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. унапредити
критеријуме
оцењивања
поштујући
Правилник на нивоу
стручних већа

1. израда презентације
Правилника
2. представљање презентације
на Наставничком већу
3. постављање презентације на
сајт школе
4. достављање презентације у
штампаном облику
наставницима
5. одржавање редовних
састанака стручних већа
6. договор о усаглашавању
критеријума оцењивања у
складу са Правилником

Секретар,
наставници
задужени за
ажурирање
сајта,
председници
стручних већа,
чланови
стручних већа

августсептембар

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

Израђена
презентација,
постваљена на
сајт школе,
,усаглашени
критеријуми
оцењивања,
достављена
презентација у
штампаном
облику
наставницима

ИНСТРУМЕНТИ

Записници
састанака стручних
већа, презентација

НОСИОЦИ

Тим за
самовредновање,
педагог, секретар
и директор

Циљ бр. 4 :
Повећати прилагођавање рада на часу потребама ученика (на основу плана индивидуализације и ИОП-а).
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. повећати
примењивање
прилагођених
материјала, задатака
и активности у

1. израда планова за
индивидуализацију (ИОП)
2. договор на нивоу стручних
већа о примени планова,
облика рада, техника и

Тим за
инклузивно
образовање,
стручна већа,
наставници,

Током године

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА
Израђени
планови за
индивидуализац
ију и ИОП,
постигнут

ИНСТРУМЕНТИ

НОСИОЦИ

Извештај о примени
индивидуализоване
наставе и ИОП-а

Тим за
инклузиво
образовање, Тим
за
самовредновање,

складу са потребама
ученика

поступака за
индивидуализацију
3. примена
индивидуализованих планова
у складу са потребама ученика
(сваки наставник за свако
одељење и ученика где је
указана потреба)
4. извештај о примени
индивидуализоване наставе
5. самовредновање

договор на
нивоу стручних
већа,
примењени
планови
индивидуал. И
ИОП-а

родитељи,
педагог и
директор

педагог,
директор

Циљ бр. 5 :
Повећати активност ученика у циљу већег разумевања учења на часу и повезивања са претходно наученим.
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. мотивисати
ученике да повезују
предмет учења и
примене научено
помоћу различитих
облика рада, техника
и поступака

1. имплементација у
оперативне планове
наставника различитих
облика, метода, техника и
поступака рада у циљу
побољшања активности
ученика
2. примена оперативног плана
на часовима уз праћење
наставника
3. анализа примене планова
4. извештај о примени планова
5. самовредновање

Наставници,
педагог и
директор

Током године

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

Имплементира
нни различити
облици,
методе и
технике у
настави,
повећана
активност
ученика на
часу (до 20%)

ИНСТРУМЕНТИ

НОСИОЦИ

Извештај, повећан
успех ученика за
20%

Тим за
самовредновање,
наставници
педагог,
директор

Циљ бр. 6 :
Јасно истакнути критеријуме вредновања и дати повратну информацију и јасна упутства о даљем напредовању.
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. формирати јасне
критеријуме
оцењивања и дати
повратну
информацију

1. упознати ученике са
критеријумом оцењивања
2. упознати родитеље са
критеријумом оцењивања
3. на часовима провере

Ученици,
родитељи и
наставници

септембар

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

Ученици и
родитељи су
упознати са
критеријумом
оцењивања, на

ИНСТРУМЕНТИ

НОСИОЦИ

Извештаји,
самовредновање

Наставници, Тим
за
самовредновање,
Ученички
парламент,

примењивати дате
критеријуме
4. редовно давати повратне
информације ученицима о
напредовању и мере за
напредовање
5. извештаји наставника о
напредовању ученика
5. самовредновање

часовима
провере
примењивани
су дати
критеријуми
уз давање
повратне
информације,
остварена
квалитетнија
сарадња
између
наставника и
уленика и
ученика и
ученика

педагог и
дирелктор

Област квалитета 3 : ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Циљ:
Унапредити постигнућа ученика кроз резултате иницијалних и годишњих тестова.

АКЦИОНИПЛАН
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ЕВАЛУАЦИЈА
НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. спроводити
иницијалне,
годишње тестове и
провере знања ради
побољшања
постигнућа ученика

1. израда плана реализације
иницијалних и годишњих
тестова на Наставничком већу
2. у оквиру стручних већа
направити тестове на нивоу
разреда
3. примена тестова у свим
одељењима
4. анализа урађених тестова
5.извештај стручних већа
6.самовредновање

Чланови
Наставничког
већа, педагог и
директор

септембар

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

Израђени
планови
иницијалних
тестова,
урађени и
анализирани
сви тестови у
свим
одељењима

ИНСТРУМЕНТИ

НОСИОЦИ

Резултати тестова
и извештаји
стручних већа

Стручна већа,
Тим за
самовредновање,
педагог и
директор

Област квалитета 4 : ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Циљ:
Унапредити помоћ и подршку за све ученике у школи.

АКЦИОНИПЛАН
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ЕВАЛУАЦИЈА
НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. развијати кроз
наставни рад и
ваннаставне
активности
Каријерно вођење и
саветовање
2. пружати помоћ
ученицима из
осетљивих група уз
помоћ релевантних
институција

1. формирање Тима
2. анализа ситуације
3. израда плана
4. реализација активности на
основу плана
5. извештај о активности
6. самовредновање
1. препознавање ученика из
осетљивих група
2. формирање Тима
3. анализирање ситуације о
броју ученика
4. прављење програма
5. остваривање сарадње са
релевантним институцијама
(Основна школа из које
ученик долази, Центар за
социјални рад, Дом здравља,
Ромска организација, Црвени
крст, Локална самоуправа)
6. пружање подршке
7. извештај
8. самовредновање

Тим за КВИС,
педагог и
директор

Тим за подршку
ученицима,
Одељенске
старешине,
родитељи,
представници
релевантних
имнституција

Током године

Током године

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

ИНСТРУМЕНТИ

НОСИОЦИ

Оформљен
тим и
реализоване
активности на
основу плана

План, Извештај

Тим за Квис,
Тим за подршку
ученицима

Препознати
ученици
којима је
потребна
подршка,
направљен
програм и
остварена
сарадња са
родитељима и
релевантним
институцијама

Планови,
извештаји

Тим за подршку
ученицима и
педагог

Област квалитета 5 : ЕТОС
Циљ бр. 1:
Промовисати резултате ученика и наставника, радити на угледу школе и даљем развијању добре климе у школи.

АКЦИОНИПЛАН
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ЕВАЛУАЦИЈА
НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. развијати и
неговати позитивну
радну атмосферу и
међуљудске односе у
школи кроз
различите облике
ваннаставних
активности

1. организовање приредби,
радионица, предавања,
обележавање важних датума,
посета позоришту
2. редовно извештавање о
учешћу чланова колектива и
ученика у активностма
значајним за одвијање
школског живота на сајту
школе , књиге обавештења и
огласне табле
3. организовање дружења и
излета за чланове колектива
4. осмислити одређени број
часова одељенских старешина
са темама које су у вези са
стварањем здраве и позитивне
атмосфере у међуљудским
односима

Директор,
педагог,
руководиоци
секција,
наставници
задужени за
обележавање
значајних
датума,
наставници
задужени за
одржавање
школског сајта,
одељенске
старешине,
председник
синдиката

Током године

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

Одржане
приредбе,
радионице,
посећене
позоришне
представе,
обележени
значајни
датуми, све
активности
пропраћене на
школском
сајту и кроз
књигу
обавештења,
одржано бар
два ЧОС-а на
тему стварање
здраве и
позитивне
климе у
одељењу,
организована
два излета или
дружења за
чланове
колектива

ИНСТРУМЕНТИ

Записници,
извештаји,
фотографије,
снимци и панои

НОСИОЦИ

Директор,
педагог,
руководиоци
секција,
наставници
задужени за
обележавање
значајних
датума,
наставници
задужени за
одржавање
школског сајта,
одељенске
старешине,
председник
синдиката, Тим
за
самовредновање

Област квалитета 6 : ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
Циљ бр. 2:
Развијати сарадњу на свим нивоима.
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. обезбедити
подршку и помоћ у
раду Ученичког
парламента, активног
учешћа родитеља у
раду школе,
организовању
сарадње стручних и
саветодавних органа

1. укључивање родитеља у
културни живот школе
2. активно учешће и подршка
наставног и ненаставног
особља у раду Ученичког
парламента
3. сарадња саветодавних и
стручних органа школе у
изради планова и формирања
тимова
4. међусобна сарадња у
реализацији в-о рада

Педагог,
наставници,
родитељи,
Ученички
парламент,
Саветодавни и
стручни органи
школе

Током године

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

Учествовање
родитеља у
културном
раду и животу
школе,
остварена
сарадња
између
наставног и
ненаставног
особља и
Ученичког
парламента

ИНСТРУМЕНТИ

Извештаји

НОСИОЦИ

Ученички
парламент,
стручни органи
школе, Савет
родитеља,
педагог

Циљ бр. 1 :
Ускладити сва школска документа са законским прописима.

АКЦИОНИПЛАН
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ЕВАЛУАЦИЈА
НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. ажурирати сва
обавезна документа

1. анализирање школских
докумената
2. ажурирање школских
докумената
3. анализирање и извештај о
раду

Секретар,
педагог и
директор

Током године

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

Усклађена сва
обавезна
документа

ИНСТРУМЕНТИ

Школска
документа (ШРП,
Школски програм,
Годишњи планови
и извештаји...)

НОСИОЦИ

Секретар,
педагог и
директор

Циљ бр. 2 :
Подићи компетенције директора ради ефикаснијег руковођења и унапређења рада школе.
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. анализирати рад
директора школе,
компетенције
директора и
упоредити са
законом
2. унапредити рад
директора
3. Развијати
компетенције за
подстицање промена
и иновација

1. анализирање извештаја о
раду директора
2. анализирање извештаја о
стручном усавршавању
3. анализирање закона
4.сачињавање и презентација
извештаја
1. учествовање на семинарима
и стручним скуповима

Директор,
Наставничко
веће, Школски
одбор

1. отварање новог смера у
циљу повећања броја ученика
у школи за упис

Секретар,
директор,
педагог,
локална
самоуправа,
Наставничко
веће, Школски
одбор

Директор

Два пута
годишње

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

Сачињени
извештаји и
презентовани

ИНСТРУМЕНТИ

Извештаји,
запасници

НОСИОЦИ

Директор,
Наставничко
веће, Школски
одбор

Током године

Унапређен рад
директора

Уверења и
извештаји

Директор

До децембра
месеца

Верификован
нови смер

Решење о
верификацији

Директор и
секретар

Циљ бр. 3 :
Остварити сарадњу са другим установама, организацијама и локалном заједницом.

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. подстицати
сарадњу због
развијања
предузетничких
компетенција
ученика

1. анализа постојећих ресурса
који су погодни за сарадњу
2. успостављање сарадње са
привредним органима
3. побољшање сарадње са
локалном заједницом
4. развијање квалитетније
сарадње са мрежом основних
школа у нашој општини
5. успостављање сарадње са
школом из региона сличног
подручја рада

2. развијати кроз
школске пројекте
предузетничке
компетенције
наставника

1. оформити на нивоу школе
платформу за учење „Moodle“
2. формирати на платформи
базу часова
3.успостављање сарадње са
успешним бившим ученицима
школе
4. постављање видео надзора у
школи
5. прављење теретане на
отвореном
6. реновирање тениских терена
7. оспособљавање простора за
кутак за родитеље

Директор,
педагог, Тим за
промоцију
школе, проф.
грађанског
васп., проф.
психологије,
професори са
подручја рада
машинство и
обрада метала,
економија,
право и
администрација

Директор,
секретар,
педагог, проф.
информатике,
проф. физичког
васпитања,
локална
самоуправа

Током године

Током 4
године

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

Анализирана
постојећа
ситуација,
успостављена
квалитетнија
сарадња са
постојећим
привредним
органима, са
локалном
заједницом ,
унапређена
квалитетнија
сарадња са
мрежом
основних
школа
Оспособљен
платформа за
учење на
даљину,
формирана
база часова,
успостављена
сарадња са
бившим
ученицима,
постављен
видео надзор,
направљена
теретана на
отвореном,
оспособљен
простор за
родитеље

ИНСТРУМЕНТИ

Извештаји,
уговори о
извођењу
практичне наставе,
фотографије

Извештаји,
планови, пројекти,
фотографије

НОСИОЦИ

Директор,
педагог, Тим за
промоцију
школе, проф.
грађанског васп.,
проф.
психологије,
професори са
подручја рада
машинство и
обрада метала,
економија,право
и
администрација

Директор,
секретар,
педагог, проф.
информатике,
проф. физичког
васпитања,
локална
самоуправа

Циљ бр. 4 :
Подстицати професионални развој запослених и обезбеђивање услова за њихово остваривање.
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

НОСИОЦИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. подстицати
континуирано
усавршавање
наставника и
стручних сарадника

1. организовати стручно
усавршавање
2. обезбеђивати континуирано
стручну литературу
3. праћење развијања
наставничких компетенција
кроз стручно усавршавање

Директор, Тим
за стручно
усавршавање

Током године

Чланови тима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Данијела Алексић – директор школе
Соња Грубачић Рајин, педагог школе - координатор
Татјана Шаренац, проф. хемије
Кристина Лубурић, проф. грађанског васпитања
Данијел Ликар, професор латинског језика
Радослав Поповић, представник Савета родитеља
Јелена Вуковић, представник локалне самоуправе
Милка Божић, представник ученичког парламента

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

Организовани
семинари у
установи и ван
установе,
обезбеђена
неопходна
стручна
литература

ИНСТРУМЕНТИ

Портфолио
наставника,
извештаји, уверења

НОСИОЦИ

Директор школе,
Тим за стручно
усавршавање

9.10.8. План рада Тима за инклузивно образовање и пружање подршке ученицима
за школску 2020/2021. годину
На основу Закона о основама система образовања и васпитања школа је дужна да
ученицима којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и
других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању,обезбеди
отклањање физичких и комуникацијских препрека и донесе индивидуални образовни
план.
Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања
ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком
колективу.
Индивидуални образовни план у школи доноси Педагошки колегијум на предлог Тима
за инклузивно образовање односно тима за пружање додатне подршке ученицима.

Задаци Тима за инклузивно образовање
-

Доношење плана и програма рада
Организовање активности на основу програма
Сарадња са итерресорном комисијом ( уколико се укаже потреба)
Анализа актуелне школске ситуације – идентификација ученика са потешкоћама
и потребама за додатном подршком
Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације и евалуација
Вођење евиденције
Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју
Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју
Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног
усавршавања наставника

Тим за инклузивно образовање
2020/2021.години чине:
1.
2.
3.
4.
5.

и

пружање

подршке

Тања Васић, проф. психологије - координатор
Драгана Алексић, проф.економске групе предмета
Растко Рацић, проф. машинске групе предмета
Владан Јокановић, проф. матемтике
Татјана Шаренац, проф. хемије

ученицима

у

шк.

ПЛАН РАДА

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

Предствљање извештаја
сарадње са ОШ, педагошких
профила ради лакше
адаптације ученика при
доласку у СШ

Чланови тима и педагог

август

Израда оперативног плана
рада тима

Тим за инклузивно
образовање

Информисање Наставничког
већа,Школског одбора и
родитеља на родитељском
састанку и Савету родитеља о
ИО и ИОП-у

Чланови Тима за ИО,
директор , одељенске
старешине

Идентификовање могућих
потреба за додатном
Тим за инклузивно
подршком код ученика и
образовање
сарадња са основним школама
Идентификовање ученика
који имају потребу за
додатном
подршком и ИОП-ом (на
предлог наставника и ОС)
Формирање ИОП Тима у
случају откривања ученика
који имају потребу за
додатном подршком и ИОПом
Израда ИОП-а (са
прилагођеним или
модификованим програмом)
уколико постоје ученици
којима је потребна додатна
подршка

септембар

септембар-октобар

септембар-октобар

Предметни наставници,
одељенске старешине,
педагог школе

Педагог школе,
одељенски старешина,
наставници, родитељи
ученика

На почетку
шк.године и по
кварталима

током шк.године-по
потреби

Тим за инклузију

током шк. године

Усвајање ИОП-а

Педагошки колегијум

током шк. године

Праћење реализације ИОП-а

Тим за ИО, Педагошки
колегијум

током шк. године

Евалуација ИОП-а

Тим за ИО, Педагошки
колегијум

три месеца након
доношења и

квартално
Сарадња са установама и
појединцима који могу да
допринесу развијању ИОП-а

Руководилац Тима за
ИО

Планирање стручног
усавршавања наставника по
питању ИОП-а

Тим за стручно
усавршавање

Праћење реализације
програма ИО

Тима за инклузивно
образовање,

током шк. године

децембар

квартално

Педагошки колегијум
Сарадња са разредним
старешинама ученика који
учестало ноправдано изостају
са наставе, имају проблеме у
понашању и континуирано
показују слаб успех а нису
идентификовани за ИОП

Тим за инклузивно
образовање

Израда извештаја о
реализацији програма ИО

Тим за инклузивно
образовање

током шк. године
децембар - јул

Активности предвиђене
Планом транзиције ученика из
Педагог школе
основних у средње школе

јул - август

АКЦИОНИ ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ УЧЕНИКА СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА И
ТЕШКОЋАМА У УЧЕЊУ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПРЕМА ИОП-у, КАО И
УЧЕНИКА ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ СОЦИЈАЛНИХ ГРУПА

Циљ

Активност

Носиоци

1.Упознавање
чланова Тима
средње школе са
подацима о
реализованом
плану
транзиције кроз
ОШ

Састанак П-П
служби ОШ и СШ у
циљу општег
П-П служба
информисања о
ОШ и СТИО
видовима пружених
ОШ
подршки одређеним
ученицима током
ОШ

2.Укључивање
родитеља, као
равноправних
чланова, у
процес

Обавештавање
родитеља , узимање
сагласности за
ученика за које ће
се спроводити

Представници
ТИО СШ

Учесници

Време
реализације

Тимови СШ
и стручни
сарадници
ОШ и СШ

Представници
СТИО
ОШ и СШ ,
родитељи

јуни

јуни

транзиције

транзиција и
организовање
састанака

3.Упознавање
ученика и
родитеља са
простором и
активностима
школе као и са
будућим
одељенским
старешином и
предметним
наставницима

Вођени обилазак
простора школе –
представник средње
школе упознаје
ТИО ОШ и
ученика и родитеље
ТИО СШ
са простором и
активностима
школе и
наставницима

4.Упознавање
стручне службе
СШ са
педагошким
профилом
ученика ради
боље адаптације

Састанак ТИО СШ
са предаставником
ТИО ОШ,
родитељима и
учеником у
простору средње
школе а у циљу
размене
информација о
ученику

5. Упознавање
Тима за
подршку СШ са
педагошким
профилом
ученика ради
лакше
адаптације
наставника на
другачије
начине
подучавања код
ученика

ТИО СШ на
седници
Одељенског већа
упознаје
наставнике- Тим за
подршку, са
педагошким
профилом ученика
из ОШ како би се
оснажили за рад са
учеником на основу
препорука из
његовог
дотадашњег
школовања

6.Размена
информација о
ученику ради
успешније
адаптације

Пружање додатних
информација СШ о
ученику и
прилагођавање
условима школе;
израда педагошког
профила и процене

Представници
ОШ и СШ ,
родитељи,
ученик

јули

ТИО ОШ и
ТИО СШ

П-П служба
ОШ и СШ,
родитељ и
ученик

јули

ТИО СШ

ТИО СШ и
Тим за
подршку
ученику

август

П-П служба

ТИО СШ,
наставницичланови Тима
за подршку,
родитељи,
ученик,његови
школски

Током првог
класификацио
ног периода,
почетак
другог, као и
током
школске

потребе за
подршком;
сензибилисање
одељења(разговори
и радионице са
ученицима)

другари...

године-по
потреби

10. Програми унапређивања образовно-васпитног рада
План унапређивања образовно–васпитног рада проистекао је из анализе
постојећег стања у школи тј. анализе целокупног васпитно–образовног процеса.
Под појмом унапређивања образовно–васпитног рада подразумева се напор
на подизању квалитета укупног рада. То укључује и неговање позитивних искуства из
школске праксе као и увођење нових облика, метода и организације рада који су
познати и утврђени у педагошкој пракси, а дају позитивне резултате. Циљ програма
унапређивања образовно–васпитног рада је осавремењивање васпитно–образовног
рада са ученицима и усклађивање дидактичко–методичке организације и ваннаставног
рада са њеним програмским циљевима. То подразумева многобројне активности и
усавршавање реализатора наставних програма у функцији модернизације наставе,
примену дидактичко – методичких и стручних иновација у непосредној васпитно–
образовној пракси (презентација на угледним часовима, стручне расправе о
резултатима у раду и тешкоћама), дидактичко–методичко инструисање наставника,
нарочито почетника (учешће на семинарима и саветовањима), иновирање знања после
положеног испита за лиценцу (уже стручно образовање) и стицање основних појмова
из педагошко– психолошке области, правилно планирање и програмирање васпитно–
образовног рада, увођење нове информатичке технологије, набавку нових наставних
средстава.
Саставни део Плана унапређивања образовно–васпитног рада чине: План
рада са приправницима, План и програм рада ментора, Програм сарадње са основним
школама, Програм заштите здравља ученика и превентивног деловања школе на
сузбијању болести зависности, Пројекат обогаћеног једносменског рада и Програм
сарадње са родитељима.
Процес унапређивања образовно–васпитног рада је неодвојив од целокупног
живота и рада Школе и као такав, прожима се кроз планове и програме свих подручја
образовно–васпитног рада као и кроз планове и програме носиоца образовно–
васпитног рада у школи.

У областима наставе, процес унапређивања ће се огледати у следећем:
1. Област планирања и припремања наставника за рад:
– планирање наставних јединица где се уважавају све специфићности одељења, али и
сваког ученика,
– тимска израда планова за наставне програме,
- израда иницијалних тестова ина нивоу стручних већа,
- редовно и систематско припремање наставника за наставни процес (подразумева и
израду писаних припрема за час)
– корелација сродних предмета,
- хоризонтално и вертикално повезивање наставних садржаја
2. Избор наставних средстава и метода:
- адекватан избор наставних метода
- ефикасније коришћење наставних средстава којима располаже школа, уз вођење
евиденције о коришћењу тих средстава по стручним већима, -- израда наставних средстава од стране ученика, под менторством предметних
наставника.
3. Унапређивање процеса учења:
- интензивније оспособљавање ученика за самостално коришћење уџбеника,
литературе и различитих извора информација
- пружање помоћи ученицима како би брже савладали технике успешног учења,
- субјекатска позиција ученика у наставном процесу -- уважавање
индивидуалних разлика ученика
- избор наставних облика рада који омогућавају интензивнију комуникацију међу
ученицима и између наставника и ученика.
4. Праћење и вредновање рада ученика:
- неговање континуираног рада ученика и систематско праћење рада појединаца и
одељења
- коришћење различитих видова оцењивања (усмено, писмено, самооцењивање,
формативно и сумативно).

- континуирано образлагање постигнућа ученика са конкретним препорукама за
даље напредовање

5. Унапређивање васпитног рада у току наставног процеса:
У оквиру часова теоријске наставе и часова одељењског старешине, посебно ће
се подстицати и развијати:
– самосталност и самоиницијативност у мишљењу,
- развијање критичког мишљења,
– развијање савести у чувању школске имовине,
– развијање савести о важности чувања здравља,
– неговање међусобних хуманих односа ученика у одељењу,
– неговање сарадње и такмичења у раду.
Такође треба подстицати развој интересовања и креативност ученика укључивањем у
рад ваннаставних активности, при чему школа треба да осмисли и организује што већи
број разноврсних ваннаставних активности.

11. Планови рада посебних програма образовно-васпитног рада
11.1. План реализације програма Каријерног вођења и саветовања
Рад на каријерном вођењу ученика има за циљ оспособљавање ученика за
доношење одлуке о даљем образовању и избору будућег позива, као и оспособљавање
за даљи каријерни развој и активно управљање каријером.
Кроз редовну наставу и ваннаставне активности школа тежи да подстакне развој
интересовања, формирање правилних ставова према раду, развијање културе рада и
професионалне етике, оспособи ученике за критичко процењивање резултата свог и
туђег рада и развија свест о повезаности и целисходности рада.
Врло је важно да ученик упозна себе и своје могућности, препозна и разуме
своје циљеве и тежње, научи да прикупља инфомације о свету рада и путевима
каријере, преиспитује усклађеност својих способности са захтевима занимања, посвети
се активностима и преузме одговорност за своје одлуке.
Како би остварила наведене циљеве, школа предузима више општих активности
које прожимају целокупни образовно-васпитни процес и специфичне активности
директно усмерене на информисање, саветовање и развој вештина.
Школа оганизује Тим за каријерно вођење који планира, реализује и прати
реализацију активности у овој области. На годишњем нивоу подршка се планира на
основу резултата истраживања потреба ученика за подршком и усмерава се на
подручја: самопроцене и развоја, информисање о високошколским установама и
путевима образовања, информисање о занимањима и путевима каријере, развој
пословних вештина.

1. Самопроцена и развој
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Радионице усмерене на развој социјалних вештина;
Едукација у области метода и техника успешног учења;
Индивидуално саветовање са педагогом;
Тестирање ученика за потребе каријерног вођења и саветовања;
Подстицање ученика на активно учење и преузимање одговорности у процесу
учења и вредновања резултата у редовној настави;
Реализација наставе грађанског васпитања;
Неговање и развој талената ученика кроз укључивање у секције и додатне
наставе;
Подстицање укључивања ученика у културне и слободне активности;
Афирмисањер и промовисање успеха ученика;
2. Информисање о високошколским установама и путевима образовања

➢ Посета сајму образовања;
➢ Представљање факултета и вискоких школа у установи;
➢ Едукација о употреби интернета у сврхуприкупљања информација;
3. Информисање о занимањима и путевима каријере
➢ Упознавање са различитим професијама;
➢ Посета НСЗ школи
4. Развој пословних вештина
➢ Укључивање ученика у едукације у области писања биографије,
мотивационих писама, лична промоција на друштвеним мрежама, разговора
са послодавцима о начину пријављивања за посао, пословне комуникације и
понашања;
➢ Подстицање предузетништва младих;
➢ Едукације у облласти вештина, презентовања и промовисања
Програм Каријерног вођења и саветовања поред Тима за каријерно вођење реализују
педагог и предметни наставници. Школа сарађује са Удружењима и Центрима који у
склопу својих пројеката као спољњи партнери могу реализовати део Програма и
високошколским установама које организују радионице и едукације за ученике
средњих школа. Од посебног значаја је укључивање родитеља у реализацију дела
програма који се односи на информисање.
Подручје рада / активност Начин реализације
активности
Организација Тима за
-формирање тима
каријерно вођење и
-израда
акционог
саветовање;
планарада
у
текућој
школској години
- рвалуација рада
- извештавање
Организовање мреже
- Договор о сарадњи са
подршке у заједници;
НСЗ, предузећима у
окружењу, факултетима,
Канцеларија за младе,

Носиоци активности
директор школе, педагог,
чланови тима;

директор, секретар,
педагог, Савет родитеља,
Тим за каријерно вођење и
саветовање;

Остваривање сарадње
између Тима за каријерно
вођење и саветовање и
ученика;

Препознавање конкретних
потреба ученика у домену
каријерног вођења и
саветовања;
Тестирање ученика
(интересовања , особине,
вештине);

Радионице са ученицима на
теме:
- препознавање властитих
жеља и могућности
сагледаних са аспекта
захтева занимања и
тржишта рада;
- постављање циљева;
- оснаживање за тражење
информација о занимањима
и начину стицања звања;
- предузетништва;
- стицања вештина (писања
биографије, мотивационог
писма, портфолија,учешћа
у интервјуу...);
-оснаживање вршњачке
подршке;

Домом здравља,
различитим установама,
организацијама кое
реализују различите
програме радионица и
едукације за ученике и
наставнике.
- информисање ученика о
активностима
- отварање електронске
комуникације за размену
идеја, предлога,
информисања и искуставапреко посебне стране на
школском сајту и ФБ
страници школе;
-дефинисање посебног
термина за лични контакт
ученика са представником
Тима;
- анкетирање ученика на
почетку школске године
- индивидуални разговори
са ученицима;
Групна и индивидуалан
тестирања тестовима
интересовања ,
способности и личности;
- упућивање на електронсо
тестирање преко сајта
БОШ-а (стрнаица
каријера);
- на часовима ЧОС-а
- на часовима грађанског
васпитања;
- у посебно одабраним
терминима;

одељенске старешине, Тим
за каријерно вођење и
саветовање;

одељенске старешине, Тим
за каријерно вођење и
саветовање;
педагог, Тим за каријерно
вођење и саветовање;

Тим за каријерно вођење и
саветовање,
педагог,
спољни сарадници;

5. План тима за каријерно воћење и саветовање
Циљ: Помоћ младим људима да разумеју и интерпретирајуинформације о свету
рада и будућој каријери, да могу да разјасне недоумице које имају у погледу
професија или послова, да разумеју своје способности и дефинишу своје ставове
у погледу понуђених или жељених избора. Каријерно вођење и саветовање треба
да пружи подршку младима да боље разумеју себе и своје потребе, да превазиђу
могуће баријере у погледу учења и напредовања у будућим професијама.
Каријерно вођење и саветовање намењено је младим талентима и младима из осетљивих
друштвених група где треба да се у оквиру основних стандарда уважи специфичност
која важи за ове групације младих.

Задаци:

➢ разумевање сопственог развоја, постигнућа и способности у односу на
потенцијалне образовне и професионалне изборе и могућности;
➢ успостављање и анализирање личних циљева и планова у области
каријере;
➢ разумевање образовних и професионалних избора и доношење одлука у
складу са тим;
➢ идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама,
каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање
сопственог става о томе;
➢ оспособљавање за коришдење адекватних техника за доношење одлука о даљем
учењу и професионалној каријери;
➢ разумевање и оспособљавање за процедуре пријављивања, конкурисања како за
свет рада тако и за даље образовање;
➢ разумевање захтева послодаваца у погледу знања, вештина и способности
запослених.

Активност

Време реализације

Носиоци

Тестирањеученика 3. и 4. разреда
Тестовипрофесионалнихинтересовања
Обрадатестова и заједничкаанализа са
сваким учеником

Током првог и
другог
полугодишта,према
жељи и
интересовању
ученика
Према календару
Сајма образовања,
једном у току
школске године
Током целе школске
године, према
динамици
договореној са
високообразовним
институцијама
Током првог
полугодишта

Педагог

Посета Сајма образовањау Новом
Саду или Београду
Промотивне активности
високообразовних институција, из
ужег или ширег окружења, у нашој
школи
Презентовање сајтова на којима могу
наћи информације о факултетима и
запослењима ( Инфостуд, БОШ
каријера )

Директор школе,
одељенске
старешине ученика
завршних разреда
Директор школе,
педагог, одељенске
старешине ученика
завршних разреда
Одељенске
старешине ученика
завршних разреда,
педагог

Радионица
Ко сам ја – самопроцена знања и
вештина
Радионица
ЦВ-резиме- биографија
Радионица
Интервју
Радионица
Мој профил – лична промоција на
друштвеним мрежама
Посета НСЗ школи
Презентовање начина рада и
функционисања службе

Током првог
полугодишта

Педагог

Током првог
полугодишта
Током другог
полугодишта
Током другог
полугодишта

Чланови тима

Током школске
године

Тим за каријерно
вођење и саветовање

Чланови тима
Чланови тима

11.2. План реализације програма заштите животне средине
Школа је основни фактор васпитања и еко образовања. Са утврђеним
програмским садржајима и облицима школа пружа највеће могућности у
изграђивању свести ученика. Пружа значајне могућности за стицање одређених
знања, али и за изграђивање одређених навика, за развој еколошке свести
развијањем љубави и одговорног односа према породици.
У основи, наш образовни систем подразумева континуирани васпитнообразовни процес, који се спроводи регуларно у установама намењених за ту
врсту делатности. Иако васпитање и образовање младих за заштиту животне
средине има своје полазиште у породичном васпитању, школа у том циљу постаје
незаменљива. Савремена еколошка ситуација је показала да фонд знања из
екологије није на потребном нивоу те су и обавезни програми са еколошким
садржајима све важнији и са развијањем еколошке свести и одговорности почиње
се од најранијег детињства, прво у породици па кроз све нивое школовања (
јаслице, вртић, предшколски и школски програм).
Иако знања из екологије и заштите животне средине, одрживог развоја нису
на високом нивоу веома су важни њихови васпитни потенцијали.
Циљ васпитања и образовања у области заштите и унапређивања човекове
средине јесте да ученицима, у складу са својим узрастом, обезбеде стицање
знања, развијање интересовања, формирање ставова система вредности и
понашања, које ће им омогућити разрешавање три основна противречна
проблема на релацији савремени човек-природа: еколошки, културно-социјални
и економски. Први проблем претпоставља знања и друге карактеристике
значајне за одржавање и стварање оптималних услова еколошке равнотеже у
човековој средини; други - значајне карактеристике за правилан однос, заштиту
и унапређивање лепоте предела, животне, радне и рекреативне средине као и
очување природне културне баштине за садашње и будуће генерације; и трећи знања о економској валоризацији природних извора и природних услова имајући
у виду и штете које могу да настану услед њиховог угрожавања, загађивања,
нерационалног коришћења, деградирања и сл.

Циљеви еколошког програма:
➢

➢
➢

Упознавање ученика, наставника и осталих запослених са еколошким
проблемима, изучавање проблема животне средине (града, непосредне околине
школе, ванградским зонама );
Изградња еколошки одговорне личности;
Упознавање са основним појмовима (појам деградације животне средине,
појам поремећености природне равнотеже и др.);

➢

Стицање знања о негативном дејству загађеног ваздуха, земљишта, воде,
хране, о начину спречавања и заштити од свих негативних утицаја;
➢
Стицање знања о важности и начину бриге за околину;
➢
Усвајање навика и вештина које доприносе очувању и заштити животне
средине;
➢
Развијање позитивног става о природи и уверења о потреби очувања природе;
➢

Развијање правилног односа према здравом начину живота,
исхране,формирање здравих навика и стилова живота;

➢

Стицање знања , ставова и уверења о природном и урбаном животу,
правилан однос према биљкама, животињама, вредностима;

➢

Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити
животне средине;

➢

Усвајање и принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на
очувану животну средину;

➢

Развијање свести о потреби заштите, обнове и унапређења животне средине,
одговорног и рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у
свакодневном животу;

➢
➢

Очување географске средине у којој егзистира човек;
Развијање љубави према природи и осећање дужности да чувају и заштите
природу;
➢
Разумевање и схватања процеса рециклаже у свакодневном животу;
➢
Важности очувања биодиверзитета;
➢ Задовољење егзистенцијалне људске потребе , а међу њима и осигурање здравог
начина живота, што има и друштвени и хуманистички смисао;

За остварење наведеног циља потребно је да се остваре и следећи сложени
задаци:
• указивање на морално-естетске аспекте односа човека према природи
и развијање код ученика идеје хармоније између човека, друштва и
природе и подстицањекреативности;
• указивање на потребу заједничког живљења људи у биосфери јер је у њој
настао недељиви спој духовности света човека и природе која га
окружује и инспирише га на стваралаштво;
• развијање одговорног односа ученика на основу еколошких знања и
критеријума према природној и градитељској баштини и географском
простору;
• упознавање ученика са различитим видовима природних богатстава који
се могу обновити или необновити на националном и глобалном нивоу и

њихов значај и вредност за живот људи, као и на последице њиховог
нерационалног коришћења са становишта еколошких и економских
штета и евиденције природне средине;
Задаци културне и јавне делатности школе у области заштите и
унапређивања животне средине су:
•

успостављање сарадње са библиотекама, позориштима, домовима
културе, галеријама, музејима, туристичком организацијом и др., и
активно учествовање у доношењу и остваривању њихових програма
ради оспособљавања и навикавања ученика да у свом самообразовању
и слободном времену користе све оне изворе културе који ће их
подстицати на стваралачки рад и унапређивање човекове средине;
• организовање учешћа ученика у радним акцијама заштите и
унапређивања животне средине;
• организовање предавања о темама из ове области;
• организовање јавних манифестација и пропагирање акција у овој
области;
• омогућавање ученицима да учествују на конкурсима које расписују
друштвене и стручне организације са темама из ове области;
• обавештавање јавности преко месних и других јавних гласила о свим
својим активностима из ове области.
Задаци друштвено-корисног рада у овој области су:
•

учествовање ученика у одржавању и стварању повољних услова за
рад у школи и уређивању средине у којој живе чиме се доприноси
изграђивању културе рада, стамбене и урбане културе,
• организовање акције у којој би ученици учествовали у сакупљању
рециклажног материјала.
Задаци друштвених и слободних активности у овој области су:
•

организовање излета који доприносе обогаћивању искустава и
формирању вредносних критеријума
Поједини задаци овог подручја обухваћени су програмима наставних предмета
и осталих образовно-васпитних активности.
За формирање позитивних ставова, вредности и понашања ученика битни су
услови живота и рада у школи, организација рада, понашање и поступци
наставника, неговање позитивне климе, међусобни односи наставника и
ученика, односно укупан ментално хигијенски аспект васпитног процеса.

11.3. План реализације програма безбедности и здравља на раду
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе,
родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и
унапређивање безбедности и здравља на раду.
Те активности су следеће:
Периодични прегледи и испитивање опреме за рад
Средства и опрема за рад, електричне инсталације, грејање и друге инсталације
одржавају се редовно и правилно у исправном стању, у складу са техничким
прописима и одређеним стандардима, на начин који обезбеђује одговарајућу
сигурност запослених и ученика.
Периодичне прегледе и провере исправности врше лица са одговарајићим
лиценцама.
Оспособљавање запослених и ученика
Послодавац је дужан да изврши теоријско и практично оспособљавање запослених
за безбедан и здрав рад при заснивању радног односа, премештању на друге послове,
приликом увођења нове технологије, односно нових средстава за рад, као и код
промене процеса рада.
Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и здрав
рад обавља се на радном месту.
Одељењски старешина и наставници који с ученицима обрађују одговарајуће
програмске садржаје обавезни су да ученике упознају са опасностима с којима се
могу суочити за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности
које организује Школа, као и с начином понашања којим се те опасности избегавају
или отклањају.
Ради спровођења мера безбедности и здравља, Школа сарађује са државним
органима и органима локалне самоуправе, као и другим субјектима с којима је таква
сарадња потребна, а посебно са:
1.
2.
3.

Министарством просвете;
Министарством унутрашњих послова;
Центром за социјални рад у Сечњу;

У циљу заштите безбедности и здравља на раду школа је донела више
правилника и аката, обезбедила потребна средства, спроводи мере и организује
обуке у циљу остваривања највиших могућих стандарда заштите.
Именована је овлашћена, сертификована фирма за вођење послова у вези са
одржавањем безбедности и здравља на раду Институт за безбедносту радној и
животној средини МИБ из Новог Сада.

Правилници и акти на
Средства
којима се заснива заштита којима школа
безбедности и здравља на располаже у
раду
циљу
одржавања
безбедности и
здравља на
раду
Правилник о безбедности и Ормарић за
здрављу на раду
прву помоћ и
заштиту
Акт о процени ризика на
Сервисирани
радном месту и радној
противпожарни
околини
апарати
Правилник о заштити од
Евакуациони
пожара
план истакнут
на видним
местима

Мере које се
Обуке које се у школи
редовно спроводе спроведе ради заштите
ради обезбеђивања безбедности и здравља на
услова за заштиту раду
безбедности и
здравља на раду
Сервисирање
Обука за противпожарну
противпожарни
заштиту
апарати
Сервисирање
Обука о заштити
система за греајње и безбедности и здравља на
одржавање котла раду.

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за
време боравка у школи и свих активности које организује школа обезбеђује се
ученицима право на заштиту и безбедност и то:
➢ у школској згради и школском дворишту,
➢ ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовноваспитног рада или других наставних и ваннаставних активности које организује
школа.

Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном
контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељењске заједнице и одељењског
старешине ученике упознају са опасностима са којима се могу суочити за време
боравка у школи и извођења других активности које организује школа, као и са
начином понашања којим би се те опасности могле избећи или отклонити.
Школа сарађује са државним органима, органима општине и другим субјектима
и надлежним институцијама са којима је таква сарадња потребна у поступку
обезбеђивања и спровеђења мера утврђених Правилником.
Улога безбедности и заштите здравља на раду одређена је њеним циљем и
обимом права и обавеза послодавца и радника. Тежња је да се у складу са законом и
другим прописима из ове области, достигне највиши ниво здравствене и
психофизичке заштите. У том смислу, услови рада, средства и организација рада
морају бити прилагођени потребама радника а истовремено радници морају бити
мотивисани за активно укључивање у све активности. Значај безбедности и здравља
на раду се сагледава са хуманог, социјалног и економског становишта. Рад у
хуманим условима представља задовољство за сваког појединца, али и успех и
понос за организатора, послодавца и за друштво у целини.

11.4. План реализације програма спорта
Промоцијом школског спорта и организовањем спортских догађаја у школи
координираће наставници физичког васпитања. Значајно учешће у организовању
спортских активности има и Ученички парламент који иницира школска
такмичења/турнире.
Циљ програма школског спорта јесте да ученици задовоље своја интересовања и
потребе за стицањем знања, вештина и способности за бављење спортом као интегралним
делом физичке културе, а у оквиру програма наставе физичког васпитања. Да стечено
знање примењују у изабраној спортској игри и формирају правилан однос и позитиван
став према спорту и физичким активностима уопште.
Задаци програма школског спорта јесу:
➢

стицање практичних и теоријских знања у оквиру наставе физичког
васпитања (принципи,спортска техника, начин вежбања и тренирања).
➢
социјализација ученика, управљање сопственим понашањем било
самостално или у оквиру тима кроз изабрани спорт и неговање етичких
вредности према учесницима у такмичењу.
➢
откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и
њихово подстицање да се баве спортом.
План школског спорта у нашој школи је већ дуги низ година базиран на
потребама ученика и праћењу календара такмичења Олимпијских спортских игара
ученика Републике Србије, који прописује Савез за школски спорт Србије.
План школског спорта СШ “Вук Караџић”, обухвата:
➢ Учешће на свим нивоима такмичења, од општинских до републичких, у већини
спортова, које прописује Савез за школски спорт Републике Србије.
➢ Унутар школска такмичења, међуразредна, међуодељењска и појединачна у:
кошарци, баскету (3x3), одбојци, малом фудбалу, тенису, стоном тенису.
➢ Учешће на КРОС- евима, од општинских до републичких.
➢ Спортска такмичења која се одржавају у склопу Дана школе.
➢ Рад секција. ( тенис и стони тенис )
➢ Додатна настава ( рукомет и мали фудбал)

11.5. План реализације програма културних активности
Школа има тенденцију да постане културни центар средине у којој се налази, јер смо
једина средња школа у општини. У складу са тим циљ је да се поред образовања и
васпитања што више ученика укључи у културне и јавне делатности и активно
учествују у свим сегментима друштва. Овим се подиже углед и квалитет рада Школе и
афирмишу ученици и наставници. Школа је активан члан друштвене заједнице и
остварује сарадњу са различитим институцијама и организацијама, односно учествује у
њиховим активностима.
У школи се организују свечаности поводом празника који обележава школа,такође
сваке школске године на прикладан начин ученици и наставници у школи обележавају
поједине важне датуме.У складу са Развојем плана школе и Годишњим планом рада
сваке године се реализују планиране активности. У оквиру драмске секције, секције
енглеског инемачког језика испратиће се све свечаности и осмислити пригодни
програми.
Школа организује школска такмичења ( из предмета за које је то предвиђено
календаром такмичења које прописује Министарство просвете), а и домаћин је
општинских такмичења ( с обзиром да смо једина школа у општини).
На основу плана Стручних већа, планиране су културне активности за обележавање на
годишњем нивоу.
Активност

Време реализације

Обележавање Дана европских језика

септембар

Посета Сајму књига

октобар

Прослава Дан школе

новембар

Обележавање Дана примирја у Првом св.рату
Обележавањ Дана толеранције
Новогодишња представа
Савиндан
Дан сећања на жртве холокауста
Обележавање Дана заштите од насиља
Дан љубави
Манифестација „Читајмо гласно“

новембар
новембар
децембар
јануар
јануар
фебруар
фебруар

Дан поезије

фебруар
март

Посета сајму образовања „Путокази“

март

Посета Сајму аутомобила

март

Обележавање Дана књиге

април

Матурска приредба

јун

Сарадња са : ИС Петницом,позориштима, музејима,
ГНБ“Жарко Зрењанин, Друштвом за српски језик и
књижевност, Друштвом историчара, факултетима...

током школске године

Сарадња са Црвеним крстом, ОКЦ-ом, КПЗ-ом,
Канцеларијом за младе, библиотеком „ЈованДучић“..
Упознавање са културно- историјским споменицима,
традицијом, кроз излете и екскурзије наставника и
ученика.
Организовање хуманитарних акција

током школске године
током школске године
током школске године

Потребно је искористити могућности сваког наставног предмета да се преко
програмских садржаја врши васпитни утицај на ученике. Како ће се то и у којој мери
постићи не зависи само од врсте програмских садржаја, већ и од начина
конкретизације васпитних циљева и задатака, облика, метода и средстава рада, њихове
прилагођености узрасним и индивидуалним карактеристикама ученика, ставова
наставника према садржају који тумаче и преносе и нарочито степена активности
ученика у васпитно-образовном процесу.
У припремама за час један од битних делова су и васпитни циљеви и задаци.
Правилним планирањем ових циљева и задатака, њиховом реализацијом и анализом
оствареног, сваки наставник може битно допринети изграђивању ученика као здраве и
моралне личности.
11.6. План реализације програма сарадње са породицом
У узрасном периоду на коме се налазе ученици наше школе, између 15 и 19
година, значај и улога породице у којој одрастају је веома важна. Циљ школе је да
породицу укључи у свој рад као партнера у образовно-васпитном процесу.
Школа подстиче и унапређује партнерски однос са родитељима, односно
старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања
и поверења.
Родитељи ученика представљају веома важан фактор васпитног деловања
који потпомаже рад одељењског колектива. Због тога је од изузетног значаја да
одељењски старешина успостави што чвршћу сарадњу са родитељима/старатељима
ученика.
Превасходни интерес породице је адекватан развој њихове деце, те је школа
својим програмом предвидела редовно информисање родитеља о образовном
напредовању, понашању и односима које ученици граде у школској средини.
Савет родитеља сматрамо веома значајним телом које укључујемо у доношења
одлука на које родитељи могу да утичу.
Активност

Носиоци активности

Одржавање редовних родитељских
састанака;

одељенске старешине

Индивидуално праћење доласком родитеља
у школу;

одељенске старешине

Индивидуално праћење родитеља путем
електронског дневника;

одељенске старешине

Писмено обавештавање родитеља о
напредовању ученика, или о проблемима у
понашању и учењу;

одељенске старешине

Планирање мера за превазилажење
проблема у понашању, или образовном
напредовању;

одељенске старешине, директор,
педагог, Тим за заштиту ученика од
насиља

Сарадња са родитељима на изради
педагошких профила;

одељенске старешине, педагог, Тим за
ИО

Сарадња са родитељима у изради ИОП-а

одељенске старешине, педагог, Тим за
ИО

Саветовање са родитељима о развојним
проблемима и васпитним стиловима;

педагог

Професионалан оријентацијаинформисање, саветовање,посредовање,
припрема ученика за наставак школовања и
за тржиште рада;

Тим за каријерно вођење исаветовање

Трибине о професоналној оријентацији;

Тим за каријерно вођење исаветовање,
педагог

Трибине о здравим стиловима живота;

педагог

Анкетирање у вези самовредновања рада
школе;

Тим за самовредновање

11.7. Оријентациони планови рада одељенских старешина
Ове школске године у школи је формирано 11 одељења која воде следеће одељењске
старешине:
Разред
I
I
I
II

Одељење
1
2
4
1

II
II

2
4

III

1

III

2

III

4

IV

2

IV

4

Одељенски старешина
Татјана Шаренац, проф. хемије
Александра Скоко, проф. математике
Бранка Субић, проф. историје
Предраг Вујновић, проф. физичког и
здравственог васпитања
Владан Јокановић, проф. математике
Жељка Чапо Томечкова, проф.
енглеског језика и књижевности
Растко Рацић, проф. машинске групе
предмета
Драгана Алексић, проф. економске
групе предмета
Миомира Младеновић, проф. српског
језика и књижевности
Драгана Думитру, проф. економске
групе предмета
Златко Јелисавац, проф. филозофије

У оквиру програма рада одељењских старешина реализоваће се следећи васпитни
задаци:
- неговање колективизма и демократских односа у одељењским заједницама (кроз
заједничке екскурзије, заједничке приредбе и акције, уређење учионица и
школскогпростора);
- развијање хуманих односа међу људима и половима и сексуално васпитање у
домену заштите репродуктивног здравља (стручна предавања);
- развијање здравствене културе ученика и родитеља (организовање предавања са
пропагандом о штетном утицају дроге, алкохола и пушења; учешће ученика на
конкурсима са темама из различитих области;
- развијање културе понашања (Правила понашања у школи и на јавном месту,
однос према старијима и кодекс професионалногпонашања);
- развијање културе школског рада и слободног времена(педагог);
- развијање културних потреба и навика (организовање посета музејима,
галеријама, биоскопима, позоришту, библиотекама-професори књижевности,
уметности);
- стварање услова за креативну активност ученика (укључивање у секције
слободних активности, упознавање и праћење индивидуалних способности
ученика, организовање изложби и приредби у школи и радниморганизацијама);
- примењивање подстицајних васпитних поступака и педагошких мера према
појединцу иколективу;
- развијање критичког односа према изворима информација (вредновање садржаја
које нуде средства масовних комуникација имедија-разговори);
- професионално информисање и усмеравање (помоћ школског педагога и
предметнихнаставника).

Суштина педагошке функције одељењског старешине је у стварању услова
за подстицање развоја личности сваког ученика, његових способности,
одговорности, правилног односа према раду, стваралаштву, и моралној
аутономији, затим формирање и развијање одељењског колектива и његово
оспособљавање за самосталан рад у процесу реализације програма образовноваспитног рада. То остварује захваљујући самокритичности и самоактивности
ученика и интеракцијом са другим учесницима у образовно-васпитном раду
одељења.
Да би остварио ову функцију, одељењски старешина посебно упознаје
индивидуални развој сваког ученика (здравствено стање, физички, социјални,
емоционални и интелектуални развој, економске, социјалне, породичне, културне
и друге стране тог развоја), васпитни циљ, природу и начине остваривања
квалитетне интеракције и комуникације у међусобним односима, те могућности и
начине остваривања истих у условима школског живота и рада.
Одговорност за правилно формирање одељењске заједнице, њено
самоорганизовање, самостални рад и остваривање функција основног радног
колектива ученика, захтева од одељењског старешине познавање програма
друштвених и слободних активности ученика у средњој школи. За остваривање
других педагошких садржаја потребно је да познаје и програм друштвенокорисног рада, заштите и унапређивања здравља, професионалне оријентације,
културне и јавне делатности. У овим програмима налазе се садржаји за рад са
одељењском заједницом, групни и индивидуални рад са ученицима. Такође је
неопходно да оријентационо познаје и програмске садржаје наставе свихпредмета.
Организациона и административна функција одељењског старешине
остварује се планирањем и програмирањем, руковођењем рада са одељењским
већем, координацијом и праћењем реализације укупног образовно-васпитног рада,
усклађивањем деловања свих чинилаца васпитног рада у одељењу, организацијом
сарадње са родитељима, стручним сарадницима и стручним органима,
руководиоцима школе и остваривањем послова анализе и вредновања квалитета и
резултата образовно-васпитног рада у одељењу, вођењем, прикупљањем и
сређивањем документације одељења и слично.

Предлог тема за ЧОС за школску 2020/2021. годину
1. Упознавање са ученицима и конструисање одељенске заједнице, упознавање
са мерама заштите током пандемије као и правилима понашања ученика у
школи
2. Мере превенције и борбе против корона вируса
3. Хигијена радног простора и окружења
4. Упознавање ученика са кућним редом школе и Правилником о правима,
обавезама и одговорностима ученика, васпитно-дисциплинским мерама
5. На који начин се дружити у условима ограниченог кретања
6. Упознавање са радом Ученичког парламента
7. Шта је дигитално насиље https://www.unicef.org/serbia/zaustavimo-digitalnonasilje

8. Коришћење интернета код деце и младих
https://www.unicef.org/serbia/publikacije/koriscenje-interneta-kod-dece-i-mladihu-srbiji
9. Како да спречим да неко злоупотреби моје личне податке на интернету?
10. Насиље у школским клупама
11. Свет без насиља
12. Разговор на тему рад и учење
13. Стилови учења или како унапредити квалитет учења
14. Планирање и рационална организација учења и култура коришћења слободног
времена
15. Узроци и последице изостајања са наставе
16. Моја школа – жеље и очекивања
17. Октобар,месец књиге
18. Планирање ваннаставних активности
19. Где ме жуља ципела – разговор о потешкоћама, могућностима
уклањања,узајамна помоћ
20. Обележавање Дана толеранције(16.11.)
21. Толеранција – уважавање и поштовање различитости међу децом и међу
одраслима
22. Недеља лепих порука
23. Разговор са ученицима о међуљудским односима у разреду и другарству
24. Узроци и последице изостајања са наставе
25. Светски дан превенције злостављања деце
(19.11.) (Заштита од дискриминације,
злостављања и занемаривања у образовноваспитним установама)
26. Светски дан детета (20.11.) (Конвенција о
правима детета)
27. Организовање хуманитарне акције
28. Волонтирање и рад у хуманитарним
организацијама
29. Конфликти и начини решавања
30. Међународни дан матерњег језика (21.
фебруар)
31. Грађење односа поверења са ученицима
32. Проблем недостатка мотивације за рад
33. Мере за побољшање успеха
34. Како пратити сопствено напредовање у учењу
или умеће самовредновања
35. Развој свести о социјално пожељном понашању
36. Идоли, узори и ставови младих према животу,
раду, и друштву
37. Како смо информисани(Тв,интернет,штампа)
38. Самодисциплина, умереност
39. Мере превенције болести зависности
40. Алкохол и дуван као рушиоци здравља
41. Светски дан борбе против АИДС-а (01.12)
42. Репродуктивно здравље
43. Међународни дан људских права (10.12.)
44. Принципи самопоуздане комуникације (асертивна комуникација)
45. Афекти и расположења, регулација емоција
46. Систем вредности младих код нас

47. Час посвећен дану љубави (14.02.)
48. Дан планете Земље (22.04.)
49. Светски дан књиге (23.04.)
50. Значај образовања за каријеру и свакодневни живот
51. Лични идентитет
52. Стереотипи и предрасуде
1. Разговор о постигнућима ученика на крају првог класификационог периода
2. Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта
3. Анализа оцена и како превазићи потешкоће у савладавању градива из појединих
предмета
4. Анализа успеха и владања на крају другог полугодишта / Утисци о школској
години која се завршава
Матуранти
➢ Обавезни ЧОС-еви (ученици завршних разреда) посвећени темама из
области Одбране и безбедности (4 часа, 11 тема)
11 тема се реализују факултативно током 4 часа одељенског старешине
и груписане су на следећи начин:
1. час – Место, улога и задаци Војске Србије у систем безбедности и одбране
РС; Војна обавеза у РС; Радна и материјална обавеза у РС,
2. час – Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални
војник; Физичка спремност – предуслов за војни позив,
3. час – Служба осматрањаи обавештавања; Облици неоружаног отпора; Бојни
отрови, биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита,
4. час – Тактичко – технички зборови ( организована посета ученика командама,
јединицама и установама Војске Србије).

1.
2.
3.
4.
5.

Професионална оријентација ученика
Писање CV-ja
Промоција факултета / Информатори о факултетима
Сајтови за информисање младих о развоју каријере
Полагање матуре – инструкције, напомене и мотивација

11.8. План реализације програма сарадње са локалном самоуправом
Школа са локалном самоуправом сарађује развијајући партнерске односе и
сарадњу. Непосредан утицај локална самоуправа, осим преко финансирања
материјалних трошкова школе, остварује преко своја три представника у Школском
одбору. Они учествују у дискусији и усвајању школских докумената и доношењу
свих одлука.
Користећи подршку локалне самоуправе за своје активности, школа истовремно
пружа подршку развоју културе, спорта и грађанских иницијатива у својој локалној
средини доприносећи унапређењу квалитета живота за све становнике.
Школа повезује институције, установе и удружења грађана да програмским
активностима допринесу квалитетнијој реализацији циљева васпитања и образовања
дефинисаним Законом о основама система образовања и васпитања и другим
законима и подзаконским актима који регулишу ову област.
Програмом сарадње са локалном заједницом направљен је тако да води
рачуна о развојним потребама и могућностима ученика. Сарадња са локалном
заједницом омогућиће ученицима да самостално и одговорно доносе одлуке важне
како за њих, тако и за локалну заједницу чији су чланови са циљем сталаног
напретка кроз учење и сазревање.
Програмом сарадње обухваћени су сви ученици и наставно особље, како би
им се омогућило да кроз различите садржаје задовоље своја интересовања, стекну
нова сазнања, искуства и добију нешто више од школе, него што је само сазнавање
садржаја наставних предмета.
Школа би требало да у свом плану сарадње се прикључује еколошким,
хуманитарним, културним и другим акцијама у локалној заједници. Органи локалне
заједнице ће се тако боље упознати са потребама школе и пружити помоћ и
подршку за задовољење разноврсних потреба. Потребно је користити и расположиве
ресурсе локалне средине и користити их максимално за потребе наставних и
ваннаставних активности.
Циљеви програма сарадње са локалном заједницом:
− развијање интелектуалних потенцијала ученика и наставника који су
неопходниза разумевање локалне средине у којој живе;
− развијање свести о локалном идентитету и прихватању свих осталих културних,
етничких, верских, родних и других идентитета и чинилаца нашег друштва и
локалне заједнице као једне целине којој и сами ученици припадају;
− развијање свести у погледу културног, националног и историјског наслеђа
становника наше општине, потенцирати његов мултиетнички и мултикултурни
карактер;
− развити свест о значају суживота свих чланова локалне заједнице и ширег
друштва утемељене на принципима људских права и слобода;
− поштовање и уважавање различитости ,осталих људских и мањинских права,
права детета;
− стицање свести о значању очувања и неговања објеката културне и природне
баштине;
-неговање критичке мисли ученика; развијање слободне личности ученика, као и
развијање способности за размевање локалне заједнице и света у коме живи;
-развијање спремности за тимски рад и неговање хуманистичких вредности
(једнакости, солидарности, заједништва, антифашизма итд.);
-јачање свети о значају колективне и индивидуалне одговорноси у контексту
локалне средине;

-подстицање ученика на креативан приступ решавању проблема у локалној
заједници;

Активност

Носиоци

Сарадња у вези обезбеђивања материјалних
средстава за рад школе.

директор, ШО

Организовање одлазака ученика на програме
ИС Петница.

директор,

Помоћ у организовању релаизације часова
физичког васпитања на градским базенима
“Југ” у Зрењанину.

директор, наставник физичког
васпитања, одељенске
старешине

Обезбеђивање средстава за одлазак ученика на
окружна такмичења.

директор, предметни
наставници

Организовање такмичења у нашој школи.

директор, предметни
наставници

Помоћ у организацији матурске прославе.

директор, одељенске старешине

Сарадња у еколошким акцијама.

наставници биологије, хемије,
Ученички парламент

Учешће у обележавању Митровданских дана.

Стручно веће за језике и
уметност, драмска секција

Сарадња у промитвним активностима школе.

директор, педагог, тим за
промоцију школе

Организација ђачког превоза.

директор

Сарадња са основним школама у општини.

директор, педагог

Сарадња са канцеларијом за младе.

Ученички парламент, наставник
задужен за сарадњу

Конкурисање за пројекте од значаја за школу и
локалну заједницу.
Одржавање и присуствовање трибинама
значајних за образовање и развој ученика.

директор, ШО, педагог,секретар
педагог, одељенске
старешине,Ученички
парламент, наставник
биологије

Организовање предавања и трибине из области
безбедност у саобраћају.

педагог, одељенске старешине,
Ученички парламент

Организовање превентивних програма
(превенција вршњачког насиља, злоупотребе
психоактивних супстанци и других облика
ризичног понашања код деце и адолесцената).

педагог, наставник грађанског
васпитања, наставник
психологије

11.9. План реализације
занемаривања

програма

заштите

од

насиља,

злостављања

Програм за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања сачињен је на
основу материјалних и кадровских потенцијала школе, њених потреба и на
основу Посебног протокола поступања у установи у одговору на насиља,
злостављање и занемаривање у образовно-васпитним установама које је издало
Министарство просвете републике Србије (“Службени гласник РС“ број 46 од 26.
јуна 2019.)

Циљ програма
Циљ програма је дефинисање мера превенције појава насиља и мера интервенције
када се сумња на насиље, или када се насиље евидентно дешава. Остваривањем
овог циља ствара се повољна социо- психолошка клима у школи.

Задаци програма
*Усклађивање постојећих подзаконских аката школе
*Дефинисање улога и одговорности и усклађена и доследна примена процедура и
поступака прописаних овим и свим другим законским, подзаконским и општим
актима.
* Едукација ученика и запосленог особља.
*Стицање информација о текућим дешавањима у погледу питања насиља.
*Повећање знања и развијање ставова актера школског живота у односу нанасиље.
*Организацијско јачање против насиља.
*Мере интервеније када се сумња на насиље, злостављање, занемаривање,
дискриминацију, или када се оно евидентно дешава.
*Јачање и одржавање спољашње заштитне мреже и сарадње са свим надлежним
службама (Центар за социјални рад, МУП, Здравствена служба, Министарством
просвете, науке и технолошког развоја, односно надлежне школске управе...)
*Праћење ефеката предузетих мера и активности у процесу заштите, развоја
ситуације и понашања (потенцијалних) учесника насиља.

и

Активности у области превенције
Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима
се у школи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње,
уважавања и асертивне комуникације.
Активности у области
превенције

Носиоци
активности

Упознавање нових чланова
Наставничког већа са правном
регулативом,
Посебнимпротоколом поступања
у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање

Секретар, Тим
за заштиту
ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања

Подсећање старих чланова
Наставничког већа са правном
регулативом,
Посебнимпротоколом поступања
у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање

Формирање Тима за заштиту
ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања
Усклађивање подзаконских аката
школе
Израда плана рада Тима за
заштиту ученика од
дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
Дефинисање улога и одговорности
у примени процедура и поступака

Секретар, Тим
за заштиту
ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања

Време
реализације

септембар

септембар

Директор

септембар

Секретар

Септембар/октобар

Тим за заштиту
ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања
Директор, Тим
за заштиту
ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања

Информисање родитеља на
родитељским састанцима о
Посебном протоколу за заштиту
деце од насиља, злостављања и
занемаривања.

Одељенске
старешине

Развијање вештина ефикасног
реговања у ситуацијама насиља и
вештине неговања богатства
различитости кроз: тема ЧОС-а

Одељенске
старешине,
Наставници
грађанског

Септембар

септембар/октобар

септембар

,часова грађанског васпитања,
социологије,психологије,
информатике и рачунарства,
обележавања Дана толеранције,
Дана борбе против вршњачког
насиља, сарадње са Ученичким
парламентом

Умрежавање свих кључних
носилаца превенције насиља
(Савет родитеља, Школски одбор,
Наставничко веће, Ученички
парламент)
Обезбеђивање превентивне улоге
школског спорта и спортских
активности

васпитања,
социологије,
психологије,
иформатике и
рачунарства
координатор
Ученичког
парламента,
педагог

Током школске
године

Директор

Током школске
године

Наставник
физичког
васпитања

Током школске
године

Активности у области интервенције
Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и
активности којима се оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који
трпе, чине или сведоче), смањује ризик од понављања, ублажавају последице за
све учеснике и прате ефекти предузетих мера.
У школи се интервенише на насиље, злостављање и занемаринање када се оно
дешава или се догодило између: ученика (вршњачко насиље), запосленог и
ученика, родитеља и ученика, родитеља и запосленог, као и када насиље чини
треће лице у односу на ученика, запосленог или родитеља.
Школа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да ученик
трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило,
где се догађа или где се припрема.
Активности у
области
интервенције
Предузимање корака у
складу са протоколом
у случају појаве
насиља,злостављања,
занемаривања,
дискриминације, или
сумње да се оно
дешава.

Носиоци
активности
Директор,Тим за
заштиту ученика од
дискриминације,
насиља, злостављања
и занемаривања

Време реализације

Током
године

школске

Континуирано
евидентирање
случајева насиља

Педагог

Током
године

школске

Праћење и
вредновање врста и
учесталости насиља

Педагог

Током
године

школске

Извештавање органа
школе о остваривању
и ефектима програма
заштите

Тим за заштиту
ученика од
дискриминације,
насиља, злостављања
и занемаривања,

Два пута годишње
(децембар и јун)

директор, педагог
Подршка ученицима
који трпе насиље,
злостављање,
занемаривање, или
дискриминацију

Педагог, одељенски
старешина

Током
године

школске

Рад са ученицима који
врше насиље,
злостављање,
дискриминацију

Педагог, одељенски
старешина

Током
године

школске

Саветодавни рад са
родитељима

Педагог, одељенски
старешина

Током
године

школске

Сарадња са
институцијама:
полиција, здравствене
установе, центар за
социјални рад,
школска управа у
санирању последица
насиља.

Директор,Тим за
заштиту ученика од
дискриминације,
насиља, злостављања
и занемаривања

Током
године

школске

11.10. План активности којима се развијају способности за решавање проблема,
комуникација, тимски рад, самоиницијатива и предузетнички дух
Развијање способности за решавање проблема као и комуникација, тимски рад
самоиницијатива и подстицање предузетничког духа су вештине које су веома битне за
одрастање и квалитет живота наших ученика и школа се брине на разне начине :кроз
часове грађанског васпитања, одељењске заједнице, кроз рад Ученичког парламента и
све његове активности, пружањем подршке ученицима у свим сегментима њиховог
живота(као битне кључне области у квалитета кроз самовредновања рада школе), у
координацији са родитељима, са локалном самоуправом као и кроз наставне и
ваннаставне активности. У свом превентивном деловању усмерени смо на оснаживање
младих кроз развијање њихових социјалних вештина. Такође се трудимо да утичемо на
постизање позитивних промена кроз стварне ситуације. Из живота младих- на пример
како изаћи на крај са негативним осећањима и притиском вршњака, како променити
ствари око себе које нам сметају, како другима дато до знања да ја важно да слушају и
чују. Социјалне вештине се уче највише из посматрања и интерреакције са људима у
непосредној околини (породица, школа, група вршњака). Такође треба научити младе
људе како да изаберу „одговарајуће“ понашање да би могли да изађу на крај са
проблемима карактеристичним за њихов узраст. Врло је важно да особа задржи
самоконтролу и остане мирна када се суочава са различитим стресним ситуацијама. Да
не би беспотребно повредили неког или неко повредио њих млади треба овладају
вештинама мирниг решавања и трансформације сукоба. Такође треба да се користе и
вештинама позитивног и самосталног размишљања у сврху доношења сопствених
процена и мудрих животних одлука. Знати како одредити животне приоритете или оне
који се односе на неку ситуацију такође доноси мудријем одабиру сопствених
животних одлука велика је вештина за младог човека. Позитивно размишљање може

победити тренутни осећај неуспеха, а оно мења понашање и расположење и изграђује
самопоштовање. Добра комуникација као и рад у тиму утиче на развијање
самопоуздања код младих као и самосвести о врдностима које поседују . упражњавање
тимског рада код младих особа развија самоиницијативу у сагледавању и решавању
одређених проблема везаних за њихов узраст. Кроз рад у тиму својих вршњака млада
особа ће лакше исказати своје мишљење ,али и прихватити туђе односно мишљење
својих вршњака. Али свакако и треба тада да покаже вештину самосталног
размишљања. Доношење самосталних одлука и решавање разних проблема се исказује
кроз рад у Ученичком парламенту. Предузетнички дух се најбоље развија кроз групни
рад где се доносе одређене одлуке, начин решавања разних ситуација и прате се
резултати рада и активности. Ученици козметичког смера су свој предузетнички дух
изразили кроз рад у козметичком салону уз подршку наставника.
Похвала и подршка од стране одраслих особа (родитеља, наставника ) младим особама
даје подстрек за даље напредовање и усавршавање као и за доношење правих
животних одлука.

11.11. План школског маркетинга/промоције
Циљ тима за промоцију школе је да нашу школу прикаже као подстицајну
средину у којој се стичу знања и вештине потребне како за даље школовање, тако и за
стручно усмерење. Да се укаже на значај Школе у локалној средини и да се посебно
истакне успех ученика, као и постигнућа наставника. Да се укаже на радну и
подстицајну атмосферу, иновативне и савремене приступе настави кроз коришћење
савремених алата у настави.
Задатак тима за промоцију школе је да учини видљивим успех школских тимова
и ученика, да представи све ресурсе којима школа располаже и све садржаје у којима
наши ученици учествују и активности које су доступне ученицима наше школе.
Активност

Време
реализације
Промоција на сајту школе
Током
(http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs/) школске
године
и кроз сарадњу са локалним
интернет порталом НМР Инфо.

Носиоци

Промовисање успеха ученика и
постигнућа наставника на
различитим конкурсима,
такмичењима и спортским
такмичењима.
Промовисање активности које се
одвијају у школи путем сајта
школе.

Током
школске
године

Чланови тима

Током
школске
године

Чланови тима

Промовисање садржаја у које су
укључени ученици наше школе
(одлазак на базен, позоришне
представе, сајмове, излети)

Током
школске
године

Чланови тима

Чланови тима

Евалуација/
докази
Објављивање
садржаја на
сајту школе и
порталу НМР
Инфо.
Објављивање
садржаја на
сајту и порталу
НМР Инфо.
Фотографије,
панои,
објављени
садржаји
Фотографије,
панои,
објављени
садржаји

Посете основним школама на
територији општине Сечањ.
Упознавање ученика основне
школе и њихових родитеља са
образовним профилима у нашој
школи.

јануар - април

Чланови тима,
директор
школе,
професори
стручних
предмета,
представници
локалне
самоуправе

Фотографије,
објављени
садржаји

11.12. Програм извођења екскурзија/излета
Екскурзија и излети су факултативне ваннаставне активности које се остварују
ван школе у циљу непосредног проучавања усвојеног наставног градива и његовог
повезивања с праксом.
Циљ екскурзије
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и
друштвеној средини, упознавање културног и друштвеног наслеђа као и
привредних достигнућа Србије или неке друге државе која се обилази.
Продубљивање усвојеног знања предвиђеног наставним програмом врши се
непосредним упознавањем појава и процеса у природној и друштвеној средини,
упознавањем културног наслеђа и привредних достигнућа као и свеобухватан
утицај на животни простор одабране дестинације.
Задаци екскурзије:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

повезивање теорије и праксе непосредним упознавањем појава и односа у
природној и друштвеној средини;
упознавање културног наслеђа према програму екскурзије;
развијање еколошке свести и љубави према природи и околини која
нас
окружује;
упознавање са историјом појединих објеката и околине, као и упознавање са
традицијом;
упознавање урбаног простора и природног амбијента у одредишту и на
пропутовању;
развијање особина хуманизма, патриотизма, друштвености, другарства,
одговорности, поштења, самосталности и др.;
развијање способности за уочавање, разумевање, процењивање,
доживљавање
изражавање лепог;
развијање способности препознавања сопствених и туђих емоционалности у
циљуунапређивања међуличних односа;
подстицање развоја својстава личности која су важна за друштвени живот;
развијање позитивног односа према раду непосредним упозанавањем са
људима који се баве различитим професијама;
рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње,
разоноду и спортске активности.

Школски тим за извођење екскурзија у сарадњи са туристичком организацијом
прави план обилазака и одабир најзначајнијих објеката, локалитета, споменика
и сл. које треба посетити.
Могуће дестинације за екскурзије ученика првих, других и трећих разреда: Ниш,
Крагујевац, Суботица. Број дана и организација ће бити у складу са Правилником о
организацији и остваривању екскурзије у средњој школи ( Сл.гл.РС бр.30 од
25.04.2019.)
Четврти разреди

➢
➢

➢ Упознавање ученика са природним и друштвеним одликама земаља преко којих се
обавља путовање (Србија, Мађарска, Аустрија;);
➢ Упознавање са туристичким знаменитостима Будимпеште (Трг хероја, булевар
Андраши, Опера, Рузвелтов трг, Рибарска кула, Краљевски дворац, Цитадела, мост
Ержебет, улице Ракоци и Ваци);
➢ Упознавање Беча и његовог културно-историјског наслеђа (Ринг, Трг Марије
Терезије, Парламент, Бург театар, Хофбург, Белведере, Опера, катедрала светог
Стефана, кућа Хундертвасер);
Посета значајним музејима Беча: Природњачки и/или Музеј историје уметности;
Обилазак дворца Шенбрун, зоолошког врта и забавног парка Пратер;
➢ Упознавање ученика са савременим животним условима у европским метрополама
(посетама галерија, дискотека,...).
Програм извођења излета
Излети се организују уз сагласност родитеља, планирају на почетку школске
године, једнодневни су, реализују се у оквиру наше земље, а имају за циљ
обогаћивање знања и разумевања природних и друштвених појава, уметничких дела,
развијања склоности према науци, култури и уметности. Излети су усклађени са
наставним планом и програмом образовања за обавезне и изборне предмете и
омогућавају непосредно искуство из кога се најефикасније и најефективније учи.
Активност
Нови Сад-Сремски
Карловци- фрушкогорски
манастири
Сајам књига -Београд

Носиоци

професор грађанског
васпитања, вероучитељ и
директор
професори српског језика
и књижевности
Посета позоришту –Нови
професори српског језика
Сад, Београд, Зрењанин
и књижевности
Сајам аутомобила –Београд професор физичког
васпитања
Сајам образовања
директор и одељенске
Путокази - Нови Сад
старешине
Сајам пољопривреде- Нови професори машинске групе
Сад
предмета
Једнодневни излет за
директор
одличне ученике и
наставнике ( Вршац,
Кикинда, Сомбор, Идвор )

Оријентационо време
септембар - октобар
октобар
новембар, март,април
март
март
мај
на почетку школске године
/крај школске године

13. Праћење и евалуација годишњег плана рада школе
Сва потребна или законом прописана документација води се уредно и редовно.
Педагошку документацију воде предметни наставници и одељенске старешине,
директор, руководиоци секција и стручних већа и други задужени наставници. За
израду глобалних и оперативних планова и дневних припрема наставника, школа
обезбеђује обрасце и посебне свеске, као и други материјал неопходан за вођење
педагошке документације.
Редовно ће се водити евиденција о утврђивању реализације програмских задатака,
месечно и на крају класификационих периода и извештаји ће се предати директору
школе који ће информисати Наставничко веће на седницама о току реализације
програмских задатака. Директор школе предузимаће потребне мере да се евентуални
пропусти отклоне. На крају тромесечја и полугодишта педагог школе подносиће
додатне извештаје о реализацији васпитно-образовног рада и програма. Реализацију
целокупног годишњег програма рада пратиће Наставничко веће,Савет родитеља и
Школски одбор.

Р.бр.

Врста и садржај плана и програма рада школе

Аутор

1.

Евиденција уписа ученика у 1.разред

секретар

2.

Глобални и оперативни планови наставника, дневне
припреме

наставници

3.

План рада директора

директор

4.

Планови рада и записници одељенских заједница

одељенске
старешине

5.

Записници ученичких организација и секција

Руководиоци
уч.организација и
секција

6.

Социјална структура ученика

одељенски
старешина

7.

Записници Наставничких већа

задужени
наставник

8.

Записници стручних већа

руководиоци
стручних већа

9.

Реализација угледних часова

наставници

10.

Записници ШО

задужени члан

11.

Записници Испитног одбора

Секретар ИО

12.

Распоред практичне наставе у блоку

Организатор
практичне наставе

13.

Извештаји реализованих аклтивности свих Тимова у
школи

координатори
тимова

14.

Табеларни успех ученика по предметима

педагог

15.

Записници Савета родитеља

секретар

16.

Записници стручних сарадника

педагог,
библиотекар

17.

Евиденција о професионалном развоју запослених

координатор тима

18.

Планови рада и извештаји додатне и допунске наставе

наставници

Директор школе
_________________________
Данијела Алексић

Председник школског одбора
М.П.

_____________________________
Цвијета Томовић

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину усвојен је на седници
Школског одбора одржаној дана 11.09.2020. године.

