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На основу члана 57 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр.72/09, 52/11 и 55/13)школски одбор Техничке школе „Павле Савић“,Нови Сад, на 

седници одржаној 12.09. 2013. донео је Годишњи план рада за школску 2014/2015. годину. 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  

Полазне основе за израду Годишњег плана рада Школе су: 

 Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 

72/2009, 52/2011 и 55/2013) 

 Закон о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013) 

 Правилник о упису ученика у средњу школу (“Службени гласник РС”, број 37/2011 и 

55/2012) 

 Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији АП 

Војводине за школску 2013/2014. годину (“Службени лист АП Војводине”, број 

19/2013 и 31/2013) 

 Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и 

стручних сарадника у средњој школи(“Службени гласник РС – Просветни гласник”, 

број 1/92, 23/97 и 2/2000) 

 Правилник о оцењивању ученика у средњој школи (“Службени гласник РС”, број 33/99 

и 108/2003) 

 Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 

стручним и уметничким школама (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 

6/90 и “Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 

2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 – испр, 11/2013 и 14/2013) 

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

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручјe рада хемија, неметали и 

графичарство(“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/93, 1/94, 6/95, 

8/96, 15/97, 7/2002, 10/2005, 15/2005, 7/2008, 11/2008, 8/2009, 10/2013, 11/2013 и 

14/2013) 

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

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручјe рада пољопривреда, 

производња и прерада хране (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/93, 

1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – др.правилници 

5/2013, 11/2013 и 14/2013) 

 Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

("Службени гласник РС – Просветни гласник", број 6/2012 и 1/2013 – испр.) 

 Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране ("Службени 

гласник РС – Просветни преглед", број 6/2012 и 2/2013) 

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

("Службени гласник РС – Просветни гласник", број 6/2003, 23/2004 и 9/2005) 

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

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручјe рада личне услуге 

 Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле техничар за 

козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар за обликовање 

графичких производа (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 21/2004, 

11/2005, 3/2007, 2/2008, 2/2013 и 4/2013); 
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 Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника (“Службени гласник РС”, број 13/2012 и 31/2012) 

 Правилник о вредновању квалитета рада установа ("Службени гласник РС", број 

9/2012) 

 Приручник за самовредновање и вредновање рада школе 

 Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање (“Службени гласник РС”, број 30/2010) 

  за заштиту деце у ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 Статут Школе 

 Развојни план Школе 

 Школски програм  

 Пословник о раду Савета родитеља 

 и други закони и прописи донети у складу са релевантним законима, као и општи акти 

Школе. 
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КРАТКА РЕТРОСПЕКТИВА  РАЗВОЈА И РАДА 

ШКОЛЕ  

Техничка школа «Павле Савић», Нови Сад основана је 25.07.1961. године под 

називом Хемијско-технолошка школа. Новооснована школа је на самом почетку изводила 

наставу са два одељења на два одсека: аналитички и погонски, са свега 60 ученика. У 

моменту оснивања школа није имала своју зграду, те се настава одвијала у згради 

Здружене млинске индустрије. 

Тек 1977. године, 16 година од оснивања, школа добија своју зграду-школски 

центар «Млинпек» уступа јој своју зграду на коришћење. Међутим, већ следеће године, 

због реформе образовања и увођења позивно усмереног образовања и васпитања средњег 

ступња, стечени школски објекат се показао као просторно незадовољавајући. Због тога у 

лето 1979. године почињу радови на доградњи другог спрата, који је завршен 1981. 

године, чиме се школски простор повећао за 30%. 

Почев од школске 1997/98. године мења се структура школе, те поред постојећег 

подручја рада хемија, неметали и графичарство, школа добија одобрење за школовање 

ученика у подручју рада личне услуге за образовне профиле женски и мушки фризер. 

Школске 2000/2001. године у нашу школу пребацује се, из Пољопривредне школе у 

Футогу, 22 одељења из подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране, са 

целокупним наставним кадром. Школске 2002/2003. године уведен је образовни профил 

маникир и педикир из подручја рада личне услуге, а школске 2004/2005. године уведен је 

образовни профил техничар за заштиту животне средине из подручја рада хемија, 

неметали и графичарство.Школске  2006/2007. уведен је образовни профил техничар за 

индустријску фармацеутску технологију из подручја рада хемија, неметали и 

графичарство. Због недостатка школског простора, неопходног за нормално и несметано 

одвијање наставе, у лето 2004. године започета је доградња новог крила зграде и сале за 

физичко васпитање.  

Доградња школске зграде је завршена у августу 2006. године , тако да се настава 

одвија у матичној згради Техничке школе „ Павле Савић“, а планира се завршетак сале за 

физичко до краја октобра, па се настава физичког васпитања одвија на школским 

теренима до завршетка сале. 

 

У школској 2014/2015. години настава ће се одвијати за три подручја рада: 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

 У трогодишњем трајању У четворогодишњем трајању 

Хемија, 

неметали и 

графичарство 

 1.хемијско-технолошки техничар 

2.хемијски лаборант 

3.техничар за козметичку 

технологију-оглед 

4.техничар за заштиту животне 

средине 
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5. техничар за индустријску 

фармацеутску технологију 

Личне услуге 

1.женски фризер 

2.мушки фризер  

3.педикир и маникир 

 

 

Пољопривреда

, производња и 

прерада хране 

1.месар  

2.пекар 

1.прехрамбени техничар  

2.техничар за биотехнологију  

 

УСЛОВИ РАДА И МАТЕРИЈАЛНО 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  

Подаци о укупном простору и његовој адекватности 

Школа се налази на школском плацу чија површина износи 5000m
2 

. У згради се 
.
налази : 

Објекти 
Број 

објеката 

Површина 

(m
2
) 

Учионица опште намене 21 1054 

Специјализоване учионице за наставу 16 680 

Кабинет психолошко-педагошке службе 1 24 

Кабинет за припрему наставника 3 80 

Зборница 1 83 

Административни блок (канцеларије) 4 96 

Кабинет директора 1 24 

Кабинет помоћника директора 1 28 

Библиотека  1 50 

Ходници  4 200 

Хол 1 600 

Архив 1 8 

Магацински простор, браварска радионица,  2 30 

Свечана сала  1 100 

Санитарне просторије 16 50 

Просторија за рад на пројектима 1 24 

Чајна кухиња 1 24 

Ђачки клуб 1 45 

Све учионице, кабинети и канцеларије опремљени су потребним, класичним 

школским намештајем и одговарајућом опремом. 
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Специјализоване и универзалне учионице 

Ред.бр.  Назив објекта 
Број 

просторија 

Ниво 

опремљености 

      А Б Ц 

1 Учионице опште намене 21  +    

Специјализоване учионице за: 

2 Информатику 2     + 

3 
Практичну наставу за образовни 

профил женски фризер, мушки 

фризер и маникир и педикир 3   

+ 

  

4 

Лабораторије и лабораторијска 

пекара 11   +   

Легенда: 

А – учионице опремљене класичном опремом (школске клупе, табле, карте, слике...), 

Б – учионице и кабинети опремљени специфичном опремом прилагођени, извођењу 

практичног дела наставе (опрема за фризерске, и маникир педикир салоне, опрема и 

лебараторијска средства,...), 

Ц – учионице и кабинети опремљени рачунарском и другом пропратном техничком 

опремом (рачунари, штампачи, скенери...). 

Спортске сале и терени 

Због радова на доградњи школског објекта, стара фискултурна сала је срушена, 

тако да тренутно не постоји фискултурна сала, нити адекватни терени за извођење наставе 

физичког васпитања. Спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку и обојку, који се 

налазе у кругу  Школе, ученици ће користити током месеца септембра-октобра 2014. 

године, и током месеца маја-јуна 2015. године, док временске прилике то буду 

дозвољавале. Настава физичког васпитања у периоду од октобра 2014. до априла 

2015.године,планирано је да се одвија у изнајмљеним објектима „Партизан 2“ и „Соколски 

дом“.Уколико се заврше радови на фискултурној сали, комплетна настава физичког 

васпитања ће се одвијати у школској фискултурној сали и спортским теренима у кругу 

Школе. 

Помоћни простори, оставе, ходници 

Ред.бр.  Назив објекта 

Број 

просторија Ниво опремљености 

      А Б Ц 

1 Хол 1    +  

2 Ходници 4    +  

3 
Магацински простор, браварска 

радионица,  
1+1    

 + 

Легенда:А – слаба опремљеност 

   Б – средња опремљеност 

   Ц – веома добра опремљеност 
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Наставничка зборница, кабинети, кабинети за стручне сараднике, просторије 

за административно особље 

Ред.бр.  Назив објекта 

Број 

просторија Ниво опремљености 

      А Б Ц 

1 Зборница 1     + 

2 Кабинет за припрему наставника 4   +   

3 Кабинет психолошко-педагошке 

службе 
1     + 

Легенда: 

А – слаба опремљеност 

Б – средња опремљеност 

Ц – веома добра опремљеност 

Поред објеката у Школи, наставни план и програм ће се остваривати и изводити и у 

хемисјким, односно прехрамбеним погонима индустрије Новог Сада. 

За остваривање практичне наставе за образовне профиле женски фризер, мушки 

фризер и маникир и педикир користиће се, поред школског салона, салони у граду.  
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

У Школи је запослено 153 запослених. 

Приказ према критеријуму да ли су запослени непосредно ангажовани у 

настави или не 

Наставно особље –112 запослена: 

Стручна 

спрема 

I II III IV V VI VII VII1 VII2 VIII 

Укупно: 0 0 0 0 11 0 95 3 3 0 

Приказ ваннаставног особља према критеријуму радног места на које су  

распоређени 

Ваннаставно особље – 41 запослена 

 

Име и презиме Радно место Проценат 

ангажов 

Завршен  

факултет 

ССС 

БУРСАЋ ВЕСНА Директор школе 1,00 
Природно 

математички 
VII 

КОСТИЋ МИЛА Помоћник директора 0,80 
Технолошки 

факултет 
VII-2 

МАЛЕНИЦА НАТАША Помоћник директора 0,80 
Природно 

математички 
факултет 

VII 

ГОРДАНА ЗЕКОВИЋ 
Координатор практичне 

наставе 
0,50 

Технолошки 
факултет 

VII 

ДАНОЈЛИЋ СТРИЧЕВИЋ 

ДРАГАНА 

Координатор практичне 

наставе 
0,50 

Технолошки 
факултет 

VII 

МИТРОВИЋ ЖЕЉКА 
Руководилац 

рачуноводства 
1,00 

Економски 

факултет 
VII 

ГУТЕША ТАТЈАНА Секретар школе 1,00 
Правни 

факултет 
VII 

ПАНЏИЋ АЛЕКСАНДРА Педагог 0,70 
Филозофски 

факултет 
VII 

ШТЕТИН АЛЕКСАНДРА Педагог 1,00 
Филозофски 

факултет 
VII 

ЦИЦОВИЋ НЕДЕЉКА Психолог 0,70 
Филозофски 

факултет 
VII 

СТАНОЈЕВИЋ 

ЛАЗАРЕВИЋ НАТАША 
Библиотекар 0,55 

Музичка 
академија 

VII 
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ГРУЈИЋ ГОРАН Библиотекар 0,50 
Филозофски 

факултет 
VII 

МАТИЈЕВИЋ ВЕСНА 
Административно-

финансијски радник 
1,00 

Висока 

пословна школа 
VI 

ПАВЛОВИЋ ЈАСМИНА 
Административно-

финансијски радник 
1,00 

Средња стручна 

школа 
IV 

ЖИЖАКОВ АНДРИЈАНА 
Административно-

финансијски радник 
1,00 

Висока 

пословна школа 
VI 

БАЈАЦ ЈЕЛИСАВЕТА 
Административно-

финансијски радник 
1,00 

Средња стручна 

школа 
IV 

МАЈКИЋ НЕВЕНА 
Административно-

финансијски радник 
1,00 

Средња стручна 

школа 
IV 

ДРАГИЋ МИА Помоћни наставник 1,00 
Средња стручна 

школа 
IV 

БАЊАЦ СВЕТЛАНА Помоћни наставник 1,00 
Средња стручна 

школа 
IV 

РАДОВАНОВИЋ ТАТЈАНА Помоћни наставник 1,00 
Средња стручна 

школа 
IV 

АЛ ФАРА МИЛКА Помоћни наставник 1,00 
Средња стручна 

школа 
IV 

ВИКТОРОВИЋ 

ВЛАДИМИР 
Помоћни наставник 1,00 

Средња стручна 

школа 
IV 

СТРУГАРЕВИЋ 

АЛЕКСАНДРА 
Помоћни наставник 1,00 

Средња стручна 

школа 
IV 

ЖИВКОВИЋ СВЕТЛАНА Помоћни наставник 1,00 
Средња стручна 

школа 
IV 

МАЈКИЋ АЛЕКСАНДРА Помоћни наставник 1,00 
Средња стручна 

школа 
IV 

ЛАЗАРЕСКИ ВАНЕ 
Радник на одржавању 

машина 
0,45 

Средња стручна 

школа 
IV 

ХЕРЦЕГ БЛАЖИЦА Спремачица 1,00 Основна школа 0, I 

ТРИВУНОВИЋ РАДМИЛА Спремачица 1,00 Основна школа 0, I 

ПОЖАРЕВ БИЉАНА Спремачица 1,00 
Средња стручна 

школа 
III 

НАСТИЋ МАРИЈА Спремачица 1,00 Основна школа 0, I 

АБРАХАМОВСКИ 

ЖАКЛИНА 
Спремачица 1,00 Основна школа 0, I 

МАРИЈАНОВ СОФИЈА Спремачица 1,00 Основна школа 0, I 
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ДРЉАЧА ДАНИЦА Спремачица 1,00 
Средња стручна 

школа 
III 

САВАНОВИЋ СВЕТЛАНА Спремачица 1,00 Основна школа III 

ПАВКОВ ЗОРИЦА Спремачица 1,00 Основна школа III 

ВУЈАСИНОВИЋ 

СЛОБОДАНКА 
Спремачица 1,00 

Виша стучна 

спрема 
VI 

МИЈИЋ ЈУЛКИЦА Помоћни радник 1,00 
Средња стручна 

школа 
IV 

МАЛИНОВИЋ РАДМИЛА Спремачица 1,00 Основна школа III 

СКОРУПАН МИЛАН Домар школе 1,00 
Средња стручна 

школа 
III 

ПАВКОВ ДРАГАН Домар школе 1,00 
Средња стручна 

школа 
II 

ЛАЗАРЕСКИ ВАНЕ Помоћни наставник 0,55 
Средња стручна 

школа 
IV 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
Васпитно-образовни рад организован је према плану и програму и одвија се у оквиру 46 

одељења у три подручја рада: хемија, неметали и графичарство, пољопривреда, 

производња и прерада хране- групација прерада хране, личне услуге, а кроз 12 образовних 

профила. Настава се одвија по одељењима, а допунска, додатна и ваннаставне активности 

у групама према потребама и интересовањима ученика. 

Општу организацију и њено деловање постављају директор, помоћници директора 

и координатори  практичне наставе. Поједини послови одвијају се преко Стручних већа за 

област предмета,Стручних актива,Педагошког колегијума, психолога и педагога као и 

школских тимова. 

 Структура и распоред послова наставника у оквиру радне недеље,подела предмета 

на наставнике и подела одељења на наставнике налази се код помоћника директора и 

саставни је део Годишњег плана рада. 

 

Подела предмета на наставнике, одељења, старешинство:  
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Бута 

бранислава 

Српски језик 

и књижевност 

1-21,1-22,1-23,1-

1,3-2/3,4-2 
18         

Филозо

фски 

факулте 

1 

VII 

Видовић 

радмила 

Српски језик 

и књижевност 

1-13,2-1,2-5/6,3-

1,3-22,4-11,2-13 
19         

Филозо

фски 

факулте 

1 

VII 

Петровић тања 
Српски језик 

и књижевност 

1-2,1-5/6,2-23,3-

21,3-23,4-15,3-5/6 
20         

Филозо

фски 

факулте 

0 

VII 

Роксандић 

зорица 

Српски језик 

и књижевност 

1-14,1-12,2-2,2-

3,2-12,4-1 
18         

Филозо

фски 

факулте 

1 

VII 

Стојановић - 

касалица 

светлана 

Српски језик 

и књижевност 

1-16,1-15,3-15,2-

21,4-3,2-22 
18         

Филозо

фски 

факулте 

0 

VII 

Твица аида 
Српски језик 

и књижевност 

1-11,3-11,3-12,4-

12,4-16,4-13,3-13 
18         

Филозо

фски 

факулте 

0 

VII 

Ћук сенка 
Српски језик 

и књижевност 

2-11,2-14,2-16,3-

14,3-16,4-14 
18         

Филозо

фски 

факулте 

0 

VII 

Антонић 

снежана 
Математика 

2-2,2-3,4-1,4-3,1-

2,3-1 
18         

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

0 

VII 
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Бањанин нада Математика 
4-14,3-16,3-12,1-

22,1-23,2-21 
18         

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

0 

VII 

Будисављевић 

мирјана 
Математика 

2-11,2-16,4-12,4-

15,4-16,2-13 
18         

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

0 

VII

-

1/2 

Меселџић 

гордана 
Математика 

2-15,4-11,4-13,1-

11,1-16,3-2 
18         

Природ

но - 

математ

ички 

факулт 

0 

VII 

Миловановић 

мирослав 
Математика 

1-15,2-14,3-11,3-

13,3-14,3-15 
18         

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

1 

VII 

Миловац 

тамара 
Математика 

2-1,2-22,2-23,4-

2,1-5/6,2-5/6,1-2 
18         

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

1 

VII 

Бурсаћ весна Математика 
1-13,1-14,1-21,1-

1,2-12,3-5/6 
18         

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

1 

VII 

Баљ владимир 
Физичко 

васпитање 

1-1,2-1,1-5/6,2-

5/6,3-1,3-2,3-5/6,3-

21,3-23,4-2,4-3 

  22       

Факулте 

за 

физичк

укултур 

1 

VII 

Богдановић 

јелена 

Физичко 

васпитање 

1-21,1-22,1-23,2-

21,2-22,2-23,2-2,2-

3,4-15 

  20       

Факулте 

за 

физичк

укултур 

0 

VII 

Винаји - 

тарабић хелена 

Физичко 

васпитање 

1-14,1-15,1-16,2-

11,2-12,2-13,2-

14,2-15,2-16,4-14 

  22       

Факулте 

за 

физичк

укултур 

0 

VII 

Ђорђевић 

загорка 

Физичко 

васпитање 

1-13,3-11,3-12,3-

13,3-14,3-15,3-

22,4-11,4-12,4-

13,4-16 

  22       

Факулте

за 

физичк

укултур 

0 

VII 
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Пановић 

снежана 

Физичко 

васпитање 
1-2,3-16,4-1   6       

Факулте

тза 

физичк

укултур 

0 

VII 

Тодоровић 

срђан 

Физичко 

васпитање 
1-12   

0,0

0 
      

Факулте  

физичк

укултур 

0 

VII 

Козарски рожа Биологија 
1-1,1-11,1-12,1-

13,1-14,1-15,1-16 
  14       

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

0 

VII 

  

Екологија и 

заштита 

животне 

средине 

1-21,1-22,1-23   6         

 

  

Каличанин 

косана 

Екологија и 

заштита 

животне 

средине 

1-2,3-5/6,3-2   4       

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

0 

VII 

  
Микробиолог

ија 
3-16,3-14   4         

 

  

Голић сања 

Рачунарство 

и 

информатика 

1-2,1-13,1-14,1-

15,1-16,1-21,1-

22,3-12,3-13, 

  16       

Факулте

ттехнич

ких 

наука 

1 

VII 

  

Аутоматска 

обрада 

података 

4-14,4-16   4         

 

  

Гранула весна 

Рачунарство 

и 

информатика 

1-1,1-2,1-5/6,1-

11,1-12,1-13,1-

14,1-15,1-16,1-23 

  20       

Факулте

ттехнич

ких 

наука 

1 

VII 

Шикарац 

бранка 

Рачунарство 

и 

информатика 

1-2,1-5/6,1-21,1-

22,1-23,1-12,4-13 
  13       

Факулте

ттехнич

ких 

наука 

1 

VII 

  

Аутоматска 

обрада 

података 

4-16   2         
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Грујић 

светлана 
Физика 

1-14,2-11,2-12,2-

13,2-14,2-15,2-16, 
  14       

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

1 

VII 

  
Електротехни

ка 
3-11,3-12,3-15   6         

 

  

Чубрило 

јасмина 
Физика 

2-1,2-2,2-3,2-21,2-

22,2-23,1-5/6 
  14       

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

0 

VII 

  
Електротехни

ка 
2-1   2         

 

  

Станивук 

љиљана 
Физика 

1-11,1-12,1-13,1-

15,1-16,1-1,1-2,1-

21,1-22,1-23 

  20       

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

1 

VII

-

1/1 

Мате зора 
Ликовна 

култура 

2-1,2-11,2-12,2-

14,2-15,2-16,2-

21,2-22,2-23 

  9       

Академ

ија 

уметнос

ти 

0 

VII 

  
Естетско 

обликовање 
3-21,3-22,3-23   8         

 

  

  
Грађанско 

васпитање 

1-1,1-2,1-5/6,1-

21,1-22,1-23 
  3         

 

  

Станојевић - 

лазаревић 

наташа 

Музичка 

уметност 

1-1,1-2,2-21,2-

22,2-23,1-11,1-

12,1-13,1-14,1-

15,1-16 

  10       

Факулте

т за 

музичку 

уметнос 

1 

VII 

Вуковић лела 

Енглески 

језик - i 

страни језик 

2-12,2-14,3-12,3-

14,4-12,4-14,1-

11,1-12,1-13 

18         

Филозо

фски 

факулте 

1 VII

-

1/1 

Прањкић 

наташа 

Енглески 

језик - i 

страни језик 

2-2,2-3,3-2/3,4-1,4-

2,4-3,1-2/3,1-23,1-

21 

18         

Филозо

фски 

факулте 

1 

VII 
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Радујков - 

сурла јасмина 

Енглески 

језик - i 

страни језик 

2-15,2-16,3-13,3-

15,4-13,4-15,4-

16,1-14,1-15 

18         

Филозо

фски 

факулте 

0 

VII 

Стојић тања 

Енглески 

језик - i 

страни језик 

2-1,2-21,2-5/6,3-

1,3-21,3-22,3-23,3-

5/6,1-1,1-22 

19         

Филозо

фски 

факулте 

1 

VII 

Ракић сава 

Енглески 

језик - i 

страни језик 

2-11,2-13,2-22,2-

23,3-11,3-16,4-

11,1-16,1-5/6 

18         

Филозо

фски 

факулте 

1 

VII 

Калуђеровић 

ивана 
              

Филозо

фски 

факулте 

0 

VII 

  Филозофија 4-12,4-14,4-15,4-13   7         

 

  

Кривокапић 

вера 

Грађанско 

васпитање 

4-1,4-11,4-2,4-

12,4-13,4-14,4-

15,4-16,3-2/3,3-

5/6,3-21,3-22,3-

23,3-13 

  8       
Правни 

факулте 

0 

VII 

  
Устав и права 

грађана 

3-21,3-22,4-1,4-

11,4-12,4-14,4-

15,4-16 

  3         

 

  

  

Социологија 

и права 

грђана 

4-2,4-3,3-5/6   3         

 

  

Куљић марија Социологија 
3-1,3-11,3-12,3-

14,3-15,3-163-13 
  13       

Факулте 

политич

ких 

наука 

0 

VII 

  
Грађанско 

васпитање 

3-12,3-13,3-16,3-

15,2-5/6             

 

  

Золотић жарко Филозофија 4-1,4-11,4-16   6       

Филозо

фски 

факулте 

0 

VII 

Панџић 

александра 

Грађанско 

васпитање 

2-1,2-2,2-11,2-

12,2-13,2-15,2-

16,2-21,1-16,1-

11,1-13,1-15 

  6       

Филозо

фски 

факулте 

0 

VII 
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Симетић 

александар 

Верска 

настава - 

православни 

катихизис 

3-22,2-1,2-1,2-3,2-

5/6,2-11,2-12,2-

13,2-14,2-15,2-

16,2-21,2-22,2-

23,1-1,1-2,1-5/6,1-

12,1-14 

  20       

Теолош

ки 

факулте 

0 

VII 

Ђурђевић 

бојан 

Верска 

настава - 

православни 

катихизис 

1-11,1-13,1-15,1-

21,1-22,1-23 
  2       

Теолош

ки 

факулте 

0 

VII 

Петовић-

мунитлак 

данка 

Организација 

производње 
2-12,2-1   4       

Економ

ски 

факулте 

1 
VII

-2 

  
Организација 

пословања 
2-14,2-16,4-11,4-15   8         

 

  

  
Предузетниш

тво 
4-13,4-2   4         

 

  

  
Књиговодств

о 
3-21,3-22,3-23   6         

 

  

Маленица 

наташа 
Географија 

1-1,1-11,1-12,1-

13,1-14,1-15,1-

16,1-21,1-22,1-23 

  20       

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

0 

VII 

Миловановић 

андрија 
Историја 

1-1,1-2,1-5,1-13,1-

21,1-22,1-23,2-1,2-

13 

  20       

Филозо

фски 

факулте 

1 

VII 

Пајин милан Историја 

1-14,2-14,1-16,2-

16,1-15,2-15,1-

12,2-12,1-11,2-11 

  20       

Филозо

фски 

факулте 

1 

VII 

Агић татјана Географија 3-5/6,1-2   3       

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

0 

VII 

Бајић каталин 

Немачки 

језик - и 

страни језик 

1-21,1-22,1-23,1-

16,1-13,2-22,2-

23,2-16,2-15,2-2,3-

21,3-23,3-15,3-

9         

Филозо

фски 

факулте 

0 

VII 
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11,4-15,4-2 

Грујић горан 
Руски језик - i 

страни језик 
2-21,2-22,2-23 3         

Филозо

фски 

факулте 

0 

VII 

Бакева биљана 

Практична 

настава са 

технологијом 

рада 

1-23,2-23,3-23       24 4 

Средња 

школа 

за негу 

лепоте 

1 

V 

Бугарски 

јулкица 

Практична 

настава са 

технологијом 

рада 

1-23,2-23,3-23       24 4 

Средња 

школа 

за негу 

лепоте 

1 

V 

Урошевић 

јелица 

Практична 

настава са 

технологијом 

рада 

1-23,2-23,3-23       7 4 

Средња 

школа 

за негу 

лепоте 

0 

V 

Црњаков 

катица 

Практична 

настава са 

технологијом 

рада 

1-22,2-22,3-22       24 4 

Средња 

школа 

за негу 

лепоте 

0 

V 

Летић - савић 

оливера 

Практична 

настава са 

технологијом 

рада 

1-22,2-22,3-22       24 4 

Средња 

школа 

за негу 

лепоте 

0 

V 

Босакова 

биљана 

Практична 

настава са 

технологијом 

рада 

1-21,2-21,3-21       24 4 

Средња 

школа 

за негу 

лепоте 

0 

V 

Шево ивана 

Практична 

настава са 

технологијом 

рада 

1-22,2-22,3-22       24 4 

Средња 

школа 

за негу 

лепоте 

0 

V 

Божић драгана 

Практична 

настава са 

технологијом 

рада 

1-21,2-21,3-21       24 4 

Средња 

школа 

за негу 

лепоте 

0 

V 

Ђурић 

слободанка  

Практична 

настава са 

технологијом 

рада 

1-21,2-21,3-21       24 4 

Средња 

школа 

за негу 

лепоте 

1 

V 
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Мунижаба 

бранкица 

Практична 

настава са 

технологијом 

рада 

1-22,2-22       17   

Средња 

школа 

за негу 

лепоте 

0 

V 

Иванишевић 

наташа 

Практична 

настава са 

технологијом 

рада 

1-21,2-21       17   

Средња 

школа 

за негу 

лепоте 

0 

V 

Ловре милена 
Физичка 

хемија 
3-14,3-16   8       

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  

Технологија 

средстава за 

прање и 

козметичких 

производа 

3-13   9     0   

 

  

  
Контрола 

квалитета 
4-13   4         

 

  

Зековић 

гордана 

Инструмента

лна анализа 
    4       

Техноло

шки 

факулте 

1 

VII 

  

Испитивање у 

технолошкој 

производњи 

    6 0,85       

 

  

Брујић зоран 

Технологија 

фармацеутски

х производа 

3-15,4-15   14     1,71 

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  
Практична 

настава 
3-12,4-12   9         

 

  

Лаиновић 

драгана 

Физичка 

хемија 
3-13,4-12   12       

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  
Практична 

настава 
3-13,4-13   9     3,42   

 

  

Томић ксенија 
Микробиолог

ија 
2-15,3-14,3-16   10       

Техноло

шки 

факулте 

1 

VII 
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Сировине за 

фармацеутске 

производе 

3-15   2         

 

  

  
Контрола 

квалитета 
4-15   4         

 

  

  

Технологија 

фармацеутски

х производа 

3-15         0,85   

 

  

Гарчевић перо 

Машине, 

апарати и 

операције 

3-12,3-16   13       

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  

Прерада и 

одлагање 

отпадних 

вода 

4-14,4-16   7     1,71   

 

  

Кемивеш 

татјана 

Физичка 

хемија 
3-2; 4-1   13       

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  

Тржиште и 

промет 

пекарских 

производа 

3-5/6   2         

 

  

  
Изборна 

технологија 
4-3   6     0,85   

 

  

Томић ксенија 

Инструмента

лне методе 

анализе 

4-16   4         

1 

  

Томовић мила 
Технолошке 

операције 
2-2   3       

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  

Инструмента

лне методе 

анализе 

3-12   6 1,71       

 

  

  

Испитивање у 

технолошкој 

производњи 

4-12   4 0,85       
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Хемијска 

технологија 
4-12,3-16   5         

 

  

  
Практична 

настава 
3-13         0,85   

 

  

Весковић 

милица 

Загађивање и 

заштита тла 
3-14,3-16         1,71 

Техноло

шки 

факулте 

1 

VII 

  

Технологија 

козметичких 

производа 

4-13   7         

 

  

  
Познавање 

препарата 

1-21,1-22,1-23,2-

21,2-22,2-23 
  12         

 

  

  

Прерада и 

одлагање 

чврстог 

отпада 

3-16         0,85   

 

  

Пуповац 

татјана 
Хемија 1-2; 1-22; 1-23; 2-2   11     0,00 

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

1 

VII 

  

Општа и 

неорганска 

хемија 

1-14   8 1,71       

 

  

Будимировић 

наташа 

Загађивање и 

заштита воде 
4-14,4-16   8       

Техноло

шки 

факулте 

1 

VII 

  

Прерада и 

одлагање 

чврстог 

отпада 

3-14,3-16   4     1,71   

 

  

  

Испитивање 

тла, воде и 

ваздуха 

2-16   8         

 

  

Вујић исидора 
Загађивање и 

заштита тла 
3-14,3-16   8       

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 



23 

 

  

Загађивање и 

заштита 

ваздуха 

4-14   4         

 

  

  

Прерада и 

одлагање 

чврстог 

отпада 

3-14   4         

 

  

  

Извори 

загађења 

животне 

средине 

2-14,2-16   4     1,71   

 

  

                  

 

  

Јовић татјана 

Испитивање 

тла, воде и 

ваздуха 

2-14   8       

Техноло

шки 

факулте 

1 

VII 

  
Хемијска 

технологија 
3-14   2         

 

  

  

Инструмента

лне методе 

анализе 

4-14   11         

 

  

  

Прерада и 

одлагање 

чврстог 

отпада 

3-14         0,85   

 

  

                  

 

  

Јакоњић - 

јањић  јасмина 

Прерада и 

одлагање 

чврстог 

отпада 

4-14   1         

0 

  

Шефер  

анђелка 

Машине, 

апарати и 

операције 

2-15,3-15,   10       

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  

Загађивање и 

заштита 

ваздуха 

4-14,4-16         1,70   

 

  



24 

 

  

Аутоматска 

контрола 

процеса 

4-11,4-15   10         

 

  

Колошњај 

татјана 

Органска 

хемијска 

технологија 

4-11   11     1,71 

Техноло

шки 

факулте 

1 

VII 

  

Неорганска 

хемијска 

технологија 

3-11   6         

 

  

  
Практична 

настава 
2-13     4       

 

  

Јакоњић - 

јањић  јасмина 

Физичка 

хемија 
3-15,4-15,3-11   14       

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  

Извори 

загађења 

животне 

средине 

2-16         1,71   

 

  

  

Загађивање и 

заштита 

ваздуха 

4-16   4     0,85   

 

  

Станојевић  

драгана 

Техничко 

цртање са 

машинским 

елементима 

1-14,1-15   4       

Техноло

шки 

факулте 

1 

VII 

  
Технолошке 

операције 
2-13,3-13   10         

 

  

  

Машине, 

апарати и 

операције 

3-14   6         

 

  

  

Прерада и 

одлагање 

отпадних 

вода 

4-14,4-16         1,70   

 

  

Живкуцин 

леона 

Физичка 

хемија 
4-11,4-13   15       

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 
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Инструмента

лне методе 

анализе 

4-16   7         

 

  

Јовановић 

љиљана 
Хемија 2-1,2-2   13       

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

0 

VII 

  
Органска 

хемија 
2-12     0,85       

 

  

Чемерлић 

биљана 

Општа и 

неорганска 

хемија 

1-11   8       

Техноло

шки 

факулте 

1 

VII 

  

Техничко 

цртање и 

машински 

елементи 

1-11,1-13   4         

 

  

  
Органска 

хемија 
2-13,2-15   8 0,85       

 

  

  Биохемија 3-15     0,85       

 

  

Терзин 

катарина 
Хемија 

2-1,2-2,2-13,2-3,2-

12, 
  18 0,85     

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

0 

VII 

  

Општа и 

неорганска 

хемија 

1-13     1,71       

 

  

Илић гордана Хемија 1-1,3-21,3-22,3-23   12       

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

1 

VII 

  

Општа и 

неорганска 

хемија 

1-11     0,85       
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Берић ненси 

Општа и 

неорганска 

хемија 

1-12,1-16   12       

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

1 

VII 

  Хемија 2-12   8 0,85       

 

  

Поткоњак 

душанка 
Хемија 1-2,1-21   4       

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

0 

VII 

Милановић 

биљана 
Хемија 2-11,2-16,2-15   15 1,71     

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

1 

VII 

  
Физичка 

хемија 
3-16   4         

 

  

Јовелић сања 

Општа и 

неорганска 

хемија 

1-15,1-13,1-12   20 0,85     

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

1 

VII 

Савић душица Хемија 2-12,2-14,2-15   16 0,85     

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

1 

VII 

  
Органска 

хемија 
2-12   3 0,85       

 

VII 

Бјелица 

миловановић 

данијела 

Хемија 2-21,2-22   4       

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

1 

VII 

  

Општа и 

неорганска 

хемија 

1-14,1-16,1-15   16 2,56       
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Радека маргира 
Органска 

хемија 
2-14,2-16,2-11   18 0,85     

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

1 

VII 

  Хемија 2-23   2         

 

  

Окљеша ружа 
Органска 

хемија 
2-12,2-15   11       

Природ

но - 

математ

ички 

факулте 

0 

VII 

  Биохемија 3-15   2         

 

  

  
Електроанали

тичке методе 
4-12   6 1,70       

 

  

Мрђеновић 

невенка 
Обрада меса 2-15   3   14 2,65 

Техноло

шки 

факулте 

1 

VII 

  

Основе 

прехрамбене 

технологије 

2-3   2     1,71   

 

  

  
Тржиште и 

промет меса 
3-5/6   2         

 

  

Татомировић 

бранка 

Микробиолог

ија 
3-1   6       

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  
Производња 

хлеба 
2-5/6       14 2,65   

 

  

  

Здравствена 

безбедност 

хране 

2-5/6   2         

 

  

Јовановић 

биљана 

Термодинами

ка 
3-1   4       

Техноло

шки 

факулте 

1 

VII 
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Изборна 

технологија 
4-2   10     1,71   

 

  

  
Практична 

настава 
4-1   5     1,71   

 

  

Данојлић 

стричевић  

драгана 

Технике рада 

у 

лабораторији 

1-2   6       

Техноло

шки 

факулте

т 

1 

VII 

  
Практична 

настава 
2-1   3         

 

  

  
Изборна 

технологија 
4-3         0,85   

 

  

Ддстричевић 

замена 

Основе 

прехрамбене 

технологије 

2-3   2         

 

  

  
Практична 

настава 
3-1   5     1,71   

 

  

  
Прехрамбена 

технологија 
2-1   2         

 

  

Божић мирјана 
Изборна 

технологија 
4-3   6       

Техноло

шки 

факулте 

1 

VII 

  
Прехрамбена 

технологија 
2-2   6         

 

  

  
Практична 

настава 
2-1   3         

 

  

  
Сировине у 

пекарству 
1-5/6       6 1,71   
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Костић мила 
Аутоматска 

контрола 
4-13   4       

Техноло

шки 

факулте 

0 
VII

-2 

  
Технолошке 

операције 
2-11; 3-11   8     1,71   

 

  

  
Предузетниш

тво 
4-3   2         

 

  

  

Техничко 

цртање и 

машински 

елементи 

1-12; 1-16   4         

 

  

  

Практична 

настава у 

блоку 

2-13;          2,57   

 

  

Лукић 

александра 

Технике рада 

у 

лабораторији 

1-2   6       

Техноло

шки 

факулте 

1 

VII 

  
Технолошке 

операције 
2-2; 3-2   11         

 

  

  
Прорачун у 

хемији 
4-3   2         

 

  

  
Изборна 

технологија 
4-3         1,71   

 

  

Алијевић 

љиљана 

Сировине у 

месарству 
1-5/6   2   6 1,71 

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  

Објекти и 

опрема у 

месарству 

2-5/6   2         

 

  

  

Машине, 

апарати и 

операције с 

аутоматиком 

3-1   2         
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Технолошке 

операције 
2-3   5         

 

  

  Прерада меса 3-5/6   3         

 

  

  
Практична 

настава 
3-1         1,71   

 

  

Филипић 

недељка 

Практична 

настава 
1-1; 2-1   3     5,14 

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  
Техничко 

цртање 
1-1   2         

 

  

  

Операције и 

мерења у 

месарству 

1-5/6   3         

 

  

  
Сировине у 

месарству 
1-5/6   2         

 

  

  
Исхрана 

људи 
1-5/6   1         

 

  

  

Производња 

топлих 

посластица 

2-5/6; 3-5/6   2         

 

  

  

Објекти и 

опрема у 

пекарству 

2-5/6   2         

 

  

    4-2   2         

 

  

Чордаш јасна 
Испитивање 

намирница 
4-1   5       

Техноло

шки 

факулте 

0 
VII

-2 
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Контрола 

квалитета 
4-2; 4-3   16         

 

  

  Ензимологија 3-2   1         

 

  

Михајловић 

марица 

Прехрамбена 

технологија 
3-1; 4-1   4       

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  
Практична 

настава 
4-1   5     1,71   

 

  

  
Изборна 

технологија 
4-2   6         

 

  

  
Микробиолог

ија 
3-13   5         

 

  

Маџгаљ сања 
Сировине у 

пекарству 
1-5/6   4       

Техноло

шки 

факулте 

1 

VII 

  
Производња 

хлеба 
2-5/6   3         

 

  

  

Производња 

пецива, 

колача и 

тестенина 

3-5/6       14 4   

 

  

  
Исхрана 

људи 
1-2   1         

 

  

  

Основе 

прехрамбене 

технологије 

2-2         0,85   

 

  

Јакоповић 

љиљана 
Хемија 1-2; 1-5/6   5       

Техноло

шки 

факулте 

1 

VII 
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Неорганска 

хемија 
2-2; 2-3;   4         

 

  

  
Изборна 

технологија 
3-2   8     1,71   

 

  

  
Припрема 

јела са жара 
2-5/6; 3-5/6   2         

 

  

Станковић 

сања 

Микробиолог

ија 
3-2   6       

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  

Здравствена 

безбедност 

хране 

2-5/6   2         

 

  

  Прерада меса 3-5/6       14 4   

 

  

Пушкаш 

љиљана 

Производња 

хлеба 
2-5/6       14   

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  

Производња 

пецива и 

колача 

3-5/6   3         

 

  

  

Операције и 

мерења у 

пекарству 

1-5/6   3         

 

  

  
Практична 

настава 
3-1   5     0,00   

 

  

Божић 

владимир 

Изборна 

технологија 
4-3   4     1,71 

Техноло

шки 

факулте 

0 

VII 

  
Предузетниш

тво 
3-5/6; 4-2; 4-3   8         
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  Биохемија 3-1   4         

 

  

  

Машине, 

апарати и 

операције 

4-1   3         

 

  

  

Основе 

прехрамбене 

технологије 

2-2         1,71   

 

  

Бурсаћ маја 

Основе 

анатомије и 

физиологије 

1-21,1-22,1-23   6       

Медеци

нски 

факулте 

0 

VII 

  Хигијена 2-21,2-22,2-23   6         

 

  

  Прва помоћ 2-21,2-22,2-23         5,14   

 

  

  

Основе 

дерматологиј

е 

3-21,3-22,3-23   6         

 

  

Цицовић 

недељка 
Психологија 2-21; 2-22; 2-23   6       

Филозо

фски 

факулте 

0 

VII 

Замена 

г.зековић 

Физичка 

хемија 
3-11; 3-13   10         

0 

VII 

  

Општа и 

неорганска 

хемија 

1-12     1,71       

 

  

 

 

 ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

Годишњи планови и програми за наставне предмете налазе се у Школском програму код 

помоћника директора и педагога и саставни су део Годишњег плана рада. 

Месечни планови рада наставника налазе се код педагога школе. 
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ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ПО НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА 

 Наставни предмет Теорија Вежбе 
Практична 

настава 

Настава 

у блоку 

Српски језик и књижевност 4417 0 0 0 

Енглески језик 3174 0 0 0 

Руски  језик 175 0 0 0 

Немачки језик 315 0 0 0 

Француски језик 0 0 0 0 

Математика 4391 0 0 0 

Рачунарство и информатика 0 1548 0 0 

Социологија 454 0 0 0 

Филозофија 418 0 0 0 

Логика са етиком 0 0 0 0 

Историја 1403 0 0 0 

Музичка уметност 350 0 0 0 

Ликовна уметност 315 0 0 0 

Физичко васпитање 3054 0 0 0 

Географија 804 0 0 0 

Аграрни туризам 0 0 0 0 

Физика 1612 0 0 0 

Електротехника 280 0 0 0 

Биологија 490 0 0 0 

Екологија и заштита животне средине 277 0 0 0 

Устав и права грађана 282 0 0 0 

Социологија са правима грађана 158 0 0 0 

Организација пословања 408 0 0 0 

Књиговодство 180 0 0 0 

Предузетништво 0 440 0 0 

Примена рачунара у технолошкој 

производњи 
0 140 0 0 

Основе анатомије и физиологије 210 0 0 0 

Хигијена  210 0 0 0 

Прва помоћ 0 0 0 360 

Основи дерматологије 180 0 0 0 

Психологија 210 0 0 0 

Познавање препарата 420 0 0 0 

Естетско обликовање фризура 180 0 0 0 

Естетско педикирско и маникирско 

обликовање  
60 0 0 0 

Технолошке операције 628 976 0 0 

Технологија средстава за прање и 

козметичких производа 
102 204 0 0 

Сировине за фармацеутске производе 70 0 0 0 

Технологија фармацеутских производа 0 297 0 90 
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Технологија козметичких производа 96 128 0 0 

Аутоматска контрола процеса 64 128 0 0 

Аутоматска контрола  0     128 0 0 

Извори загађења живот.средине 140 0 0 120 

Испитивање тла, воде и ваздуха 140 420 0 0 

Загађење и заштита тла 140 140 0 120 

Загађивање и заштита вода 128 128 0 0 

Загађивање и заштита ваздуха 128 128 0 120 

Прерада и одлагање чврстог отпада 140 140 0 120 

Прерада и одлагање отпадних вода 128 128 0 120 

Техничко цртање са машинским 

елементима 
350 70 0 0 

Хемијска технологија 236 0 0 0 

Испитивање у технолошкој производњ 64 256 0 60 

Неорганска хемија 120 0 0 0 

Неорганска хем технологија 105 105 0 60 

Органска хем. технологија 96 256 0 60 

Општа и неорганска хемија 840 1400 0 360 

Аутоматска обрада података 0 256 0 0 

Аналитичка хемија     628 1373 0 180 

Органска хемија 522 1046 0 180 

Термодинамика 70 70 0 0 

Биохемија 140 70 0 30 

Микробиологија 244 766 0 0 

Физичка хемија 942 1604 0 0 

Прехрамбена технологија 210 0 0 0 

Прехрамбене технологије 256 768 0 240 

Машине, апарати и операције 

Машине, апарати и операције са 

аутоматиком 

Машине и апарати са аутоматиком 

551 700 0 0 

Инструментална анализа 70 280 0 60 

Инструменталне методе анализе 192 512 0 0 

Електро аналитичке методе 64 128 0 60 

Хемија 1266 603 0 0 

Испитивање намирница 32 128 0 0 

Исхрана људи 70 0 0 0 

Технике рада у лабораторији 0 444 0 0 

Основи прехрамбене технологије-

Технологија воде 
140 280 0 120 

Контрола квалитета 128 384 0 0 

Контрола квалитета сировина и 

производа 
0 128 0 0 

Здравствена безбедност хране 68 68 0 0 

Тржиште и промет меса 60 0 0 0 
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Прерада меса 90 0 420 120 

Објекти и опрема у месарству 68 0 0 0 

Објекти и опрема у пекарству 68 0 0 0 

Производња хлеба 102 0 952 90 

Производња пецива, колача и 

тестенина 
90 0 420 120 

Обрада меса 102 0 476 90 

Операције и мерења у месарству 70 35 0 0 

Операције и мерења у пекарству 70 35 0 0 

Сировине у месарству 70 70 210 60 

Сировине у пекарству 70 70 210 60 

Тржиште и промет пекарских 

производа 
60 0 0 0 

Ензимологија 35 0 0 0 

Изборна технологија 70 210 0 120 

Рачунање у хемији 128 0 0 0 

Припрема јела са жара 64 0 0 0 

Припрема топлих посластица 64    

Практична настава –(прерада хране)  0 0 1090 300 

Практична настава – (хемија, неметали 

и графичарство) 
0 280 864 330 

Практична настава – (личне услуге) 0 0 11075 1710 

Грађанско васпитање 1393 0 о 0 

Верска настава 1437 0 0 0 

Број ученика и одељења према образовним профилима и разредима 

 

 р.б

. 

Образовни профил I 

разред 

II 

разр 

III 

разр 

IV 

разре 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО 

  I
V

 

1 Хемијско-технолошки 

техничар 

15 12 18 21 

2 Хемијски лаборант 35 21 20 22 

3 Техничарза козмет.тех.-оглед - 11 17 18 

 4 Техничар за заштиту 

животне средине 

40 47 53 46 

 5 Техничар за индустијску 

фармацеутску технологију 

21 18 17 22 

 УКУПНО: (474)                                            111               109            125         129  

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПРЕРАДА ХРАНЕ 

 I
V

 

6 Техничар за 

биотехнологију 

16 19 20 23 

8 Прехрамбени техничар  20 35 27 36 

 УКУПНО: (196)                                              36               54           47             59 

 10 Месар  12 10 9 0 
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11 Пекар    14 14 9 0 

II
I 

12 Женски фризер 49 33 32 0 

13 Мушки фризер 15 17 10 0 

14 Маникир и педикир 27 18 19 0 

 УКУПНО: (220)                                              91             68                 61             0 

УКУПНО ШКОЛА 

ученика 958 

 

ОГЛЕДИ У ШКОЛИ 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
Разред и број ученика 

I II III IV 

Техничар за козметичку 

технологију 

- 11 17 18 

Тим за праћење огледа: Станојевић Драгана (Републички координатор), Мила Костић 

(директор),наставници одељенских већа за одељења у огледу. 

Образовни профили из подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране  који су 

били у огледу, прелазе у систем тако да у огледу остају ученици образовног профила 

техничар за козметичку технологију из подручја рада хемија, неметали и графичарство од 

првог до четвртог разреда. 

ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

Школске године ,септембар 2008.,добијена је верификација од Покрајинског секретаријата 

за образовање за проширење делатности школе. 

Проширење делатности школе односи се на: 

1.фризерски и други третмани за улепшавање (фризер, маникир и педикир) 

2.производња и продаја хлеба и пецива за ученике, запослене и трећа лица 

Рад у лабораторијској пекари се усталио.Ученици образовног профила пекар (I,II и III 

разреда)обављају практичну наставу у лабораторијској пекари, а делом и ученици смерова 

прехрамбени техничар и техничар за биотехнологију. 

Организована је и продаја пецива за ужину ученика и запослених. 

Такође, рад у фризерском и педикир и маникир салону за пружање услуга трећим лицима 

биће организован до октобра, у складу са распоредом часова а цене услуга биће 

договорене након консултација директора, помоћника директора, шефа рачуноводства и 

 УКУПНО: (68)                                               26            24             18               0          

Подручје рада Образовни профил 
I 

разред 

II  

разред 

III  

разред 

IV  

разред 
Укупно 

хемија неметали и 

гарфичарство 

техничар за козметичку 

технологију - 1 1 1 3 
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наставника практичне наставе за подручје рада личних услуга и коначне одлуке Школског 

одбора. 

У току ове школске године планира се организовање и следећих обука: 

образовање које није дефинисано према степенима образовања: 

* курс из информатике и рачунарства (почетни и виши курс) 

* курс из енглеског језика (почетни и виши курс) 

Осим тога, Школа је верификована за специјалистичко образовање у једногодишњем 

трајању (V степен) за стицање следећих звања:  

1. Креатор мушких фризура 

2. Креатор женских фризура 

            3. Пекар – специјалиста 

            4. Прерађивач меса - специјалиста       

5. Креатор маникир-педикир,  

6. Млинар специјалиста,  

7. Кондитор специјалиста,  

            8. Прерађивач млека специјалиста,  

            9. Прерађивач воћа и поврћа специјалиста,  

            10.Уљар специјалиста,  

            11. Произвођач вина и жестоких пића специјалиста,  

            12. Произвођач безалкохолних пића и минералне воде специјалиста 

 

ПЛАНИРАНИ број ванредних ученика  

 Ванред

но 

школ. 

Од I 

разреда 

Ванредно 

завршава 

Доквал

ифика

ција 

Преква

лифик

ација 

Упоредо 

ванредно 

школова

ње 

Специјал

изација 

Подручје рада:пољопривреда, производња и прерада хране      

Прехрамбени техничар - 3 10 10 - - 

Техничар за биотехнологију - 2 10 10 - - 

Произвиђач прехрамбених 

произзвода 

- 4 - 10 - - 

Месар - 4 - 10 - - 

Млинар - - - 10 - - 

Млинар-специјалиста - - - - - 5 

Пекар 1 3 - 10 - - 

Прерађивач млека - - - 10 - - 

Кондитор-специјалиста - - -  - 5 

Прерађивач воћа и поврћа-

специјалиста 

- - - - - 5 

_Уљар-специјалиста - - - - - 5 

Произвођач вина и жестоких 

пића специјалиста 

- - - - - 5 

Произвођач безалкохолних 

пића и минералне воде 

специјалиста 

- - - - - 5 
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Млекар- специјалиста - - - - - 5 

Пекар специјалиста - - -  - 10 

Прерађивач меса-

специјалиста 

- - - - - 10 

Подручје рада:Хемија, неметали и грфичарство      

Хемијско-технолошки 

техничар 

- 1 10 10 - - 

Техничар за заштиту 

животне средине 

- 2 10 10 - - 

Техничар за индустријску 

фармацеутску технологију 

- 3 5 5 - - 

Техничар за козметичку 

технологију 

- 1 5 5 - - 

Хемијски лаборант - 1 10 10 - - 

Израђивач хемијских 

производа 

- - - 10 - - 

Подручје рада:Личне услуге-      

Женски фризер 4 4 - 10 - - 

Мушки фризер 1 - - 10 - - 

Педикир и маникир 1 1 - 10 4 5 

Креатор женских фризура - - - - - 10 

Креатор мушких фризура - - - - - 10 

Подела група по страном језику 

Професор  Стр. језик Број 

група 

Одељења 

1.Радујков- Сурла 

Јасмина  

енглески 9 2-15,2-16,3-13,3-15,4-13,4-15,4-
16,1-14,1-15 

2. Стојић Тања енглески 10 2-1,2-21,2-5/6,3-1,3-21,3-22,3-23,3-
5/6,1-1,1-22 

3. Прањкић Наташа 

 

енглески 9 2-2,2-3,3-2/3,4-1,4-2,4-3,1-2/3,1-
23,1-21 

5. Вуковић Лела 

 

енглески 

 

9 2-15,2-16,3-13,3-15,4-13,4-15,4-
16,1-14,1-15 

6. Ракић Сава 

 

енглески 

 

9 2-11,2-13,2-22,2-23,3-11,3-16,4-
11,1-16,1-5/6 

7.Бајић Каталин немачки  

(+  кон) 

1-21,1-22,1-23,1-16,1-13,2-22,2-
23,2-16,2-15,2-2,3-21,3-23,3-15,3-
11,4-15,4-2 

8. Грујић Горан руски  

(+ 1 кон) 
2-21,2-22,2-23 

10. француски   

Часови француског језика, због распореда и малог броја ученика, реализују се кроз 

припремну наставу (20 часова)и полагање разредног испита. 
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Постоји могућност да подела одељења у групи буде промењена због проблема у 

изради распореда. 

Групе ученика на изборном предмету 

ГРУПЕ УЧЕНИКА НА ИЗБОРНОМ ПРЕДМЕТУ I 

Професор Број група одељењa 

Куљић Марија 

 (грађанско в.) 

3 3-12,3-13,3-16,3-15,2-5/6 

Кривокапић Вера 

 (грађанско в.) 

8 4-1,4-11,4-2,4-12,4-13,4-14,4-15,4-16,3-2/3,3-

5/6,3-21,3-22,3-23,3-13 

Панџић Александра 

(грађанско в.) 

6 2-1,2-2,2-11,2-12,2-13,2-15,2-16,2-21,1-16,1-11,1-

13,1-15 

Мате Зора 

(грађанско в.) 

3 
1-1,1-2,1-5/6,1-21,1-22,1-23,2-22,2-23 

Симетић Александар 

(верска настава) 

20 3-22,2-1,2-1,2-3,2-5/6,2-11,2-12,2-13,2-14,2-15,2-

16,2-21,2-22,2-23,1-1,1-2,1-5/6,1-12,1-14 

Ђурђевић Бојан 2 1-11,1-13,1-15,1-21,1-22,1-23 

Петровић Аница 

(католички вјеронаук) 

1  

Постоји могућност да подела одељења у групи буде промењена због проблема у 

изради распореда. 

 

ГРУПЕ УЧЕНИКА НА ИЗБОРНОМ ПРЕДМЕТУ II 

 

 Разред/одељење/ 

образовни профил 

Предмет и наставник Недељни 

фонд часова 

2 II2 

(прехрамбени техничар) 

неорганска хемија - Јакоповић 2 

3 II3  

(прехрамбени техничар) 

неорганска хемија – Јакоповић Љиљана 2 

4 II5/6 (месар;пекар)  

 

припрема јела са жара – Јакоповић 

припрема топлих посластица- Филипић 

-  

1 

1 

6 II13(техничар за 

козметичку технол.) 

 

рачунарство и информатика –Шикарац 

 историја –Миловановић А. 

1 

 

1 

7 III2/3(прехрамбени 

техничар) 

биологија – Каличанин Косана 

историја –Миловановић А. 

2 

2 

9 III5/6 (месар;пекар)  припрема јела са жара – Јакоповић  

припрема топлих посластица- Филипић 

 

1 

1 

10 III13 техничар за 

козметичку 

технологију 

 рачунарство и информатика –Шикарац  

социологија - Куљић 

1 

1 
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11 IV2(прехрамбени 

техничар) 

рачунање у хемији - Филипић 2 

11 IV3(прехрамбени 

техничар) 

рачунање у хемији - Лукић 2 

12 IV13 (техничар за 

козметичку 

Технологију) 

рачунарство и информатика – Голић, 

Шикарац 

филозофија - Калуђеровић 

1 

 

1 

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА 

Одељењски старешина као педагошки и организациони руководилац је задужен за 

спровођење плана и програма образовно-васпитног рада, а пре свега циљева и задатака 

васпитног деловања у одељењу. 

Одељењски старешина је дужан да једном недељно одржи састанак одељењске 

заједнице и његов садржај евидентира у дневнику рада. 

Одељењски старешина пре свега ради на формирању позитивне атмосфере у 

одељењу, на упознавању личности ученика и услова у којима ученици живе и раде , прати 

њихово напредовање у развоју и усвајању школског знања и вештина и у сарадњи са 

осталим наставницима и стручним сарадницима предлаже и предузима мере за успешније 

напредовање ученика. 

Оријентациони програм и план рада одељењских старешина : 

 планирање и програмирање рада 

 рад на реализацији плана и програма у сарадњи са одељењским већем и 

наставницима 

 сарадња са родитељима 

 сарадња са стручном службом у школи и ван ње 

 рад на документацији и административни послови 

Одељењски старешина сарађује са родитељима и упознаје их са постигнутим 

успехом и понашањем ученика. Такође, прикупља информације од родитеља о развојним 

проблемима ученика и условима живота и рада, па се заједнички предлажу и спроводе 

потребне мере. Поред тога,одељенски старешина прати: оцењивање ученика и 

контролише да ли су оцене донете у складу са законом и Правилником о оцењивању, 

контролише да ли је ученику оцена дата јавно и са образложењем. Затим, води седницу 

одељенског већа на којој се закључују оцене и предлаже оцену из владања и обавештава 
ученике и родитеље о оценама. Даље, прати да ли су се стекли услови за разредни испит и рокове 

када је у питању жалба или приговор на оцену. 

У току школске године планира се четири родитељска састанка: 

 први родитељски састанак на почетку школске године - септембар 

 други родитељски састанак на крају првог квартала - новембар 

 трећи родитељски састанак на крају првог полугодишта - фебруар 

 четврти родитељски састанак после трећег квартала – април 

Уколико се покаже да постоји потреба, одељенски старешина одржаће и више родитељских 

састанака а о томе води евиденцију у Дневнику рада одељења. 
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СПИСАК ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 
 

  2014/2015 СМЕНА ОДЕЉЕЊЕ СТАРЕШИНА 

1 техничар за биотехнологију A 1-1 Илић Гордана 

2 прехрамбени техничар A 1-2 Драгана Данојлић Стричевић 

3 месар/пекар A 1-5/6 Божић Мирјана 

4 хемијско - технолошки техничар B 1-11 Станојевић Лазаревић Наташа 

5 хемијски лаборант B 1-12 Роксандић Зорица 

6 хемијски лаборант B 1-13 Голић Сања 

7 

техничар за заштиту животне 

средине 
B 1-14 

Бурсаћ Весна 

8 

техничар за индустријску 

фармацеутску технологију 
B 1-15 

Станојевић Драгана 

9 

техничар за заштиту животне 

средине 
B 1-16 

Ракић Сава 

10 женски фризер A 1-21 Миловановић Андрија 

11 женски фризер - мушки фризер A 1-22 Пуповац Татјана 

12 маникир и педикир A 1-23 Прањкић Наташа 

13 техничар за биотехнологију A 2-1 Баљ Владимир 

14 прехрамбени техничар  A 2-2 Јакоповић Љиљана 

15 прехрамбени техничар  A 2-3 Мрђеновић Невенка 

16 месар /пекар A 2-5/6 Видовић Радмила 

17 хемијско - технолошки техничар B 2-11 Радека Маргита 

18 хемијски лаборант B 2-12 Берић Ненси 

19 

техничар за козметичку 

технологију - оглед 
B 2-13 

Чемерлић Биљана 

20 

техничар за заштиту животне 

средине 
B 2-14 

Савић Душица 

21 

техничар за индустријску 

фармацеутску технологију 
B 2-15 

Томић Ксенија 

22 

техничар за заштиту животне 

средине 
B 2-16 

Гранула Весна 

23 женски фризер A 2-21 Весковић Милица 

24 женски фризер, мушки фризер A 2-22 Дедић Марко 

25 маникир и педикир A 2-23 Бакева Биљана 

26 техничар за биотехнологију A 3-1 Стојић Татјана 

27 прехрамбени техничар  A 3-2/3 Бута Бранислава 

28 месар /пекар A 3-5/6 Маџгаљ Сања 

29 хемијско - технолошки техничар B 3-11 Шикарац Бранка 

30 хемијски лаборант B 3-12 Вуковић Лела 

31 

техничар за козметичку 

технологију - оглед 
B 3-13 

Колошњај Татјана 
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32 

техничар за заштиту животне 

средине 
B 3-14 

Пајин Милан 

33 

техничар за индустријску 

фармацеутску технологију 
B 3-15 

Миловановић Мирослав 

34 

техничар за заштиту животне 

средине 
B 3-16 

Милановић Биљана 

35 женски фризер A 3-21 Ђурић Слободанка 

36 женски фризер, мушки фризер A 3-22 Миловац Тамара 

37 маникир и педикир A 3-23 Бугарски Јулкица 

38 техничар за биотехнологију A 4-1 Петовић Мунитлак Данка 

39 прехрамбени техничар - оглед A 4-2 Јовановић Биљана 

40 прехрамбени техничар - оглед   4-3 Лукић Александра 

41 хемијско - технолошки техничар B 4-11 Јовелић Сања 

42 хемијски лаборант B 4-12 Зековић Гордана 

43 

техничар за козметичку 

технологију - оглед 
B 4-13 

Станивук Љиљана 

44 

техничар за заштиту животне 

средине 
B 4-14 

Јовић Татјана 

45 

техничар за индустријску 

фармацеутску технологију 
B 4-15 

Грујић Светлана 

46 

техничар за заштиту животне 

средине 
B 4-16 

Будимировић Наташа 

 

 

 

РИТАМ РАДНОГ ДАНА 

Настава у Школи одвија се у две смене.Ученици из прве смене имаће наставу од 7
30 

до 13
25

, а ученици друге смене од 13
30

 до 19
25

. У изузетним случајевима (за поједина 

одељења због трајања вежби или практичне наставе) почетак је у 7
00

односно, завршетак је 

у 20
00

. 

Велики одмор распоређен је између 3 и 4 часа и траје 15 минута у свакој смени, док 

је одмор између осталих часова 5 минута као и одмор између смена. 

Смене се мењају недељно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

СМЕНА  Одељења у сменама 

А 

 

 

 

 

(22) 

Прерада хране 

I 1, I 2, I5/6, 

                                  II 1, II 2, II 3, II5/6 

                            III 1,  III 2/3,  III 5/6 

                                          IV 1,  IV 2, IV3 

Личне услуге 

                        I 21, I 22, I 23, II 21, II 22, II23,  

III 21, III 22, III 23 

Б 

 

 

 

(24) 

                 Хемија, неметали и графичарство 

I 11, I 12, I 13, I 14, I 15, I 16 

                           II 11, II 12, II 13, II 14, II 15, II 16 

                          III 11, III 12, III 13, III 14, III 15, III 16 

                            IV 11, IV 12, IV 13, IV 14, IV 15, IV 16 

На почетку школске године пре подне је кренула Б смена, а после подне А смена. 

Практична настава, вежбе и настава у блоку за образовне профиле из подручја рада 

хемија,неметали и графичарство и пољопривреда,производња и прерада хране обављаће 

се у школским лабораторијама,школској лабораторијској пекари као и у хемијским и 

прехрамбеним погонима индустрије Новог Сада. За образовни профил женски и мушки 

фризер и педикир- маникир , за ову врсту школског рада, користиће се школски салон и 

салони у граду.  

Допунски, додатни рад и слободне активности одржавају се у школским 

просторијама пре или после редовне наставе ученика а према препоруци Покрајинског 

секретара за образовање и културу и у врема зимског распуста.Евиденцију о овим 

облицима рада воде одељенске старешине и предметни наставници. 

Распоред рада редовне наставе истакнут је на табли у наставничкој зборници, као и 

распоред дежурства ученика и наставника и распоред пријема родитеља од стране 

предметног наставника. 

КАЛЕНДАР ДАТУМА ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У 

ШКОЛИ 

Почетак и завршетак школске године 

Све припреме за почетак рада школе обављене су током школског распуста јули-

август 2014.  

Календар рада школе прихваћен је према Правилнику о школском календару за 

средње школе са седиштем на територији АП Војводине на предлог Покрајинског 

секретара за образовање и културу. 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се остварују у току 

два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у понедељак, 1. септембра 2014. године, а завршава се у 
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уторак, 23. децембра 2014. године. У првом полугодишту има 82 наставна дана. 

Друго полугодиште почиње у четвртак, 15. јануара 2015. године и завршава се: 

- у петак, 29. маја 2015. године, и има 88 наставних дана за ученике четвтрог разреда 

четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа 

- у петак 19. јуна 2015. године и има 103 наставних дана, за ученике првог, другог и 

трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и 

другог разреда трогодишњих средњих стручних школа 

Члан 3. 

Образовно - васпитни рад из члана 1. став 1. овог правилника остварују се: 

- 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. 

 

Први квартал има 40, други 42 и трећи 48 наставних дана. 

Четврти квартал има 55 наставних дана за ученике првог, другог и трећег разреда 

гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда 

трогодишњих средњих стручних школа, 40 наставних дана за ученике трећег разреда 

трогодишњих стручних школа и четвртог разреда четворогодишњих стручних школа и 35 

наставних дана за ученике четвртог разреда гимназије. 

 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 

Зимски распуст почиње у уторак, 23. децембра 2014. године, а завршава се у среду 14. 

јануара 2015. године. 

Пролећни распуст почиње у петак 03. априла 2015. године, а завршава се у понедељак, 

13. априла 2015. године. 

За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег 

разреда трогодишњих средњих стручних школа летњи распуст почиње по завршетку 

матурског/завршног испита, а завршава се у понедељак 31. августа 2015. године. 

За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих 

стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа 

летњи распуст почиње у суботу, 20. јуна 2015. године, а завршава се у понедељак, 31. 

Августа 2015. 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: 

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у уторак, 21. октобра 

2014. године и наставни је дан 

- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у уторак, 11. новембра 2014. године 

нерадни је и ненаставни дан 

- Свети Сава – Дан духовности, који пада у уторак, 27. јануара 2015. године и радни је, а 

ненаставни дан 
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- Сретење - Дан државности, који пада у недељу и понедељак, 15. и 16. фебруара 2015, а 

обележава се у понедељак и уторак, 16. и 17. фебруара као нерадни и ненаставни дан 

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

светском рату, који пада у среду 22. априла 2015. године као радни и наставни дан 

- Празник рада, који пада у петак и суботу, 1. и 2. маја 2015. године као нерадни и 

ненаставни дан 

- Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2015. године и 

- Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у недељу, 28. јуна 2015. године 

У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у суботу, 8. новембра 

2014. године и наставни је дан. 

 

У суботу, 15. новембра 2014. године и 31. јануара 2015. године настава се изводи према 

распореду часова за уторак, у суботу 21. фебруара 2015. године настава се изводи према 

распореду часова за понедељак, а у четвртак, 02. априла 2015. године настава се изводи 

према распореду часова за петак. 

 

Школа  планира два радна дана на нивоу школске године (субота – 06. или 13. септембар 

2014. године у првом полугодишту и субота – 

23. или 30. мај 2015. године у другом полугодишту) за организовање и реализацију 

активности : 

- посета Музеју Војводине (стална поставка, „Миграције на терену 

Војводине) 

- посета Дечијем селу у Ср.Каменици 

- уређење школског дворишта 

- спортски дан 

- посета новосадском Саборном храму 

- проба школског бенда 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА 

 

  23. октобар је Дан Школе (обележиће се током целе недеље представљањем 

образовних профила у школи и других активности у којима учествују ученици и 

наставници: у оквиру пројеката, секција, школских тимова.......Свечана прослава  

рођендана планирана је за четвртак,23.октобра 2014. који је и радни дан) 

 Обележавање Дана здраве исхране (16.октобар) 

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, 21. октобра 2013.  

- Дан просветних радника, 8. новембра 2013.  

- Дан примирја у Првом светском рату,12. новембра 2013.  

 27. јануар обележавање Дана Светог Саве  

 14. фебруар Дан заљубљених 

 Обележавање Светског дана воде (22.03.) 

 Обележавање Светског дана здравља (07.04.) 

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

светском рату 22. априла 2014.  

- Обележавање Светског дана планете Земље (22.04.) 

 Обележавање Светског дана заштите животне средине (06.06.) 
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 обележавање Светског дана борбе против СИДЕ (децембар) 

 обележавање Светског дана детета (20.11.) 

 недеља борбе против ТБЦ (септембар) 

 недеља борбе против дистрофије (септембар) 

 Месец борбе против болести зависности 

 Светски дан без дуванског дима (мај) 

- Недеља Црвеног крста (мај) 

 - Дан победе, 9. маја 2015.  

- Видовдан-спомен на Косовску битку, 28. јуна 2015. 

 Светски дан добровољних давалаца крви (14.06) 

 мај 2015. у договору са одељенским старешинама и ученицима, испраћај 

матураната 

У току школске године биће обележени и други датуми (унапређење здравља ученика, 

очување животне средине...) а као носиоци тих активности су наставници и ученици 

појединих секција. 

План рада комисије за екскурзије 

КОМИСИЈА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ 

Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи у нашој замљи; уочавање 

узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 

развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање начина 

живота и рада људи појединих крајева у Србији; развијање позитивног односа према: 

националним, културним и естетским вредностима, спорским потребама и навикама, 

позитивним социјалним односима као и схватање значаја здравља и здравих стилова 

живота: подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

Садржаји екскурзије ће се остварити на основу наставног плана и програма образовно-

васпитног рада а Одељенска и Стручна већа ће предложити програм екскурзије који ће 

коначно разматрати и донети Наставничко веће. 

Сагласност на програм, цену и агенцију ће донети Савет родитеља. 

Носиоци припреме: припрему огласа, упутства и отварање понуда и избор туристичке 

агенције извршиће Комисија школе коју чине директор, чланови Савета родитеља 

одељења за које се организује екскурзија. 

Ове школске године  планирана је екскурзија за ученике матурских одељења у Беч 

до пет дана. Реализоваће се или у новембру 2014.,у периоду од 08.-11.11.2014.(надокнада 

једног радног дана биће: у суботу 29.11.2014.) или у време пролећног распуста 08-

11.04.2015. 

 За ученике 1.разреда планиран је једнодневни излет у Србији у периоду 

10.04.2015. 

За ученике 2. разреда планирана је дводневна екскурзија у Србији 10. и 

11.04.2015. 

За ученике 3.разреда планира се до пет дана екскурзија у Грчку у периоду од 08-

11.04.2015. 
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Такмичења, изложбе,посете 

Током школске године ученици ће се преко секција и додатне наставе припремати 

за такмичења у знању (за подручја рада: Хемија и неметали;Пољопривреда, производња и 

прерада хране; Личне услуге али и других предмета и области које је верификовало 

Министарство просвете (тачне датуме Министарство ће накнадно одредити). Затим, 

учествоваће се на такмичењима из области уметничких и културних активности на нивоу 

школе и међушколским такмичењима.Носиоци припреме ученика за такмичење наведени 

су у Плану рада стручних већа, Тимова и секција у школи. 

У току школске године ученици ће присуствовати биоскопским,позоришним 

представама, сајмовима, историјским и културним установама према плану Стручних већа 

за област предмета, одељенског старешине и секција. 

Друштвено користан рад реализоваће се у оквиру одељенских заједница и 

Ученичког парламента, уз учешће професора који ће бити задужени за овај рад. Овај рад 

ученика односи се пре свега на њихово учешће у уређењу школског простора и дворишта 

као и у хуманитарним акцијама. 

Оквирни план такмичења: 

- за подручја рада: Хемија и неметали:  

(Републичко такмичење:последња недеља априла) 

 

А) Међушколска такмичења из хемије  

Б) Републичко такмичење из опште и неорганске хемије 

Ц) Међународно такмичење Gran prix chimique,   

 
предмет наставник Одељење  

(разред) 

Број 

часова 

Број 

обухваћених 

ученика 

 

Опша и неорг.хемија Д.Бјелица 

Миловановић 

Први 

разред 

40-60 4-18 

Хемија  Б.Милановић Други, 

Трећи, 

четврти    

30-40 2-8 

Хемија  Р.Окљеша Други, 

трећи,  

четврти 

40-70 2-8 

Gran prix chimique,   Б.Милановић и Ружа 

Окљеша 

Други, 

трећи,  

четврти 

40-70 2-8 
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- за подручја рада: Пољопривреда, производња и прерада хране: 

(Републичко такмичење:прва недеља маја) 

Ранг такмичења 

Имена ученика 

(појединац/гру

па) 

Назив предмета 
Име и презиме 

наставника ментора 

Школско 
Заинтересован

и ученици 

Испитивање 

намирница 
Јовановић Биљана 

Чордаш мр. Јасна 

Алијевић Љиљана 

Пушкаш Љиљана 

Стричевић Данојлић 

Драгана 

Предузетништво 

Месар 

Сировине у 

пекарству, 

Производња хлеба 

Прехрамбени 

техничар 

Међушколско 

такмичење „Млади 

пекар“ 

Заинтересован

и ученици 

Производња 

пецива, колача и 

тестенина 

Татомировић 

Бранка 

Међушколско 

такмичење „Млади 

пекар“ 

Заинтересован

и ученици 
Производња хлеба 

Татомировић 

Бранка 

Ранг такмичења Имена ученика 

(појединац/гру

па) 

Назив предмета 

Име и презиме 

наставника ментора 

Републичко такмичење Ученици који 

су победили на 

школском 

такмичењу 

Испитивање 

намирница 

Јовановић Биљана 

 

 

 

  Предузетништво Чордаш мр. Јасна 

 
 Месар 

Алијевић Љиљана 

 

 

 

Сировине у 

пекарству, 

Производња хлеба 

Пушкаш Љиљана 

 
 

Прехрамбени 

техничар 

Стричевић Данојлић 

Драгана 

 

Ранг такмичења Имена ученика 

(појединац/гру

па) 

Назив предмета Име и презиме 

наставника ментора 

и наставника који ће 

учествовати у 

припреми ученика 

школско такмичење  Српски језик и 

књижевност 

Светлана 

Стојановић-

Касалица 

Тања Петровић 
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литерарни конкурси  Српски језик и 

књижевност 

Стручно веће 

ликовни конкурси  Ликовна култура Зора Мате 

 

- за подручја рада: Личне услуге:  

Школско такмичење за сва три образовна профила  

Републичко такмичење:прва недеља априла 

o женски фризер 

o мушки фризер 

o педикир и маникир 

 

- такмичење из енглеског језика 

- такмичење из српског језика 

-такмичење из историје 

- такмичење из филозофије 

-спортска такмичења 

- математика „Мислиша“ 

- предузетништво 

И друга такмичења и посете која се у току године организују а постоји интересовање 

ученика за учествовањем. 

Испити за ученике 

Током школске године испити за ученике организоваће се по следећем распореду:  

Разредни испити:  

 матурска и завршна одељења   4. и 5. јуни 2015. 

 незавршна одељења 29. и 30. јуни 2015. 

Матурски испит: 

 писмени из српског језика и књижевности 10.јуни 2015. 

 изборни предмет  11. јуни 2015. 

 одбрана матурског рада 12. јуни 2015. 

Завршни испити: 11. и 12. јуни 2015. 

Поправни испити за матурска и завршна одељења: од 18. - 20.јуна 2015. 

 Разредни испити (августовски рок): од 17. – 21 августа 2015. 

Поправни испити за сва одељења: од 21.-26. августа 2015. 

Матура и завршни испит: од 26.-28.августа 2015. 

 Допунски испити: организоваће се када и испити за ванредне ученике. 

Комисију за утврђивање допунских испита чине: Драгана Данојлић-Стричевић, Гордана 

Зековић и Александра Штетин. 

Матурски и завршни испити у огледним одељењима ће се одвијати по распореду који ће 

Школа добити од Центра за стручно и уметничко образовање. 

 Припремна настава за ванредне ученике, организоваће се за предмете са вежбама и 

према посебном распореду. 
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Испити за ванредне ученике одржаће се у следећим роковима: октобар, децембар, 

фебруар, април, јун и август а и у јануару за полагање матурских и завршних 

испита.Пријаве се подносе од 1.-8. у месецу, а испити се полажу од 20-тог у месецу 

испитног рока. 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

РЕДОВНА НАСТАВА  

Редовна настава одвија се кроз теоријску, практичну наставу и вежбе према предметима и 

фонду часова за сваки образовни профил а према Службеном гласнику – Просветни 

гласник РС.Настава је организована према захтевима образовања и васпитања ученика за 

сва три подручја рада: хемија,неметали и графичарство; пољопривреда, производња и 

прерада хране и личне услуге. Образовно-васпитни рад остварује се у петодневним 

седмицама (сем када је школским календаром предвиђена радна субота). За I и II разред 

трогодишњег и I и II,III разред четворогодишњег образовања настава траје 185 наставних 

дана а за III разред трогодишњег и IV разред четворогодишњег образовања настава траје 

170 наставних дана. 

 

ПРИПРЕМНА  НАСТАВА  

Припремна настава се организује за ученике који полажу разредне и поправне испите. 

Тачан распоред предмета, наставника и ученика биће сачињен у зависности од потреба 

ученика. Припремна настава ће се реализовати у првој половини јуна и другој и трећој 

недељи августа. 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Као облик обавезне наставне активности у школи допунска настава је намењена 

ученицима који стално или повремено заостају у савладавању образовно - васпитних 

садржаја у редовној настави. Због тога допунска настава ће бити организована према 

потребама ученика и изводиће се према договореном распореду а и у време зимског 

распуста према препоруци Покрајинског секретара за образовање. Предметни професор ће 

извршити идентификацију ученика, а њихов број и време рада биће унети у Књигу 

евиденције осталих облика образовно-васпитног рада у средњој школи. 

ДОДАТНА НАСТАВА 

Овај облик рада у школи намењен је обдареним и талентованим ученицима са 

циљем да се прошире и продубе њихова знања и способности из неких наставних области 

и предмета а у складу са њиховим интересовањима. У складу са њиховим 

интересовањима, методе, облици, време рада и број укључених ученика биће накнадно 

достављени помоћнику директора и унети у Књигу евиденције осталих облика образовно-

васпитног рада у средњој школи 
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА И НАСТАВА У БЛОКУ                                                                                                                             

 

        Недеље предвиђене за блок-наставу: 

 

1. полугодиште                                                   2. полугодиште 

 

    22,23,24,25,26. септембар, 2014.                         9,10,11,12,13. фебруар, 2015. 

    6,7,8,9,10. октобар, 2014.                                     23,24,25,26,27.фебруар, 2015. 

    3,4,5,6,7. новембар, 2014.                                    9,10,11,12,13.март, 2015. 

    17,18,19,20,21.новембар, 2014.                           20,21,22,23,24. април, 2015.                                                        

    1,2,3,4,5. децембар, 2014.                                     4,5,6,7,8. мај, 2015.                                               

 

     ОДЕЉЕЊА: 

    

         II-  13       школа, Водовод, ТЕ- ТО, НИС, Електропорцелан 

         II-  14       Албус, НИС, школа, школа, Импулс 

         II-  16       Албус, НИС, школа, школа, Импулс 

         III- 11       Водовод, ТЕ-ТО (2 пута), Електропорцелан, Лафарж-цементара,  

         III- 13       Импулс, Албус, Водовод, ТЕ-ТО, ЈУКО-хемија 

         III- 14       Депонија, Школа, Папир-сервис, Кл.центар, рециклажа гуме- Сириг 

         III- 15       Водовод, ТЕ-ТО, Импулс, Апотека-лабор,Инс.за лековито биље 

         III- 16       Депонија, Школа, Папир-сервис, Кл.центар, рециклажа гуме- Сириг 

         IV- 11       Импулс, Албус, НИС, Кабел,Гуминс 

         IV- 13       Импулс, Албус, Хигијенски завод, Кл. центар, ЈУКО-хемија 

         IV- 14       Импулс, ТЕ-ТО, Вискофан,ДЕС, Неопланта 

         IV- 15       Апотека-лаб. Технолошки факултет-таблетирање,Пастеров завод 

         IV- 16       Импулс, ТЕ-ТО, Вискофан, ДЕС, Неопланта 

                Друга и трећа недеља ( за КТ одељења) БЛОК НАСТАВЕ одржавају се на крају 

школске године по наведеним погонима и лабораторијама, а могуће су и посете 

Фабрикама лекова ХЕМОФАРМ-Вршац и ЗОРКА-ФАРМА у Шапцу, као и ДАЛИЈА- 

Земун, БЕОХЕМИЈА- Зренјанин  и погони за рециклажу у Београду и Младенову. 

                Сва oдељења  ПРВОГ разреда блок наставу имају на крају школске године у 

школским лабораторијама и учионицама из Опште и неорганске хемије у трајању од две 

недеље, а одељења II-11 II-12 и II-15  имају једну недељу Аналитичку хемију ,а другу 

Органску хемију  такође у школским лабораторијама. 

Одељење III- 12  блок наставу има из Инструменталне анализе у трајању од две недеље , а 

IV-12 једну недељу из Испитивања у технолошкој производњи , а другу из 

Електроаналитичких метода такође у школским лабораторијама. 

 

дипл. инж. Гордана Зековић,организатор практичне наставе 
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Прехрамбена струкa   

Недеље предвиђене за блок –наставу: 

     1.полугодиште                                                             2. полугодиште 

  15.16.17.18.19. септембар 2014.                                   2.3.4.5.6. фебруар 2015. 

  1.2.3.. октобар 2014.                                                      16.17.18.19.20, фебруар 2015. 

  13.14.15.16.17. октобар 2014.                                       2.3.4.5.6.,. март 2015.                                  

  10.12.13.14. новембар 2014.                                          16.17.18.19.20. марt  2015. 

  24.25.26.27.28.. новембар 2014.                                   30.31.март.1.2. април 2015. 

                                                                                          27.28.29.30.април 2015. 

                                                                                          11.12.13.14.14.мај 2015. 

                                                                                          25.26.27.28.29.мај 2015.                                            

Одељења  

I1,II1, III1,IV1 

Техничар за 

биотехнологију 

Практична настава и блок настава ће се реализовати у 

школској лабораторији и погонима прехрамбене 

индустрије:Аретол, Арома, Минаква, Нектар –Б.Паланка, 

НИС, Водовод,  Сајам, Хигијенски завод, Институт Сремски 

Карловци-вино….. 

II2,II3,III2,IV2,IV3 

прехрамбени 

техничар 

 

 

 

Практична настава и блок ће се реализовати у школској 

лабораторији и погонима:Аретол,Минаква,Погони за 

производњу амбалаже,пекара Ања, Шећерана Жабаљ 

Подунавље, Слован-Селенча, Нектар, Данубиус, „22. 

децембар“, Панонија трејд, Институт за прехрамбене 

технологије...(настава организована у складу са 

технологијама које слушају) 

 

I5,II5месар 

III5  

Практична настава ће се реализовати у приватним месарама: 

Матијевић, Штранд,Камендин,Темпо,Универекспорт Биг-

трејд..., а блок настава после сваког модула у свом погону и у 

Неопланти, Ветеринарски завод,Панонија трејд... 
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I6,II6 пекар  

III6  

Практична настава ће се реализовати у приватним пекарама и 

у школској лабораторијској пекари ,а блок настава после 

сваког модула у свом погону 

 

 

 

*Уколико буде могуће, за ученике ће се организовати и једнодневно стручно путовање и 

то у јесењем и пролећном периоду. 

  Личне услуге 

 

I21  I22 I23 
II21  

II22 
II23 III21 III22 III23 

Реализоваће се у школском 

салону и приватним салонима 

са којима ће школа потписати 

споразум о извођењу 

практичне наставе 

Хигијена и 

прва помоћ 

 

Салон Салон Салон 

Салон Салон Салон 

Салон Салон Салон 

Салон Салон Салон 

Салон Салон Салон 

Салон Салон Салон Салон Салон 

Салон Салон Салон Салон Салон 

Салон Салон Салон Салон Салон 

Салон Салон Салон Салон Салон 

Салон Салон Салон Салон Салон 

дипл.инж.Драгана Данојлић Стричевић организатор практичне наставе 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ДРУШТВЕНО - КОРИСНОГ РАДА 

Циљ друштвено - корисног рада јесте да васпитава ученике да својим радом 

допринесу стварању бољих услова за живот и рад људи у средини у којој живе. Осим тога, 

такав рад утиче на стварање радних навика, развија одговорност за очување средине, за 

сарадњу као и неговање радне културе ученика. 

Реализација овог вида рада ученика у школи предвиђена је кроз активности 

школских секција али и одељенских заједница а следећи садржаји: 

 -одржавање школског простора 

 - еколошке акције 

  -хуманитарне активности 

* радни задаци за ученике : 

 уређење учионице ( октобар, март) 

 уређење школског простора и дворишта( новембар, април) 

* сакупљања секундарних сировина (папира) и ПЕТ амбалаже у школи  
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*добровољно давање крви (ученици IV разреда) 

*динар за дистрофичаре (сви ученици) 

*прикупљање неновчаних прилога за угрожене  

У раду учествују све одељенске старешине, чланови одељењских већа и други 

дежурни професори као и све одељењске заједнице. 

 ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

Сарадња Школе са родитељима 

Сарадња са родитељима остварује се у циљу успешног праћења развоја ученика и 

њиховог напредовања у стицању знања, а у току ове школске године одвијаће се путем 

следећих облика :  

 индивидуалним контактирањем родитеља са разредним старешнином 

  индивидуалним контактирањем родитеља са предметним професорима 

 путем општих родитељских састанака 

 путем одељењских родитељских састанака 

 контактирањем родитеља са педагогом и психологом, директором и помоћницима 

директора 

 укључивањем родитеља у акције, манифестације, приредбе и предавања која ће 

бити организована у Школи у оквиру рада секција, активности предвиђених 

Школским развојним планом и планом рада школских тимова: за заштиту од 

насиља, пројекта Једнаке шансе у средњошколском образовању и Пројекта ЈА  

младих, пројекта Ваннаставна едукација: Здравствено васпитање о репродуктивном 

здрављу средњошколаца у Војводини, пројекту Владе АПВ и Савеза друштава 

Војводине за борбу против шећерне болести „Плаво срце 021“ ... 

 рад родитеља у Савету родитеља, Стручном активу за школско развојно 

планирање, Тиму за заштиту деце од насиља 

Педагошко – психолошко образовање родитеља оствариће се путем присуства 

педагога и психолога родитељским састанцима, укључивањем родитеља у организовање и 

рад трибина, предавања и акција које организује ПП слуба. 

Родитељски састанци : 

 упознавање родитеља са планом сарадње Школе и родитеља 

 упознавање родитеља са организацијом рада у Школи 

 упознавање родитеља са кућним редом школе, обавезом и дужностима ученика, 

родитеља и наставника, правима ученика и васпитно – дисциплинским мерама и 

дисциплинским поступком, набавком уџбеника, извођењем екскурзије и других 

питања везаних за почетак школске године 

 сугестије и предлози родитеља за рад у овој школској години 

 анализа успеха, изостајања и понашања ученика на крају класификационог период 

  предлог мера за побољшање успеха у наредном периоду 

  упознавање родитеља са начином полагања матуре 
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 упознавање са акцијама, манифестацијама у Школи  

 упознавање са програмима за унапређење здравља ученика 

 анализа постигнутих резултата образовно – васпитног рада у одељењу 

 договор о најадекватнијим облицима сарадње са родитељима у решавању 

појединих проблема 

 разматрање постигнутог успеха ученика и редовног похађања наставе 

 договор са родитељима о мотивацији ученика за постизање бољих резултата у 

учењу 

 извештавање представника о састанцима и договорима са Савета родитеља 

Могуће је организовати и већи број родитељских састанака. 

Сарадње Школе са радним организацијама, институцијама, установама и 

предузећима 

У току ове школске године планирани су следећи облици сарадње : 

 сарадња са погонима хемијске и прехрамбене индустрије Новог Сада ради 

остваривања наставног плана ( практична настава, настава у блоку ) 

 сарадња са фризерским салонима у граду ради остваривања наставног плана 

 сарадња са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину  

 сарадња са Институтом за јавно здравље Војводине 

 сарадња са СНП, Позориштем младих и Новосадским позориштем ради 

остваривања наставног плана и рада секција (али и у Београду, Суботици...) 

- сарадња везана за посете сајмовима књига у Београду и Новом Саду, 

Пољопривредном  сајму...... 

 сарадња са средњошколским домовима у циљу праћења ученика 

 сарадња са основним школама у граду и околини у циљу информисања ученика 

осмог разреда о могућностима школовања у нашој школи 

 сарадња са факултетима у циљу професионалне оријентације наших ученика 

 сарадња са Националном службом за запошљавање 

 сарадња са Домом здравља Змај Огњена Вука у циљу организовања предавања за 

ученике и систематским прегледом ученика 

 сарадња са Саветовалиштем за младе, у циљу организовања предавања и трибина 

за ученике и родитеље 

 сарадња са СУП-ом, одељење за малолетничку деликвенцију - у циљу 

организовања предавања и трибина за ученике и родитеље а и решевања појединих 

ситуација 

 сарадња са дефектолозима из О.Ш. др Милан Петровић и О.Ш. Јован Поповић у 

оквиру инклузивног образовања (ако буде потребно) 

 сарадња са Музејом Војводине и укључивање ученика у програм рада са 

средњошколском омладином 

- Градском библиотеком , Академијом  уметности , Културним центром Новог Сада , 

Средњом школом за дизајн ,,Богдан Шупут “, Музичком школом ,, Исидор Бајић “, 

Пољопривредном школом из Футога (Радионица Е3) 

 сарадња са биоскопима у циљу организовања посета пројекцијама 

 сарадња са СПЦ Војводина у циљу организовања посета утакмицама 
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 сарадња са Заводом за трансфузију у вези акције добровољног давања крви. 

 сарадња са “Дечјим селом” у циљу праћења ученика (њихових штићеника)  

 сарадња са Центром за социјални рад, “Дечјим селом”,Општином Нови Сад, 

Месном заједницом Салајка, Општинским судом у Новом Саду, Национална 

служба за запошљавање.... организовањем посете ученика у оквиру предмета 

Грађанско васпитање 

          -Уређење школског дворишта у сарадњи са „Градским зеленилом“ , ЈКП „Чистоћом“  

 сви остали облици сарадње кроз активности школских секција и  учешће ученика 

на конкурсима, смотрама, такмичењима.... 

Програм предавања за ученике 

 предавања у оквиру Програма за унапређивање здравља ученика 

 предавања у оквиру професионалног информисања ученика везаног за могућности 

уписа на факултете 

- предавања у оквиру еколошког образовања ученика (које организују Градска 

управа за заштиту животне средине као и друге организације) 

 предавања у оквиру учешћа ученика у школским секцијама 

 предавања из Завода за трансфузију крви "О добровољном давалаштву крви" 

 предавања у оквиру учешћа ученика у пројектима, „Једнаке шансе у 

средњошколском образовању“, „Пројекат ЈА младих“ 

 предавања у оквиру превенције болести зависности 

 учешће ученика у пројекту Ваннаставна едукација: Здравствено васпитање о 

репродуктивном здрављу средњошколаца у Војводини,  

 пројекту Владе АПВ и Савеза друштава Војводине за борбу против шећерне 

болести „Плаво срце 021“ ... 

 предавања у оквиру рада Тима за заштиту деце од насиља 

 и друга предавања уколико се у току године понуде, а процени се да су ученици 

заинтересовани 

 сарадња са школама сличних подручја рада у иностранству и шире 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Слободне активности ученика као саставни део образовно-васпитне делатности 

школе и уз редовне наставне активности доприносе комплетном равоју личности, 

одговарају на индивидуалне склоности ученика и подстичу њихове стваралачке 

способности. 

У раду секција учествују ученици различитих разреда и то на принципу 

добровољности и заједничком избору садржаја рада секције чији програм, у сарадњи са 

професором, доносе на почетку школске године.  

Секције ће радити током целе школске године ,али ће се рад организовати сходно 

расположивом простору, потребама и времену, а резултати рада презентоваће се у оквиру 

прослава, такмичења и других активности у Школи и ван ње. 
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 У зависности од интересовања, склоности и способности ученици ће моћи да се 

укључе у рад следећих секција : 

Научно - истраживачке секције : 

Секција за хемију (кроз припрему ученика за такмичење), а професори задужени 

за рад са ученицима Биљана Миловановић и Ружа Окљеша. 

Ученици, садржај рада и време рада биће унети у Књигу евиденције осталих 

облика образовно-васпитног рада у средњој школи. 

Секција за хемију ће обухватити и друге заинтересоване ученике око следећих 

активности: 

 
Aктивност Време Место Начин Наставник 

који води 

секцију 

Број 

обухваћених 

ученика/ 

наставника/роди

теља 

Обрада 

интересантних 

тема 

Током 

године 

Школа  Реферати , 

мулти-

медијални 

час,шемат-

ски приказ,  

одабран  

материјал  

Вежбе 

Одлучиће 

се према 

интересова

њу ученика 

Само 

заинтересовани 

ученици 

Израда 

дидактичког 

материјала  

Током 

године 

Школа  Реферати , 

мулти-

медијални 

час,шемат-

ски приказ 

Одлучиће 

се према 

интересова

њу ученика 

Само 

заинтересовани 

ученици 

 

Секција за прехрамбене технологије (кроз припрему ученика за такмичење) а 

ученици, садржај рада и време рада биће унети у Књигу евиденције осталих облика 

образовно-васпитног рада у средњој школи. 

Секција за хемију ће обухватити и друге заинтересоване ученике око следећих 

активности: 

Aктивност Време Место Начин Наставн

ик који 

води 

секцију 

Број 

обухваћених 

ученика/ 

наставника/ро

дитеља 

Пројекат достигнућа 

младих 

Фебруар – 

Октобар 

Нови Сад - 

Београд 
 

Чордаш 

мр. Јасна  
 

Орада интересантних тема 
Током 

године 
Школа 

Реферати, 

мултимедијални 

час, шематски 

Одлучић

е се 

према 

Само 

заинтересован

и ученици 
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приказ, одабран 

материјал 

интересо

вању 

ученика 

Израда дидактичких 

материјала 

Током 

године 
Школа 

Реферати, 

мултимедијални 

час, шематски 

приказ, одабран 

материјал 

Одлучић

е се 

према 

интересо

вању 

ученика 

Само 

заинтересован

и ученици 

 

 

Секција за заштиту животне средине:  

План рада секције за заштиту животне средине за школску 2014/2015.  

 

Секција за заштиту животне средине која у школи активно постоји од 2008. године. даје 

лепоту и дух нашем животном простору. Развијајући љубав према природи, као и њеном 

очувању учимо наше ученике како да  чувај и сачувају животну средину, па тиме и целу 

наше планету, јер другу немамо нити ће мо добити другу. 

Циљеви ове секције су: развијане еколошке свести,развијање одговорног односа према 

животној средини ,уочавање чињенице да је човек део природе и да треба да је чува да би 

опстао, подсзицање  на креативно коришћење материјала из свакодневног живота, 

повезивање теоријског знања са практичним решењима.  

Задаци ове секције су: развијање радних навика, развијање хигијенских навика, развијање 

и подстицање креативности, развијање односа поштовања према сопственом и туђем 

раду,развијање свести код ученика да је њихово место у очувању природе веома битно.  

План рада за ову школску годину 

Секција за заштиту животне средине  планира да обавља  своје активности кроз следеће 

облике рада:  

 ПРАКТИЧНИ РАДОВИ УЧЕНИКА 

• израда тематских радова (загађивање и заштита тла, воде и ватдуха), 

• рад у школском дворишту и парку, 

• нега биљака у школским просторијама, 

• прављење цветних аранжмана у саксијама, 

            израда предмета од отпада  
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           израда катастра дивњих депонија на подручју града Новог Сада или делова града  

    Учествовање на  ТРИБИНАМА   

- у оквиру Новосадске јесени    

- у оквиру Новосадског пролећа 

- и неким другим трибинама које организује Градска управа за заштиту животне 

средине 

- презентације активности у вези екологије на емисијама о екологији 

ТЕМАТСКИ  РАД СА УЧЕНИЦИМА 

• излагање ученичких радова на свечаностима које се одржавају у оквиру       школе. 

• обележавање Светскод дана вода 22.03.2015. 

• обележавање Планете земље 22.04.2015. 

 

• спровођење акција сакупљања секундарних сировина (папира) и ПЕТ 

              амбалаже у школи  

 

• набавка контејнера за одлагање папира и ПЕТ амбалаже, тј селектовање  

             отпада 

 

• едукација ученика других смерова наше школе о потреби заштите животне 

            средине 

 

• покушај едикације ученика основних школа о заштити и очувању животне средине 

од стране обучених ученика наше школе.  

 

           сарадња са установама и фирмама које су у вези са уређењем града и унапређењем 

чистоће. 

 

ИЗЛЕТИ И ПОСЕТЕ  

• излети се планирају  до неких заштићених природних добара  

• посете се односе на организоване изложбе и музеје у  којима су изложени садржаји 

поклапају са програмским садржајиме из појединих ужестручних предмета. 

 

Основна организација Црвеног крста Т.Ш. "Павле Савић" 

Професор Анђелка Шефер 

 

СЕПТЕМБАР 



61 

 

1. Прве недеље септембра у Градској организацији ЦК одржава се сатанак са 

инструкторима  за рад са омладином Црвеног крста 

2.  Обележавање Светског дана прве помоћи ( 9. септембар) – дистрибуција 

пропагандног материјала 

3. Недеља борбе против ТБЦ и осталих болести дисајних органа ( 14 – 21. септембар) 

4. Добровољно давалаштво крви – предавања на тему „Добровољно давалаштво крви и 

млади“, које ће одржати професори – предавачи Црвеног крста 

5.  Превенција HIV/AIDS-a ( наградни конкурс ликовних радова и видео записа) 

6. Прикупљање новчаних средстава за Црвени крст  

ОКТОБАР 

1.  Добровољно давалаштво крви – предавања на тему „Добровољно давалаштво крви 

и млади“, које ће одржати професори – предавачи Црвеног крста и организовање 

прве – јесење акције давања крви 

2. Евидентирање ученика заинтересованих за обуку из прве помоћ 

НОВЕМБАР 

1. Месец посвећен сузбијању болести зависности  

- Пријава ученика  на наградни конкурс литерарних и ликовних радова на 

теме : Алкохолизам, наркоманија... 

- здравствена предавања уз видео материјал  

      Ове теме реализовати у сарадњи са ПЕПСИ службом 

2. Саветовање са организаторима акција добровољног давања крви 

ДЕЦЕМБАР 

1. Светски дан борбе против СИДЕ 

- Пријава ученика на наградни конкурс литерарних и ликовних радова 

- здравствена предавања и дистрибуција пропагандног материјала. 

      Ове теме реализовати у сарадњи са Домом здравља и ПЕПСИ службом 

3. Завршни састанак са организаторима акција добровољног давања крви 

- Израда годишњег План акција ДДК 

ФЕБРУАР 

1. Добровољно давалаштво крви – предавања на тему „Добровољно давалаштво крви 

и млади“, које ће одржати професори – предавачи Црвеног крста 

МАРТ 

1. Добровољно давалаштво крви – предавања на тему „Добровољно давалаштво крви 

и млади“, које ће одржати професори – предавачи Црвеног крста и организовање 

друге – пролећне акције добровољног давања крви 

2. Пријава ученика за наградно квиз такмичење „Шта знаш о здрављу“, за ученике I и 

II разреда 

3. Реализација наградног ликовно – литерарног конкурса „Крв живот значи“ 

АПРИЛ 

1.  Обележавање „Светског дана здравља“ ( 7. април) 

- дистрибуција пропагандног материјала и здравствена предавања 

2. Организовање екипа прве помоћи и њихова обука 

МАЈ 

1. Обележавање „Недеље Црвеног крста“ ( 08. – 15. маја), 
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- поводом 14. маја,Националног дана ДДК, пријем за све добровољне даваоце 

крви код директорке, додела књижица,значки и захвалница новим 

даваоцима крви 

- дистрибуција пропагандног материјала 

2. Градско такмичење у пружању прве помоћи 

ЈУНИ 

1. Обележавање 14. јуна, Светског дана добровољних давалаца крви 

2. Прикупљање чланарине Црвеног крста приликом уписа ученика и уплата исте на 

текући рачун Црвеног крста Новог Сада бр: 335-8103-96 до краја септембра 

 

Министарство за образовање подржава реализацију Програма рада Црвеног крста. 

Овај План је сачињен на основу Годишњег Плана рада Градске организације ЦК Новог 

Сада.  

 

 

Програм рада Радионице Е3 (естетско, еколошко, експериментално) 

 

Aктивност Време Место Начин Наставник 

који води 

секцију 

Број 

обухваћених 

ученика/ 

наставника/р

одитеља 

Обележавање  

Националног дана 

без дуванског дима 

31.јан.2015.г

одине 

ТШ Павле 

Савић 

Радионица и 

акција 

Сенка 

Ћук(Лела 

Вуковић) 

2о ученика; 3 

наставника 

Обележавање 

Међународног дана 

матерњег језика 

21.фебруар 

2015.г. 

ТШ Павле 

Савић 

Јавни час  у 

Свечаној сали 

на српском и 

језицима 

нацоналних 

мањина 

Сенка 

Ћук(Лела 

Вуковић) 

20 ученика ; 

4 наставника 

Писци,наши 

савременици,у 

школи 

Датум  - 

накнадно 

ТШ Павле 

Савић 

Књижевно 

поподне /вече 

у школи 

Сенка Ћук 5 ученика ; 

4наставника(

С.Ћук.Л.Вук

овић,С.Ракић

...) 

Обележавање 

светског дана без 

дуванског дима 

31.мај 

2015.год. 

ТШ Павле 

Савић 

Радионица и 

акција 

Лела 

Вуковић  

(Сенка 

Ћук) 

2о ученика;3 

наставника(Л

.Вуковић,С.Ћ

ук,С.Ракић) 

 

Радионица Е3 обједињује разноврсне програме који су реализовани прошле,односно 

претходних година и отворена је за све идеје и пројекте заинтересованих професора   и 

ученика у шкоској 2014/2о15.години.( У оквиру  РЕ3 у циљу обезбеђивања средстава за 
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реализацију програма /пројеката њихови аутори и тимови РЕ3 конкурисаће и код 

надлежних државних  органа и других донатора са захтевима за (су)финансирање. ) 

 Наставиће се акције и активности у вези са заштитом непушача и одвикавањем од 

пушења( Пројекат „Осмех и цвет уместо цигарете“; обележавање националног и 

светског дана без дуванског дима у условима примене Закона о заштити становништва од 

изложености дуванском диму). 

 У РЕ3 реализоваће се програми из пројекта Писци, наши савременици, у 

школи.Планирамо  најмање две  песничке вечери и радионицу за креативно писање и 

мишљење и  програме поводом Међународног дана матерњег језика. 

 

Наставића се изложбена активност и у вези с тим и сарадња са Фото-кино  и видео 

савезом Војводине.У реализацији програма РЕ3 планирамо сарадњу са Градском 

библиотеком, Академијом уметности, Културним центром Новог Сада,Средњом школом 

за дизајн „Богдан Шупут“,Музичком школом „Исидор Бајић“, Пољопривредном школом 

из Футога , а отворени смо и према свим осталим школама које желе да сарађују у 

акцијама и активностима које ми покрећемо и реализујемо. 

 Културни програми различитог садржаја употпуниће активности РЕ3 у наредном 

периоду. 

 

План рада драмске секције 

Активности Време реализације Носиоци Број ученика 

Аудиција за пријем 

ученика у драмску 

секцију 

Крај септембра Твица Аида 10-15 

Припрема програма 

за Дан школе 

Октобар Твица, Станојевић-

Лазаревић 

10-15 

Реализација програма 

поводом Дана школе 

23.октобар Твица, Станојевић-

Лазаревић 

10-15 

Припрема 

новогодишње 

представе 

новембар Твица Аида 10-15 

Реализација 

новогодишње 

представе 

децембар Твица Аида 10-15 

Припрема програма 

за испраћај 

Мај-јун Твица, Станојевић-

Лазаревић 

10-15 
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матураната 

„Школовизија“ 

Реализација програма 

за испраћај 

матураната 

„Школовизија“ 

јун Твица, Станојевић-

Лазаревић 

10-15 

Пригодан програм 

приликом поделе 

сведочанстава и 

специјалних диплома 

јун Твица, Станојевић-

Лазаревић 

10-15 

 

План рада новинарске секције 

Активности Време реализације Носиоци Број ученика 

Пријем ученика у 

новинарску секцију 

Крај септембра Радмила Видовић 

 

10-15 

Курс новинарства, 

упознавање ученика 

са основним врстама 

новинарског 

изражавања, анализа 

досадашњих бројева 

школског листа, 

праћење свих важних 

дешавања у школи 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

 

Радмила Видовић 

Небојша Симин 

Сви чланови 

новинарске секције 

Преглед ученичког 

материјала:чланака, 

фотографија, 

резултати досадашњег 

рада и успешности 

праћења важних 

догађаја у школи 

Јануар 

фебруар 

Радмила Видовић Сви чланови 

новинарске секције 

Почетак рада на 

школском листу, 

подела радних 

Март 

 

Радмила Видовић Сви чланови 

новинарске секције 
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задатака, избор 

уредништва између 

чланова новинарске 

секције 

Графичка решења, 

договор о насловној 

страни, избор 

личности из школе за 

интервју, договор о 

темама и рубрикама, 

сарадња са 

штампаријом 

Април 

 

Радмила Видовић 

 

 

 

Сви чланови 

новинарске секције 

Договор о коначном 

изгледу листа, броју 

страна, рубрика, 

коначан одабир 

текстова и 

фотографија-радна 

верзија- у договору са 

штампаријом 

мај Радмила Видовић 

Небојша Симин 

Сви чланови 

новинарске секције 

Излазак из штампе 

школског листа 

„Алхемичар“ 

Крај маја или 

почетак јуна 

Радмила Видовић 

Небојша Симин 

Сви чланови 

новинарске секције 

 

План рада хора  

 

Aктивност Време Место Начин Наставник 

који води 

секцију 

Број обухваћених 

ученика/ 

наставника/родитеља 

Аудиција 

за хор 

септембар Техничка 

школа 

''Павле 

Савић'' 

Провера 

музичких 

способности 

Наташа 

Станојевић 

Лазаревић 

Око 30 ученика 

Припрема 

хора за 

приредбу 

поводом 

Дана школе 

Од 

23.9.2013. 

до 

23.10.2013. 

Техничка 

школа 

''Павле 

Савић'' 

Увежбавање 

композиција 

( око 10 

часова – 

проба ) 

Наташа 

Станојевић 

Лазаревић 

Око 30 ученика 

 

 

 

 

 

Припрема Децембар Техничка Увежбавање Наташа Од 20 ученика 
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хора за 

приредбу 

поводом  

школске 

славе 

''Свети 

Сава'' 

2014. 

Јануар 

2015. 

 

школа 

''Павле 

Савић'' 

композиција 

( око 10 

часова – 

проба )  

 

Станојевић 

Лазаревић 

 

Секцију води професор Наташа Станојевић-Лазаревић. 

 

План рада „Школског бенда“ 

 

Координатор: Ракић Сава, професор енглеског језика 

Циљеви:  

-пружити прилику ученицима да негују своју наклоност према музици у оквиру школе 

-омогућити ученицима да стекну искуство у интерпретирању, аранжирању, стварању и 

извођењу музике унутар тима и пред публиком 

-охрабривање ученика да формирају сопствени музички укус назавистан од 

комерцијалних медија и ширење идеје о неговању сваког облика уметности који одолева 

комерцијализацији и одбацује кич и неукус. 

 

Активности: 

Aктивност Време Место Начин Наставник 

који води 

секцију 

Број 

обухваћених 

ученика/ 

наставника/

родитеља 

Обележавање Европског 

дана страних језика 

септемб

ар 

школа мини 

концерт 

Сава Ракић 6 

Обележавање Дана школе октобар школа мини 

концерт 

 6 

Обележавање Светог Саве јануар школа мини 

концерт 

 6 

Лига бендова март новосад

ски 

сајам 

концерт  6 

Обележавање краја 

школске године 

јун школа концерт  6 

Школски бенд ће одржавати пробе 1 недељно у складу са распоредом и могућностима 

ученика. Школском бенду је потребна следећа опрема за пробе и наступе: акустична 

гитара, 2 гитарска појачала, гитарски каблови, клавијатура, перкусије. 

 

 

Креативна радионица за фотографију ,ликовно изражавање и естетику 

 

Секцију покреће и води Зора Мате, професорица ликовне културе. 
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Ученици су заинтересовани а потребно је обезбедити одређене услове за рад .Ова 

радионица би покренула и подстицала креативност  ученика, што је у првом плану ,али се 

може радити и на бољој припреми за часопис и ,током времена, на паноима матураната, 

праћењу различитих школских манифестација и др. 

Начин рада: радило би се у континуитету током школске године,по потреби као подршка 

школским активностима или специфичним програмима( Дан школе,Школска слава и др). 

Изложба радионице организовала би се једном до два пута годишње. 

Тему за изложбу фото-секције бирају сами ученици а предлог теме је: Мој избор је..... 

Уколико се током године објаве конкурси који нам могу бити интересантни, чланови 

секције ће учествовати са својим радовима. 

 Професори сродних интересовања укључили би се у активности ове радионице,као 

и родитељи ученика. 

 

ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ВАСПИТАЊЕ ЗА ХУМАНЕ ОДНОСЕ МЕЂУ ЉУДИМА 

Васпитање за хумане односе међу људима реализоваће се кроз све облике 

образовно – васпитног рада, пре свега кроз однос ученик – професор, где професор служи 

као пример за идентификацију. Одељенски старешина ће развијати код ученика оне 

особине личности које су неопходне за формирање хуманих односа међу ученицима. 

Највећи део садржаја из ове области реализоваће се на часовима одељењске заједнице и 

предавањима стручних лица у оквиру унапређења здравља ученика и здравственог 

васпитања, кроз рад појединих секција и школских Тимова. 

 

ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА 

 

Програм васпитног рада са ученицима реализоваће се кроз рад одељенског старешине, 

педагошко-психолошке службе, предметних наставника и у сарадњи са родитељима и 

Ученичким парламентом. 

 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ ВАСПИТНОГ РАДА: 

 

I     АДАПТАЦИЈА 

I I    УЧЕЊЕ Специфични циљеви: Радне навике, Рационално и ефикасно учење, 

Мотивација за учење, Трансфер учења  → примена знања 

I I I     СОЦИЈАЛНИ ОДНОСИ Специфични циљеви: Здравствено васпитање, 

Адолесценција, Младалачка љубав, Брак и породица, Вршњачко насиље, Конструктивно 

решавање сукоба 

IV    СЛОБОДНО ВРЕМЕ Специфични циљеви: Развој личности, Одмор, Забава 

V    ИЗГРАДЊА СИСТЕМА МОРАЛНИХ ВРЕДНОСТИ 

VI    САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
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УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ здравствено – васпитног рада у популацији младих је изграђивање телесно, 

психички и социјално здраве младе личности која ће бити способна да се брине о очувању 

сопственог здравља и здравља других људи.  

Посебним планом ће се реализовати одређене теме за све ученике наше школе, а 

организатори рада су педагошко - психолошка служба у сарадњи са здравственим 

радницима, Радионица Е3, ОО Црвеног крста ТШ „Павле Савић“ и другим секцијама у 

школи. 

Програм здравственог васпитања ученика ове школске године обухватиће следеће 

програмске целине: 

1. хуманизација односа међу половима (репродуктивно здравље) – први и други разред 

2. месец борбе против рака и самопреглед дојке – трћи и четврти разред 

3. здрава исхрана – сви ученици 

4. СИДА и друге полно преносиве болести – сви ученици 

5. пушење, алкохолизам, наркоманија и друге болести зависности – сви ученици 

6. прва помоћ – други разред 

7. добровољно давалаштво крви – четврти разред 

8. пројекта Ваннаставна едукација: Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу 

средњошколаца у Војводини,  

9. акције Владе АПВ и Савеза друштава Војводине за борбу против шећерне болести 

„Плаво срце 021“ ... 

Део програма реализоваће се кроз редовну наставу, на часовима анатомије, 

хигијене са првом помоћи, дерматологије, за сва одељења фризера, педикира и маникира. 

Такође, и остали ученици ће бити обухваћени предавањима на часовима одељењског 

старешине. За реализацију једног дела садржаја Школа ће учинити напоре да обезбеди 

стручне предаваче. 

Теме психолошког карактера реализоваће се на часовима психологије кроз редовну 

наставу, али и предавањима у сарадњи са педагогом и психологом Школе. 

На овај начин Школа је укључена у Програм здравственог васпитања ученика који 

је иницирао Институт за заштиту здравља Србије. 

У циљу унапређивања и контроле здравља ученика предвиђен је и један 

систематски преглед свих ученика Школе у току године, а он ће се обавити према 

распореду који ће бити сачињен у школском диспанзеру "З.О.Вука". 

 На иницијативу родитеља из Савета родитеља, Школски одбор и Савет родитеља 

школе је дао сагласност за спровођење акције: 

Термин:октобар или новембар 2014. 

Време извођења акције: од 12:00 до 14:00 

Организатор: Удружење родитеља и деце оболеле од дијабетеса „Плаво срце 021“, Пројект 

Владе АПВ и Савеза друштава Војводине за борбу против шећерне болести 

Реализатори: лекар, медицинска сестра, активисти Плавог срца 021 – деца и млади 
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Програм акције: мерење телесне масе, телесне тежине, одређивање БМИ (индекс телесне 

масе), крвног притиска, ђећера у крви (узорак се узима из капиларне крви, убодом у било 

који прст шаке) 

Циљна група: ученици завршне године – матуранти, запослени у школи – на бази 

добровољности 

Циљ акције: упознавање са основним појмовима везаним за дијабетес, превенцијом 

дијабетеса (правилна исхрана, физичка активност), предрасудама и правилном опхођењу 

према дијабетичарима 

Медијска подршка: РТВ 

Евалуација: утврђивање броја испитаника обухвачених анкетом, број оних са 

алармантним резултатом шећера у крви, са повећаним индексом телесне масе, реакције на 

саму акцију, општи утисак о томе шта испитаници знају о дијабетесу..... 

Средства потребна за извођење акције: вага, апарати, траке, вата, рукавице.... (обезбеђује 

„Плаво срце 021“) 

Неколико дана пре почетка акције активисти ће ученицима и запосленима поделити 

флајере са обавештењима о тачном термину акције. 

Предедник Удружења „Плаво срце 021“, Светлана Томић с.р 

ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Тежиште свих активности које ће се реализовати у Школи ове године заснива се на 

уверењу да здрава човекова средина обезбеђује услове за складан психо-физички развој 

деце и представља базу за стицање хигијенско – здравствених навика у развијању и 

подизању нивоа здравствене културе који обезбеђује могућност заштите и унапређивања 

здравља. 

Програмски садржаји из ове области оствариваће се у оквиру свих наставних 

предмета, додатног рада, слободних активности, културне и јавне делатности Школе и 

друштвено – корисног рада. 

С обзиром да школа обухвата три подручја рада: хемијско- технолошки, 

прехрамбено- технолошки и личне услуге, велики део садржаја оствариће се у оквиру 

општих и уже стручних предмета.  

Нарочито на смеру техничар за заштиту животне средине где ученици  кроз већи број 

ускостручних предмета које слушају од другог разреда спроводе мере заштите животне 

средине. 

Ученици у другој години слушају предмет Испитивање тла, воде и ваздуха, у трећој 

години Загађивање и заштита тла и Прерада и одлагање чврстог отпада, а у четвртој 

години Загађивање и заштита вода, Загађивање и заштита ваздуха и Загађивање и заштита 

отпадних вода. 

Кроз ове предмете ученици се уче: 

 -да развијају еколошку свест 

-да развијајају одговоран  односа према животној средини,  

-да уоче чињенице да је човек део природе и да треба да је чува да би опстао, 

 -подстичу се  на креативно коришћење материјала из свакодневног живота,  

-уче се да повезују теоријска знања са практичним решењима.  

У школи од 2008. активно ради Секција за заштиту животне средине у оквиру које 

се  спроводе разна начела заштите животне средине, развијају се радне навике, као и  
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хигијенске навике, развија се  и подстиче  креативност код ученика, развија се односа 

поштовања према сопственом и туђем раду, развија се  свест код ученика да је њихово 

место у очувању природе веома битно.  

Носиоци ових активности су, поред професора редовних предмета, секције (посебно 

секција за заштиту животне средине и Радионица Е3) и педагошко-психолошка 

служба.Планови рада ових секција дати су у оквиру тачке Слободне и стваралачке 

активности. 

Циљ васпитања и образовања у овој области јесте да се ученицима обезбеди стицање 

знања, развијање интересовања, формирање ставова, система вредности и понашања у 

складу са потребама данашњице, везаних за здраву околину и радне услове. 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

 Рад на професионалној оријентацији подразумева свакодневни рад предметних 

наставника у редовној настави (вежбе, практична настава, блок настава,посете радним 

организацијама) али посебно се односи на рад стручне службе. У оквиру професионалне 

оријентације, планирано је организовање презентација Факултета техничких наука, 

Природно-математичког факултета, Пољопривредног факултета, Више школе струковних 

студија али и других заинтересованих школа и факултета, односно уколико буде постојало 

интересовање ученика. Овај вид рада планира се за крај првог и почетак другог 

полугодишта (децембар и фебруар) а носиоци организације презентација су педагог и 

психолог школе као и професори стручних предмета. 

 Осим тога, на часовима одељенског старешине ученици ће бити информисани о 

Новосадском универзитету и факултетима (департманима) у оквиру њега а покушаћемо 

остварити сарадњу са Националном службом за запошљавање како би добили 

информације о потребама привреде.  

Надаље, планирано је и да се ученицима ради на тему: како добро написати CV и шта 

значи Болоњски начин студирања. 

 Саставни део рада на професионалној оријентацији је и саветодавни рад са 

појединачним (заинтересованим) ученицима током године који ће реализовати педагог и 

психолог школе. 

 

 

ПРИМЕНА КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

 

 Конвенција о правима детета поштује се на часовима редовне наставе и осталих 

облика рада у школи а посебно се обрађује на настави Грађанског васпитања за други 

разред. 

 Осим тога, о Конвенцији о правима детета се руководило и приликом израде 

одређених правилника школе, организације Ученичког парламента,оснивања појединих 

секција у школи и у раду Савета родитеља. 

 У школи ће се обележити 19. новембар-Светски дан заштите детета од злостављања 

и 20. новембар-Светски дан детета, одабраним текстовима, порукама и плакатима на 

огласој табли за ученике. 
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 Информисање наставника приправника о овом документу посебна је тема у оквиру 

њихове припреме за полагање стручног испита. 

 Поред тога, Школа је укључена у пројекте која се значајно баве заштитом права 

детета: Једнаке шансе у средњошколском образовању а пројекат Школа без насиља 

имплементиран је у рад школе у свим сегментима. 

 Формирање и рад школског Тима за заштиту деце/ученика од насиља је још један 

од начина примене Конвенције. 

 

ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

Превенцију осипања ученика у школи реализују сви субјекти укључени у наставни процес 

уз подршку стручног и руководећег тима. 

 

Активности: 

 

- подршка одељењским старешинама кроз консултативно инструктивни рад током целе 

године 

- подршка одељењским већима како учешћем на седницама, тако и индивидуалним 

консултацијама са члановима већа  

- подршка родитељима ученика са потешкоћама у ученњу и адаптацији 

- индивидуални и групни рад на овладавању метода учења, организовању рада код куће и 

у школи (ЧОС) 

- демонстрације различитих техника учења предмета (ЧОС или часови редовне наставе) 

- планирање и реализација допунске наставе и подршка ученицима у стручном делу 

- самовредновање 2014. године је преусмерено на оптерећење ученика наставним 

садржајима те се резултати могу користити у циљу унапређивања наставе у духу 

превенције осипања ученика. 

 

 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 

Тим тренутно ради у саставу: Цицовић Недељка, Бранка Шикарац,Баљ Владимир, Хелена 

Винаји-Тарабић,Видовић Радмила,Штетин Александра, Јаконић-Јанић Јасмина, Маленица 

Наташа,--представник Савета родитеља), --редставник Школског одбора), (представник 

Ученичког парламента). 

Програм заштите деце/ученика од насиља подразумева два сегмента рада: 

1. ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

- благовремено уочавање појава насиља и отклањање ризика  – током године – 

дежурни наставник, обезбеђење, ПП служба и сви запослени 

- припрема родитеља за адекватно реаговање уколико се насиље догоди (упознавање 

родитеља са Приручником за примену Посебног протокола за заштиту 

деце/ученика од насиља, врстама и обилицима насиља, начинима реаговања на 

насиље)- октобар – Тим за заштиту деце од насиља насиља 

- припрема родитеља за адекватно реаговање уколико се насиље догоди,укључивање 

родитеља у унутрашњу мрежу (развијање социјалних и комуникацијских вештина) 

– током године - ППслужба, Тим за заштиту деце од насиља насиља 
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- ресоцијализација учесника у насиљу (терапијски рад, разговор са особама које су 

испољиле агресивно понашање) – по потреби – психолог 

- изградња позитивне климе у школи (активности које промовишу постојање 

различитости (на часовима и акцијама у оквиру Грађанског васпитања, у оквиру 

пројекта „Једнаке шансе у средњошколском образовању“) – децембар-март – 

наставници Грађанског васпитања, Тим за пројекат  Једнаке шансе у 

средњошколском образовању“ 

- спортске манифестације – октобар,новембар – професори физичког васпитања, Тим 

за заштиту деце од насиља насиља 

- Пројекција слајдова у холу школе везаних за смањење тензије и агресивности – 

март – Тим за заштиту деце од насиља насиља 

- Обавезати све запослене да не толеришу и да реагују на насиље – током године – 

Тим за заштиту деце од насиља насиља 

 

2. ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Циљ: - зауставити насиље 

- смањити ризик од понављања насилног понашања 

-  отклонити последице насилног понашања 

Активности (кораци) у интервенцији: 

- откривање насиља: анализа проблематичног  понашања  и  прикупљање што  више  

података -током  године – Тим за заштиту деце од насиља насиља 

-  прекидање, заустављање  насиља   и  обавештавање  надлежних у  Школи – током  

године – дежурни  професор  и  обезбеђење и сви запослени 

-  смиривање  ситуације:  разговор  са  учесницима  насиља  и  посматрачима – током  

године – ПП  служба; 

-  процена  ризика  и  план  заштите:  ко  су  учесници,  где  се  дешава,  облик  и  

интензитет  насиља – током  године – Тим за заштиту деце од насиља насиља; 

- реализација  договорених  мера  и  активности – током  године – Тим за заштиту деце 

од насиља насиља 

-  праћење  ефеката  предузетих  мера -  тромесечно – Тим за заштиту деце од насиља 

насиља 

-  вођење  евиденције и  документације – током  године – Тим за заштиту деце од 

насиља насиља  

АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ТИМА 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИН / НОСИОЦ 

АКТИВНОСТИ 

септембар,октобар 2014 

Реализације одељенских и 

школских акција   уз учешће 

наставника и родитеља : 

Берза уџбеника,  

Организација и вођење 

акција поверено младима, 

избор теме у договору са 

осталим ђацима. 

Активно учествовање деце, 

наставника и родитеља 

Избор по 2 представника из  

сваког одељења првих 

разреда који  се укључују у  

постојећи Тим младих,  

Ученици првих разреда 

бирају по два представника 

у тим младих 
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октобар   2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Реализовање Програма 

превентивних радионица за 

ученике I разреда - на ЧОС-у, 

као и преосталих радионица 

за остале разреде: насиље, 

правила и реституција, 

партиципација, планирање и 

реализовање акције 

Све радионице реализују се 

на ЧОС. 

Одељенске старешине, ПП 

служба и млади примењују  

стечена знања и вештине. 

Реализовање  родитељског 

састанка – упознавање 

родитеља са програмом, 

приручник за родитеље 

 

Одељенске старешине и 

психолог,педагог -  

реализују родитељски 

састанак-Родитељи су 

информисани о програму и 

сензибилисани за 

препознавање насиља. 

  

  

октобар-децембар 2014 

Реализација предвиђених 

спортских активности. 

Обележавање Дана Школе 

Наставници физичког 

васпитања, Тим за заштиту 

деце од насиља 

јануар-фебруар 2015 

Обележавање Божића 

Обележавање Дана Светог 

Саве 

Обележавање Дана 

заљубљених 

Размена порука кроз акцију 

„Порука од срца“ 

Тим за заштиту деце од 

насиља, Тим младих 

 
Периодична анализа насиља 

у школи и анализа рада Тима 

Тим за заштиту деце од 

насиља 

Март-април 2015 

Уређење школске зграде и 

дворишта  

Тим за заштиту деце од 

насиља, Тим младих 

Предавање, разговори, 

трибине на тему заштите од 

насиља и здраво провођење 

слободног времена 

Тим за заштиту деце од 

насиља, Тим младих 

мај-јуни 2015. 

Укључивање у Акцију 

„Осмех и цвет уместо 

цигарете“ 

Тим за заштиту деце од 

насиља, Тим младих 

 
Периодична анализа насиља 

у школи и анализа рада Тима 

Тим за заштиту деце од 

насиља 

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

Програм подршке ученицима –рад са ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка и рад са ученицима са изузетним способностима. 

 

 Планирање инклузивног образовања  
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-идентификовање ученика којима је неопходна додатна васпитно-образовна подршка-

прикупљање података о напредовању ученика,односно савладаности предвиђених 

исхода у образовању. 

Подаци се прикупљају од родитеља ,стручњака ван установе,вршњака ,самог детета.     

 Израда Педагошког профила ученика(индивидуализација наставе) 

-Вештине учења 

-Социјалне вештине 

-Комуникацијске вештине 

-Самосталност и брига о себи 

 Писање ИОП-1-са прилагођеним програмом 

 Писање ИОП-2 са измењеним програмом(смањење или обогаћивањесадржаја) 

 Примена ИОП-а : СТИО (стручни тим за инклузивно образовање) и Тим за додатну 

подршку ученицима. 

 Праћење ИОП-а : информисање Директора ,Одељенско веће и Педагошки колегијум. 

 Вредновање ИОП-а : Спољашње вредновање од стране надлежних саветника 

Министарства просвете и унутрашње самовредновање. 

 

 

ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА: 

Индивидуализован начин рада Израда ИОП-а (1,2,3) 

Наставља се рад са неколико ученика: 

-М.М. II 5,6-тешкоће у сазнајном 

развоју(одељенски старешина                                    

-Радмила Видовић ) 

-Л.Л. I 22 – тешкоће у сазнајном 

развоју(одељенски старешина Татјана 

Пуповац) 

-К. Ј. IV16-тешкоће у социјалном 

развоју(одељенски старешина Наташа 

Будимировић) 

-Могућа потреба израде ИОП-2 за 

ученицу Х. С.II2 (ИОП 2- са измењеним 

садржајем) 

-комуникацијске вештине (сметње 

везане за слух и говор) 

(oдељенски старешина: Јакоповић 

Љиљана) 

-Израда ИОП-2, са измењеним 

садржајем за ученицу П. Д.II23 

(одељенски старешина Бакева Биљана) 

Стручни тим за инклузивно образовање: директор Мила Костић, Цицовић Недељка, 

Штетин Александра, Панџић Александра, а Тим за додатну подршку ученицима -

одељенске старешине ученика и наставници одељенског већа. 

 

 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАРКОМАНИЈЕ, АЛКОХОЛИЗМА И 

МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 

 

  Током школске године у школи ће се предузети низ активности које се, директно 

или индиректно, баве превенцијом наркоманије и других болести зависности. Кроз све ове 

активности и активним укључивањем и ангажовањем ученика у њима, млади људи се уче 

и развијају здраве и позитивне међуљудске односе и ставове према животу и сопственом 

здрављу. На тај начин ће бити оснажени да се одупру негативним притисцима и 

искушењима адолесцентног доба.  
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Активност Предавач/Носиоц 

активности 

Време Разред 

Месец сузбијања 

болести зависности 

Ученици и наставници 

наше школе –активисти 

Црвеног крста, подељен 

пропагандни материјал 

новембар 

Сви разреди 

Семинар „Супстанцу 

на дистанцу“ 

Институт за јавно 

здравље Војводине 

Одељенске старешине 

У току 

године 
Ученици првог и 

другог разреда  

Предавање на ЧОС-у Одељенске старешине 
У току 

године 

Ученици првог и 

другог разреда  

Организовање 

Тематског 

родитељског састанка 

о злоупотреби дрога 

код младих у сарадњи 

са Црвеним крстом 

ПП служба 

У току 

године За све 

заинтересоване 

родитеље 

Предавање у школи- 

Превенција 

наркоманије 

Саветовалиште за младе 

ПП служба 

У току 

године 
Ученици првог и 

другог разреда  

Предавање у школи- 

Превенција 

алкохолизма 

Саветовалиште за младе 

ПП служба 

У току 

године 
Ученици првог и 

другог разреда  

Предавање у школи- 

Превенција коцкања 

Саветовалиште за младе 

ПП служба 

У току 

године 

Ученици првог и 

другог разреда  

О безбедном 

коришћењу интернета 

и Фејса 

ПП служба у сарадњи са  

надлежним установама 

У току 

године Сви разреди 

Национални дан без 

дуванског дима  
Радионица Е3 

Јануар Сви заинтересовани 

ученици 

Акција «Осмех и цвет 

уместо цигарете»  
Радионица Е3 

мај Сви заинтересовани 

ученици 

Осим тога, радиће се на појачаној мотивацији и укључивању ученика у рад школских 

тимова,секција, манифестација, акција чиме се утиче на корисно провођење слободног 

времена што је индиректно у функцији превенције болести зависности. 

 
ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА 

ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА ЗА 2014/2015 

 

Време реализације Активности Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар, oктобар Тестирање ученика На часовима Психолог и педагози 
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прве год. , тестови 

личности* 

одељенског 

старешине 

Септембар, oктобар Анкета „где се 

ученик види за 1, 3 и 

5 год- Дрво живота* 

На часовима 

одељенског 

старешине 

Разредне старешине 

Децембар Трибина Представљају се 

предузетници, 

представници 

привредних друштва 

Мр Јасна Чордаш 

Мр Данка Петовић-

Мунитлак 

Април, мај Трибина Представљање 

Струковних студија 

и факултета 

Александра Штетин 

Мр Јасна Чордаш 

Мр Данка Петовић-

Мунитлак 

Mарт, април Радиница Едукација писања цв 

и мотивационог 

писма 

Канцеларија младих, 

Темерин 

Мр Јасна Чордаш 

Мр Данка Петовић-

Мунитлак 

Мај Сајам 

професионалне 

орјентације 

Ученици свих 

смерова ће кроз 

својепредстављене 

производе и услуге 

да представе 

ученицима основних 

школа својепрофиле 

Ученици: 2-14, 2-16, 

3-14, 3-16, 3-21, 3-

22, 3-23, 4-2, 4-3, 4-

13 

    

 

Ученици ће тестове и анкете да чувају у свом портфолију налазиће се код разредних 

старешина. Ученици завршних одељења који немају план за даљу професионалну 

усмереност ће ићи на разговор у ПЕПСИ службу ради даљег усмеравања и саветовања. 

Сајам професионалне орјентације ће се одржавати 23.05. 2015., радна субота према 

Правилнику о школском календару за средње школе са седиштем на територији 

Аутономне покрајине Војводине за школску 2014/2015. годину. Ученици ће током године 

учити на који начин се послује на тржишту, истраживаће тржиште, бавити се 

пропагандом, проналазити спонзоре за своје производе и услуге, производити производе 

заједно са својим професорима практичне наставе. На Сајму ће продавати произведене 

производе и услуге по дампинг ценама. На Сајам ће бити позвани ученици осмих разреда 

који ће се упознати са постојећим смеровима у школи и моћи ће да купе понуђене 

производе и услуге. Прикупљена средства ће бити пласирана у хуманитарне сврхе (помоћ 

потребним ученицима за Матурско вече, излете исл., што ће одлућивати Ђачки 

парламент) 

Координатор Тима је Мр Данка Петовић-Мунитлак 

 

 

 

Програм рада Tима МОДЕЛ ШКОЛЕ ЈЕДНАКИХ  ШАНСИ 
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за школску 2014/15. 

Пројекат Једнаке шансе у средњошколском образовању завршен је у децембру 

2013.год. Након тога се указала потреба и жеља чланова Тима, који су реализовали 

Пројекат на нивоу школе и имплементирали знања, вештине и примере добре праксе 

Модел школе (сарадња са Машинском школом), да наставе са радом.  

Школи је упућено позивно писмо од стране Pestalozzi Children's Foundationу да у  

име досадашње, веома успешне сарадње још једна група ученика учествује у програму 

Интеркултуралне размене у  Дечијем селу у Трогену. 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈ 

ВРЕМЕ  
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V
I 

V
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V
II

I 

Сарадња са релевантним 

организацијама, 

заинтересованим за 

ширење идеје једнаких 

шанси(УРС, ЦИП, Pestalozzi 

Children's Foundation, и др) 

 * 
  *   *  *    

ТИМ 

Састанак школског 

ТИМА  * * *  * * * * * *   
ТИМ 

Акција Тима младих  

 *        *    
Тим, Тим 

младих 

Радионице за ученике 

првог и другог разреда  

„НИ ЦРНО НИ БЕЛО“ 
 * *     * *    

 
ТИМ 

Разредне 

старешине 

УРС 

Форум за за младе 

   *     *      
Тим, Тим 

младих 

Форум за за наставнике 
   *     *     

ТИМ 

 

Форум за родитеље 
  *           ТИМ 

Примена методологије 

ЧПКМ             * ТИМ 

Истраживање о примени 

методологије ЧПКМ         * * *   Вуковић, Тим 

Анкетирање деце за пут у 

Троген,родитељски 

састанак  * *           
Тим, Тим 

младих 

Боравак деце и 

супервизора у Трогену     *         
Супервизор 

Ученици школе 

Реализација акционог 

плана након боравка деце 

у Трогену 
     *        

Тим 
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Имплементација знања, 

вештина и примера добре 

праксе Модел школе- 
наставак сарадње са Машинском 

школом и другим 

заинтересованим школама 

  
* * *        * 

Тим 

Медијаска презентација 

активности Тима, 

периодични извештаји 

Наставничком већу 

 * 
 *   *  *  *  * 

Координатор 

тима, Тим 

ТИМ:  Весна Бурсаћ, Лела Вуковић, Светлана Грујић, Александра Панџић и Мила Костић 

– координатор. 

Тим младих: заинтересовани ученици за програм ширења модела Једнаких шанси у 

средњошколском образовању. 

 

Пројекат „ПРОГРАМ ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ“ 
 

ПРОГРАМ ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ 

Junior Achievement Worldwide (JAW) је глобална непрофитна организација чију активност 

финансирају пословна заједница, фондације и појединци. 

МИСИЈА 

JAS (Junior Achievement Serbia) развија и имплементира економске и образовне програме 

за младе људе кроз партнерство између бизниса и образовног система. ЈАS кроз своје 

програме приближава стварни свет бизниса младим људима и отвара потенцијале. 

ВИЗИЈА 

ЈАS инспирише и припрема младе људе за успешно учешће у економији базираној на 

знању. 

ПРОГРАМИ 

ЈА програми су дизајнирани за децу и младе људе свих школских узраста и 

имплементирају се кроз партнерство између школе и бизнис сектора. 

ЈА програми су фокусирани на: 

 Предузетништво 

 Искуствено учење 

 Вештине које доприносе запошљавању 

 Економску и финансијску писменост 

 Иновативност и креативност 

 

ШКОЛЕ 

Програм достигнућа младих Србије тренутно се имплементира у преко 120 школа у 

Србији, у 53 општине. Ове бројке се повећавају сваке године, јер све више школа показује 

заинтересованост за образовање из области предузетништва. 

ПАРТНЕРИ 

JA Worldwide је партнерство између пословне заједнице, едукатора и волонтера – у оквиру 

кога сви они раде заједно како би инспирисали младе људе да сањају велике снове и 

достигну своје потенцијале. ЈА практични, искуствени програми едукују за кључне 

концепте пословања, предузетништва и финансијске писмености младих људи широм 

света. 
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Већина младих у Србији није повезана са бизнисом и углавном им недостаје узор у том 

домену који би их инспирисао да успеју у животу - Junior Achievement Serbia (JAS) 

попуњава ту празнину уз Вашу помоћ. 

АЛУМНИ 

Национална Алумни (Alumni) организација је удружење бивших ЈА полазника, од 16 – 25 

година, сачињена од младих који су некада учествовали у ЈАS програмима у Србији. Ова 

организација нуди бившим ЈА полазницима могућност да и даље буду укључени у ЈА 

активности у Србији и широм Европе. ЈА Алумни настављају да развијају своје животне и 

бизнис вештине учествујући у националним и интернационалним ЈА догађајима, 

програмима и активностима као што је годишња ЈА-YE конференција, или програм 

«Менаџер за један дан». Кроз своје активности ЈА Алумни тежи проширивању ЈА мреже и 

подржава је кроз своје искуство и људске ресурсе. ЈА Алумни жели да негује ЈА дух међу 

ученицима и студентима и да постане препознатљива мрежа која је фокусирана на 

предузетнички начин размишљања. 

Алумни делегација из Србије је учествовала на Годишњој Алумни конференцији 2009, у 

Копенхагену, у периоду од 28. јула до 2. августа, где је стекла нове контакте и 

информације које могу помоћи ЈА Србија и Националној Алумни организацији.  

 

Aктивност Време Место Начин/ 

 

Начин/ 

Носиоц 

активности 

Број обухваћених 

ученика/ 

наставника/родите

ља 

НАЈБОЉА 

ТЕХНОЛОШКА 

ИНОВАЦИЈА 

Септембар-

децембар 

Нови Сад 

Београд 

такмичење Чланови 

компаније 

20 

Business chelenge Фебруар Нови Сад такмичење Чланови 

компаније 

20 

Сајам Београд  април Београд  Чланови 

компаније 

20 

Све активности које буду по програму ЈА. Тренинзи за наставнике и ученике. 

Актиности по програму ученичких компанија. Можемо покушати обуку у бизнис етици за 

матурска и завршна одељења. Учествовање у осталим школским манифестацијама. 

Производња и продаја производа, као и сарадња са предузетницима. Маркетинг ученичких 

компанија.Носиоци активности су професори :Мр Јасна М. Чордаш, Сања Голић и Данка 

Петовић Мунитлак. 

 

Пројекат Ваннаставна едукација „Здравствено васпитање о 

репродуктивном здрављу средњошколаца у Војводини у школској 

2014/2015. години“ 
 
 

Институт за јавно здравље Војводине спроводи Пројекат „Ваннаставна едукација: 

„Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу средњошколаца у Војводини‟  

у школској 2014/2015. години”, подржан средствима Покрајинског секретаријата за спорт 

и омладину АПВ.  
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ЦИЉ ПРОЈЕКТА ‟‟Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу‟‟ повећање свести 

о значају репродуктивног здравља код средњошколске популације у Војводини.  

Покрајински секретаријат за спорт и омладину је у оквиру конкурса 

„Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу“ донео одлуку да се овај 

програм у школској 2014/2015 спроведе у шездесет и шест средњих школа са 

територије АП Војводине. Ученици других разреда ових средњих школа ће од ове 

школске године од стране одабраних едукатора имати прилику да уче о свим темама 

које се тичу њиховог репродуктивног здравља. 

Едукација едукатора који су изабрани на Конкурсу Покрајинског секретаријата за спорт и 

омладину АПВ одржати током 3 дана (1 дан теоријска предавања и 2 дана увежбавања 

извођења радионица).  

У едукацији (14 радионица током школске године; 1 радионица траје највише 2 

школска часа) учествују ученици четири одељења другог разреда.  

Радионице са ученицима почињу прве недеље октобра а последње недеље септембра 

спровешће се преинтервентно анонимно и добровољно анкетно истраживање, како 

ученика из одељења који су изразили жељу да учествују, тако и оних који нису, али 

припадају истим одељењима, са циљем почетне евалуације знања, ставова и понашања у 

вези са репродуктивним здрваљем. 

Претходно обавестити о почетку ове ваннаставне едукације Савет родитеља, као и на 

родитељским састанцима упознати родитеље пријављених разреда да ће њиховој деци 

бити предложено добровољно учешће у овој ваннаставној едукацији.  

Примењиваће се сличан начин рада који је већ у домену активности саветовалишта за 

младе при многим домовима здравља и који примењују удружења грађана позната по 

добрим програмима вршњачке ваннаставне едукације у области здравственог васпитања.   

Осим похађања 14 једноипочасовних радионица током целе школске године (7 у првом и 

7 у другом полугодишту), сваки ученик ће добити Приручник „Здравствено васпитање о 

репродуктивном здрављу” и биће 2 пута анонимно анкетиран – пре и након учешћа 

(анкетирање је добровољно, ананимно и уз информисани пристанак, а метод и садржај 

анкете је одобрио Етички одбор Института за јавно здравље Војводине/ИЗЈЗВ). 

Ваннаставну едукацију ученика спроводиће Маја Бурсаћ, наставник медицинске 

групе предмета и Александра Панџић, педагог. 

 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

Наставничко веће као највиши стручни орган школе чине сви наставници и 

стручни сарадници. 

Свој план рада реализоваће преко седница са следећим дневним редом: 

 утврђивање предлога Годишњег плана образовно-васпитног рада 

 током године евалуираће успешно осваривање задатака из Годишњег плана рада 

 разрада и анализа образовно-васпитног рада 

 учешће у припреми плана и програма извођења практичне наставе, производног 

рада и професионалне праксе и предлагање начина за њихово осавремењивање 

 сагласност са распоредом часова 
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 разматрање укупних резултата образовно-васпитног рада и предлагање мера за 

унапређивање тог рада 

 анализа успеха ученика 

 одлучивање о подели разреда на одељења и броју ученика у појединим одељењима 

 давање сагласности на предлог директора за одељењске старешине 

 предлагање распореда задужења наставника и сарадника за извршавање појединих 

задатака 

 начини сарадње са родитељима 

 утврђивање предлога програма извођења екскурзија 

 усвајање предлога директора за чланове комисија за полагање испита 

 разматрање извештаја о обављеним испитима 

 похваљивање и награђивање ученика 

 доношење васпитно-дисциплинских мера за ученике 

 разматрање рада одељењских већа, одељењских старешина, стручних већа, као и 

наставника и сарадника 

 предлагање ментора за рад са приправницима 

 мишљење и предлагање о питањима наставних планова и програма, уџбеника... 

 предлагање мера за побољшање материјалних услова Школе ради потпунијег 

остваривања обрзовно-васпитног рада 

 предлагање програма стручног усавршавања наставника и сарадника 

Током године Наставничко веће може да разматра и друга питања која проистекну 

у току процеса рада и представљају основу за решавање образовно - васпитних и других 

проблема школе. 

 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

Одељењска већа, као стручни орган школе, се образује ради решавања питања 

извођења наставног и васпитног рада и других питања од интереса за поједина одељења.  

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу. 

Одељењско веће ради у седницама које сазива и њима руководи одељењски старешина. 

Одлуке се доносе већином присутних чланова.  

Одељењско веће има задатак да: 

 расправља о настави, слободним активностима ученика и другим облицима 

образовно васпитног рада, о учењу и раду ученика и предузима мере за успешнију 

наставу и бољи успех ученика у учењу и владању. 

 утврђује резултате рада наставника 

 остварује стални увид у резултате рада ученика и пружа им потребну помоћ 

 усклађује рад свих наставника и сарадника који изводе наставу у једном одељењу 

 подстиче и помаже делатност одељењске заједнице ученика 

 похваљује ученике и изриче васпитно дисциплинске мере из своје надлежности 

 сарађује са родитељима на решавању образовно-васпитних задатака 

 предлаже посете, излете и екскурзије ученика и наставника 

 расправља о питањима покренутим на родитељским састанцима 
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Оперативни план рада одељењских већа 

СЕПТЕМБАР 

 усвајање годишњег плана и програма одељењских већа 

 усвајање плана и програма свих образовно-васпитних активности 

одељења : редовна, допунска , додатна настава , слободне активности, 

распоред писмених вежби , програм одељењских заједница , програм 

одељењских старешина , усвајање распореда часова.. 

НОВЕМБАР  

 упознавање услова живота и рада ученика 

 сагледавање корелације наставних садржаја 

 изостајање са наставе и васпитно- дисциплинске мере 

 идентификација ученика којима је потребна помоћ 

ФЕБРУАР 

 утврђивање оцена и општег успеха на крају првог полугодишта 

 анализа реализације наставних планова и програма 

 анализа успеха и предлог мера за побољшање успеха 

АПРИЛ 

 анализа успеха и дисциплинских мера на крају класификационог периода 

ЈУН  

 утврђивање оцена и успеха одељења на крају другог полугодишта 

 анализа успеха и дисциплине и предлог ученика за награде-похвале 

 анализа реализације свих образовно-васпитних активности 

 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива.Седницама 

педагошког колегијума председава и руководи директор Школе, односно помоћник 

директора. У току године седнице ће бити заказиване када је потребно разматрати следећа 

питања: 

 утврђивање прекобројних часова и њихово распоређивање на наставнике 

 равномерно формирање одељења према броју, односно, сродности образовних 

профила 

 предлагање чланова испитних комисија 

 праћење реализације наставних планова 

 доноси и прати индивидуални рад ученика на основу предлога Тима за пружање 

додатне подршке ученицима (инклузивно образовање) 

 праћење сарадње школе са организацијама и удружењима и органима јединице 

локалне самоуправе 

 праћење услова, могућности и реализације планова и програма у пилот одељењима 

 организација прославе Дана Школе, Школске славе и других манифестација и 

акција у школи 

 учествовање ученика на такмичењима 
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 планирање и организација ваннаставних активности ученика 

 на предлог стручних већа доноси одлуку о именовању ментора за приправника 

 стручно усавршавање и предузимање мера за унапређење и усавршавање рада 

наставника и стручних сарадника 

 даје предлог за упис редовних и ванредних ученика, 

 предлаже наставна средства и учила која треба набавити 

 договара се о питањима везаним за реализацију практичне наставе, 

 текућа питања 

Чланови Педагошког колегијума су:Светлана Стојановић Касалица, Сурла Јасмина, 

Баљ Владимир, Јаконић Јањић Јасмина, Пушкаш Љиљана, Антонић Снежана, Ружа 

Окљеша, Божић Драгана, Миловановић Андрија, Грујић Светлана, Штетин 

Александра,Панџић Александра. 

 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 

     Програм рада Стручног већа за стручне предмете за подручје рада 

хемија,неметали и графичарство 

Председник Стручног већа :  Јасмина Јаконић-Јанић 

Стручно веће чине наставници:_ 

Станојевић Драгана, Лаиновић Драгана, Гарчвић Перо, Брујић Зоран, Зековић Гордана, 

Јовић Татјана, Ловре Милена, Будимировић Наташа, Шефер Анђелка, Весковић Милица, 

Јаконић Јањић Јасмина, Томић Ксенија, Колошњаји Татјана, Стричевић Слободан, 

Кемивеш Татјана, Томовић Мила 

програмски  

садржај 

време место носиоци 

активности 

начин 

Усвајање предлога 

годишњег плана и 

програма рада за 

наредну шк.2014/15 

јун 

2014 

школа  стручно веће разговор и разматрање 

предлога  плана 

Усвајање извештаја о 

раду стручног већа за 

шк.2013/14 

Јун 2014 школа  стручно веће разговор и разматрање 

извештаја 

Подела предмета и 

часова у оквиру 

стручног већа 

Јун  2014 школа  стручно веће договор о начину 

извођења поделе 

Анализа школског 

развојног плана за 

2013/14 

Јун 2014 школа  стручно веће договор и закључци 

Организовање обуке за 

наставнике 

септембар 2014 школске 

лабораторије 

Станојевић 

Зековић 

Јаконић 

 

старији  наставници ће 

показивати рад на 

апаратима и уређајима 

млађим колегама 

Организовање рада у 

лабораторијама 

септембар 

2014 

школске 

лабораторије 

Jakoнић договор са припремним 

наставницима 
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Набавка нових учила септембар 2014 школа  стручно веће састављање списка 

потребних хемикалија и 

прибора за рад 

Распоред пријема 

родитеља 

септембар 

2014 

школа  стручно веће прикупљање података од 

наставника за термине за 

пријем 

Посета“ Ноћи 

истраживача“ 

септембар 2014 Универзитет 

у Новом Саду 

 стручно веће обилазак манифестације, 

учествовање у 

радионицама 

Посета „ Тесла фесту „ октобар 2014 СПЕНС  стручно веће присуствовање 

предавањима 

 Организовање допунске 

и додатне наставе 

октобар  2014 школа  стручно веће предаја планова 

наставника за овај вид 

наставе 

Стручно усавршавање у 

организацији 

Министарства 

октобар  2014 школа  стручно веће рад са каталогом и 

договор са наставницима 

Организовање рада 

еколошке секције 

октобар 2014 школа Будимировић 

Јовић 

Јарић 

Јаконић 

уређење школског 

дворишта у сарадњи са 

Градским зеленилом,ЈКП 

Чистоћом и 

ученицима,обележавање 

значајних еколошких 

датума 

Унапређивање наставе септембар 

2014-  

јун 2015 

школа  стручно веће примена рачунара у 

настави 

Договор о посети 

факултетима 

септембар 2014 школа  стручно веће предлог посете и 

контактирање факултета 

Састављање списка 

наставних јединица 

обрађених новим 

методама 

септембар,окто

бар, 

новембар,деце

мбар 2014 

школа  стручно веће  предлози наставника за 

примену нових метода 

Договор о месту и 

начину извођења 

практичне наставе 

октобар 2014 школа Зековић 

Гордана 

предлози за посете 

радним организацијама и 

факултетима 

Припремање за Дан 

школе 

октобар 2014 школа  стручно веће подела задужења 

Организовање 

добровољног давања 

крви 

новембар 2014 Завод за 

трансфузију 

Шефер 

Анђелка 

давање крви 

Анализа успеха на 

тромесечку 

октобар/новемб

ар 2014 

школа  стручно веће дискусија о постигнутом 

успеху 

Учешће у организовању 

школске славе Светог 

Саве 

јануар 2015 школа  стручно веће подела задужења и 

организовање прославе 
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Учествовање на Сајму 

образовања 

фебруар 2015 Новосадски 

сајам 

 стручно веће организовање 

презентација и радионица 

Припрема  ученика за 

такмичење 

фебруар,март,а

прил 2015 

школа Наставници 

органске и 

неорганске 

технологије,ф

изичке хемије 

рад на задацима и 

тестовима и обука у 

лабораторијама 

Подела тема за матурске 

испите 

фебруар  2015 школа  стручно веће Договор са предметним 

наставницима и подела 

тема у оквиру одељења 

Организовање 

припремне наставе за 

полагање матурских 

испита 

фебруар 2015 школа  стручно веће Прегледање старих тема 

и одређивање нових тема 

за матурске радове 

Посета „Новосадском 

пролећу „ 

март 2015 СПЕНС Јовић 

Јарић 

Будимировић 

Јаконић 

 

Посета и предавањима и 

учешће у раду радионица 

Сарадња са педагогом у 

вези професионалне 

оријентације 

март,април, мај 

2015 

школа  стручно веће Посета педагога 

часовима у матурским 

одељењима 

Посета „Фестивалу 

науке „ 

мај 2015 Универзитет 

у Новом Саду 

 стручно веће Учествовање у 

радионицама и 

трибинама 

 

Договор око 

реализације разредних, 

поправних и ванредних 

испита за предмете са 

вежбама 

мај 2015 школа  стручно веће Направити распоред 

полагања испита са 

помоћником директора 

Рад у стручном активу 

за школско и развојно 

планирање 

цела школска 

година 

школа Томовић 

Мила 

Укључивање у рад тима 

Анализа полагања 

матурских и завршних 

испита 

јун  2015 школа  стручно веће Извештај о реализацији 

матуре 

Предлог поделе 

предмета за шк.2015/16 

јун 2015 школа  стручно веће Дискусија и разматрање 

предлога 

 

     Програм рада Стручног већа за хемију и друге сродне предмете  

Председник Стручног већа :  Ружа Окљеша 

Чланови стручног већа:Берић Ненси, Бјелица Данијела, Савић Душица, Милановић 

Биљана, Терзин Катарина, Узелац Гордана, Живкуцин Леона, Чемерлић Биљана, Окљеша 
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Ружа, Поткоњак Душанка, Костић Мила, Јовановић Љиљана, Илић Гордана, Јовелић 

Сања, Радека Маргита, Јакоповић Љиљана 

Стручно веће за хемију и сродне предмете  у току 2014/15. године планира 6 састанака на 

којима би се  реализовале следеће активности. 

Aктивност Време Место Начин Носиоци 

активности 

Број 

обухваћених 

ученика/ 

Наставника./ 

родитеља 

Подела премета Август-

јун 

школа Договор, 

гласањем 

сви Сви 

наставници 

Усвајање плана рада Септем.  школа Разматрање и 

усвајање 

Р.Окљеша Сви 

наставници 

Усвајање предлога и 

реализација улазног 

и излазног теста 

Септем. 

мај-јун 

школа Гласањем, 

тест 

Наставни-ци 

првих разреда 

Сви 

наставници,св

и 

ученици првих 

разреда   

Анализа улазног и 

излазног теста 

 Коначна анализа 

Септ. јун школа Анализа по 

одељењима,оп-

шта анализа 

Настав.пр-вих 

разреда, 

Р. Окљеша, 

Д.Бјелица  

Сви 

наставници 

 

Анализа општег 

успеха 

Тромесеч

је,полуго

диште 

школа Анализа на 

основу података 

Сви 

наставници 

Сви 

наставници 

Предлагање и 

усвајање и подела 

тема за завршни 

разред и матуру 

јануар школа Договор, 

предлагање, 

гласање, 

усвајање 

Н.Берић,С. 

Јовелић,Г. 

Зековић,Д.Бјел

ица 

Окљеша,К.Тер

зин, 

Завршна 

одељења  

Рад са ванредним 

ученицима 

Током 

године 

школа  

Вежбе, 

консулације, 

испити 

Наставни-ци 

из датих 

предмета за 

ванредне 

ученике 

Ванредни 

ученици 

Опремање 

лабораторија и 

кабинета 

Током 

године 

школа Исказивање 

потреба 

Сви настав. Сви 

наставници 

Разматрање и 

организације 

часова, допунски и 

додатних часова 

конституисање 

Већа, бирање 

председника Већа и 

 

 

Током 

године 

школа Давање 

мишљења,пред-

лагање,усвајање 

 

 

Сви  

 

 

Сви 

наставници 
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члана колегијума, 

разматрање плана 

уписа, организација 

прославе Дана 

школе, разматрање 

стручног усаврша- 

вања, рад на 

изменама и 

допунама садржаја 

планова и програма, 

сајам образовања , 

презентација  школе  

Договор о стручном 

усавршавању и 

планирање у 

установи и ван ње 

Почетком 

и 

током 

године 

школа На основу 

самовреднова-

ња,  каталога и 

мишљења 

чланова Већа 

сви сви 

Унапређивање 

наставе 

Током 

године 

школа Огледни часови, 

израда 

дидактичких 

материјала  

 

Предложе-ни 

наставници у 

току године 

Сви  

Сарадња са 

факултетом 

Током 

године 

Шко-ла, 

факу-

лтет 

Посета 

факултета , 

посете 

факултетима 

Г.Зековић Одреди ће се  

наставници у 

току године 

Информисање о 

догађањима у 

Школи  

Током 

године 

школа Састанци,оба-

вештења,писани 

материјал 

Р.Окљеша, 

М. Костић 

Сви настаници 

Рад на часопису 

Алхемичар 

Мај,јун школа Припрема 

материјала 

Р.Окљеша 1 

Извештај са Педаг. 

колегијума 

Током 

године 

школа Извештај  Р.Окљеша Сви 

наставници 

Дан школе октобар школа презентација Р.Окљеша 5 наставника, 

8 ученика  

 

Презентација наше 

школе 

Април-

мај 

школа Припрема 

материјала, 

презентовање 

Р.Окљеша 8 

наставника(нак

надно 

одређени) 

ученици 

основних 

школа,родите

љи 

Представљање на 

Сајму образовања 

фебруар Сајам  Припрема 

материјала, 

Р.Окљеша,Б.М

илано-вић,  

М.Костић  

Б.Милановић, 



88 

 

Презентација 

дежурство 

Д.Бјелица 

Б.Чемерлић М. 

Костић 

Р.Окљеша и 

ученици -10 

Договор о 

реализацији 

наставе, допунске, 

додатне, блок, 

припремне, наставе, 

сарадња са 

организацијама,  

Током 

године  

 

 

април, 

мај 

 

школа Праћење  и 

анализа рада  

 

 

сви Сви  

Договор око 

припреме ученика 

за такмичење  

Током 

године 

школа Договор  сви Сви  

Припрема ученика 

за такмичење   

Током 

године 

школа Тестирање,пра 

ктичан рад и 

теорија 

Д.Бјелица 

Б.Милова-

новић и  

Р.Окљеша 

 

Сарадња са Пепси 

службом  

Током 

године 

школа Разговор, 

материјали, 

иформаци- 

је, анкете 

сви сви 

Дежурство на 

пријемном испиту  

јуни Основна 

школа  

 

дежурање По договору. Ученици 

одељења 

Рад са ванредним 

ученицима 

Током 

године 

школа Настава, вежбе, 

испити 

по договору Ванредни 

ученици 

Ментори 

матурантима 

Мај  школа Консултације 

око  израда 

матурских и 

завршних радова 

Наставни-ци  

по избору 

ученика 

Ученици  

четвртих 

разреда 

Комисије на матури, 

завршним испитима   

и изборним 

предметима 

јуни школа Чланови 

комисије, испи-

тивачи 

Г:Зековић, 

Д.Бјелица 

Р.Окљеша, 

Г.Узелац, 

С.Јовелић 

Б.Милано-вић 

Н.Берић 

Ученици  

четврти 

разреди 

 

      Рад за часопис Алхемичар, отворена врата Школе, учешће на манифестацијама ако их 

буде, учешће на Фестивалу науке, присуство на предавањима  Ноћ истраживача, 

разматраће се могућност  рада секције и њена реализација, решавање текућих проблема, 

израда тестова за различите нивое знања, презентације семинара, различити извештаји, 

разматрање питања од интереса Стручног већа и Школе. 
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*Огледни часови, мултимедијални, примењене нове методе...... 

 

Предмет наставник одељење Начин рада Бр. часова 

Органска хемија  Окљеша Р. 212, 215 мултимедијални 2 

Аналитичка хемија Милановић 

Б. 

211 ,216 

 

      `` 2 

Аналитичка хемија Савић Д. 214      `` 1 

Биохемија  Окљеша Р. 315     `` 2 

Општа и неорганска 

хемија 

Бјелица 

Миловановић 

Д. 

114     `` 2 

Општа и неорганска 

хемија 

Бјелица 

Миловановић 

Д 

116      `` 2 

 

План рада  додатне наставе 

предмет наставник Одељење  

(разред) 

Број 

часова 

Број 

обухваће

них 

ученика 

 

Опша и неорг.хемија Д.Бјелица 

Миловановић 

Први 

разред 

40-60 4-18 

Хемија  Б.Милановић Други, 

Трећи, 

четврти    

30-40 2-8 

Хемија  Р.Окљеша Други, 

трећи,  

четврти 

40-70 2-8 

Gran prix chimique,   Б.Милановић и Ружа 

Окљеша 

Други, 

трећи,  

четврти 

40-70 2-8 

 

Програм рада стручног већа за стручне предмете у  подручју рада:пољопривреда, 

производња и прерада хране 

Председник стручног већа: Пушкаш Љиљана 

Чланови стручног Већа су:Лукић Александра,Мрђеновић Невенка,Филипић 

Недељка,Маџгаљ Сања,Божић Мирјана,Чордаш мр. Јасна,Михајловић Марица, Станковић 

Сања,Пушкаш Љиљана,Татомировић Бранка,Стричевић Слободан, Алијевић 

Љиљана,Јовановић Биљана,Данојлић Стричевић Драгана,Божић Владимир. 

Стручно веће за пољопривреду, производњу и прераду хране у току 2014/15 године 

планира 6 састанака на којима би реализовали следеће активности: 
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Активност Време Место Начин 
Носиоци 

активности 

Број 

обухваћени

х ученика / 

Наставника 

/ родитеља 

Подела предмета Август – 

јун 

Школа Договор Сви Сви 

наставници 

Анализа општег успеха 

Тромесчје, 

полугоди

ште 

Школа Анализа на 

основу 

података 

Сви 

наставници 

Сви 

наставници 

Прегледање и усвајање 

тема за завршни разред и 

матуру 

Децембар школа Договор, 

гласање, 

усвајање 

Сви 

наставници 

Завршна 

одељења 

Рад са ванредним 

ученицима 

Током 

школске 

године 

школа Вежбе 

консултације, 

испити 

Наставници 

из датих 

предмета за 

ванредне 

ученике 

Ванредни 

ученици 

Опремање лабораторија и 

кабинета 

Током 

године 

школа Исказивање 

потреба 

Сви 

наставници 

Сви 

наставници 

Разматрање и 

организовање часова, 

допунских и додатних 

часова, конституисање 

Већа, бирање председника 

Већа и члана колегијума, 

плана уписа, организације 

дана школе, разматрање 

стручног усавршаввања, 

рад на изменама и 

допунама садржаја 

планова и програма, сајам 

образовања, презентација 

школе 

Током 

године 

школа Давање 

мишљења 

Сви 

наставници 

Сви 

наставници 

Договор о стручном 

усавршавању у установи и 

ван ње 

Током 

године 

школа На основу 

самовредновањ

а, каталога и 

мишљења 

чланова 

стручног већа 

Сви 

наставници 

Сви 

наставници 

Унапређење наставе 

Током 

године 

школа Огледни 

часови, израда 

дидактичких 

материјала 

Сви 

наставници 

Сви 

наставници 

Сарадња са факултетом 
Током 

године 

Школа, 

факултет 

Посете 

факултетима 

Чордаш мр. 

Јасна 

Сви 

наставници 
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Информисање о 

догађајима у Школи 

Током 

године 

Школа Састанци, 

обавештења, 

писани 

материјали 

Владимир 

Божић 

Сви 

наставници 

Рад на часопису 

алхемичар 

Мај – јун школа Припрема 

материјала 

Заинтересов

ани 

наставници 

Заинтересо

вани 

наставници 

Извештај са педагошких 

колегијума 

Током 

године 

школа Извештавање Владимир 

Божић 

Сви 

наставници 

Дан школе 
Октобар школа Презентација Сви 

наставници 

Сви 

наставници 

Презентација школе 

Септембар 

– мај 

Сајам, 

основне 

школе 

Припрема 

материјала, 

презентација, 

дежурство 

Сви 

наставници 

Сви 

наставници 

Представљање на сајму 

образовања 

Фебруар Сајам Припрема 

материјала, 

презентација, 

дежурство 

Сви 

наставници 

Сви 

наставници 

Договор о реализацији 

наставе, допунске и 

додатне наставе, блок 

наставе, припремне 

наставе, сарадња са 

организацијама 

Током 

године 

школа Праћење и 

анализа рада 

Сви 

наставници 

Сви 

наставници 

Договор око припреме 

ученика за такмичење 

Током 

године 

школа Тестирање – 

теорија и 

практичан рад 

  

Сарадња са ПеПси 

службом 

Током 

године 

школа Разговор, 

материјали, 

информације, 

анкете 

Сви 

наставници 

Сви 

наставници 

Рад са ванредним 

ученицима 

Током 

године 

Школа Настава, вежбе, 

консултације, 

испити 

По договору Вванредни 

ученици 

Ментори за матурске 

радове 

Април – 

мај 

Школа Косуктације 

око израде 

матурских 

испита 

Именовани 

наставници  

Ученици 

четвртих 

разреда 

Ментори за завршне 

радове 

Април – 

мај 

Школа Косуктације 

око израде  

завршних 

испита 

Именовани 

наставници  

Ученици 

завршних 

одељења 

Комисије на матури и 

изборним предметима 

Јун Школа Чланови 

комисије, 

испитивачи 

Именовани 

наставници  

Ученици 

четвртих 

разреда 
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Комисије на завршним 

испитима 

Јун Школа Чланови 

комисије, 

испитивачи 

Именовани 

наставници  

Ученици 

завршних 

одељења 

Рад на програму друга 

шанса 

Септембар 

– 

новембар 

Школа   Полазници 

Пројекат достигнуће 

младих 

Током 

године 

Школа Рад са 

ученицима 

Именовани 

наставници 

Ученици у 

пројекту 

Сајам проналазаштва, 

иновација и стваралаштва 

– Тесла фест 

Октобар Школа 
Рад са 

ученицима 

Именовани 

наставници 

Ученици у 

пројекту 

Млинарски дани 
Октобар Школа учествовање Именовани 

наставници  

Именовани 

наставници  

Пекарски дани 

Април  Учествовање, 

такмичење 

ученика 

Именовани 

наставници  

Именовани 

наставници 

и ученици 

такмичари  

Сајам пекарства 

Октобар  Посета Наставници 

стручних 

предмета 

Наставниц

и стручних 

предмета 

Пољопривредни сајам 
Мај Школа посета Сви 

наставници 

Сви 

наставници 

Фестивал науке 
Мај – јун Школа Посета Сви 

наставници 

Сви 

наставници 

Отворени дани 

Технолошког факултета 

Мај – јун Школа Посета Сви 

наставници 

Сви 

наставници

и 

заинтересо

вани 

ученици 

Оцењивање квалитета 

производа на новосадском 

сајму 

Март – 

април 

Школа Посета Наставници 

практичне 

наставе 

Наставниц

и 

практичне 

наставе и 

ученици 

 

Програм рада стручног већа за природне науке, изузев хемије  

Председник Стучног већа: Антонић Снежана 

Стручно веће чине наставници : 

-мaтeматикe:Бањанин Нада, Миловановић Мирослав,Антонић Снежана,Меселџић 

Гордана, Будисављевић Мирјана,Миловац  Тамара,Весна Бурсаћ 

-физике и електротехнике:Грујић Светлана, Станивук Љиљана, Чубрило Јасмина 

-информатике и рачунарства:Гранула Весна,Сања Голић,Бранка Шикарац,  

-биологије и екологије и заштите животне средине: Козарски Рожа,Каличанин Косана 
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Aктивност Време Место Носиоци 

активности 

Број 

обухваћених 

ученика/ 

наставника/ 

родитеља 

Утврђивање тема за 

матурски испит у 

августовском испитном 

року 

август Школа Стручно 

веће 

математике 

7 наставника 

Усвајање извештаја за 

претходну школску годину 

август Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Ажурирање плана и 

програма  

август Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Усвајање  плана и 

програма  

август Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Договор о улазном и 

излазном тесту из 

математике 

август Школа Стручно 

веће  

математике 

7 

наставника 

Сачинити план стручног 

усавршавања за чланове 

Стручног већа 

септембар Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Организовати узајамне 

посете наставника 

часовима на којима ће се 

стечена знања 

демонстрирати 

наставницима. 

Током 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Планирање  припреме 

ученика за такмичење 

Током 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Сарадња са ПеПси 

службом 

Током 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Договор о стварању  

услова  за организацију 

нових секција 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Сачинити план угледних 

часова из математике, 

физике, електротехнике 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Планирање  дана школе 
Октобар Школа Сви 

наставници 

Сви 

наставници 

Сачинити списак 

недостајућих средстава за 

рад 

октобар Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Информисати о догађајима 

у школи 

Током 

године 

Школа Миловац  

Тамара 

Сви 

наставници 
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Извештавати Стручно веће 

после  педагошких 

колегијума 

Током 

године 

Школа Миловац  

Тамара 

Сви 

наставници 

Планирати  примењивање 

стечених знања у настави 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће   

 16 

наставника 

Организовати презентације 

савременог начина рада на 

часу на стручним већима. 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће   

 16 

наставника 

Организовати рад са 

ванредним ученицима 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће 

16 

 Наставника, 

банредни  

ученици 

Планирање времена за  

извођења допунске наставе 

У току 

школске 

године и 

зимског 

распуста 

Школа Стручно 

веће 

16 

 наставника 

Направити извештај о 

реализацији  наставе на 

крају I  полугодишта 

Децембар Школа Стручно 

веће 

16 

 наставника 

Направити извештај о  

анализи  општег успеха на 

крају I  полугодишта 

Децембар Школа Стручно 

веће 

16 

 наставника 

Сачинити полугодишњи 

извештај о реализацији 

активности које произилазе 

из Школског развојног 

плана за ову школску 

годину.   

На  крају  

I 

полугоди

шта 

Школа Председни

к  стручног  

већа 

16 

наставника 

Планирати   примену 

мултимедијалне наставе 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће 

16 

наставника 

Планирати  примену нових 

метода у настави 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће 

16 

наставника 

Наставити  рад на 

школском сајту 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће 

16 

наставника 

Сачинити предлог плана за 

опремање школске 

библиотеке 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 
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Сачинити предлог плана за 

опремање учионица и 

кабинета. 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Сагледавање могућности за 

додатну обуку наставника 

у области комуникације и 

управљања 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Планирати припрему 

ученика за такмичења 

Мислиша 

март Школа Изабрани 

члан 

Стручног 

већа   

Изабрани 

члан 

Стручног 

већа  , 

ученици 

Сачинити план рада са 

талентованим и надареним 

ученицима 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Сачинити план додатне 

наставе.  

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Организовати додатну 

наставу за ученике који се 

спремају за такмичења. 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Презентовати план и 

резултате додатне наставе 

Наставничком већу и 

Савету родитеља. 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Усаглашавање критеријума 

наставника (шта је 

минимум за позитивну 

оцену) 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Сачинити план менторског 

рада за израду матурских 

радова 

Април – 

мај 

Школа Именовани 

наставници  

Ученици 

четвртих 

разреда 

Сачинити план менторског 

рада за израду завршних 

радова. 

Април – 

мај 

Школа Именовани 

наставници  

Ученици 

завршних 

одељења 

Саставити комисије на 

матури и изборним 

предметима. 

Април – 

мај 

Школа Именовани 

наставници  

Ученици 

завршних 

одељења 

Саставити комисије за 

завршне испите. 

Април – 

мај 

Школа Именовани 

наставници  

Ученици 

завршних 

одељења 

Усаглашавање тема за 

матурски испит у јуну 

мај Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 
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Сачинити план сарадње са 

другим стручним већима 

са циљем да се установе 

евентуалне нелогичности у 

редоследу тема и садржаја 

предмета и изврше 

корекције.  

У току 

школске 

године 

Школа Сви 

наставници   

Сви 

наставници   

Сачинити план тимског 

рада међу члановима 

Стручног већа са циљем да 

се анализира напредовање 

ученика и дају предлози за 

евентуалну корекцију 

плана и програма. (ШРП) 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Сачинити мере за 

унапређивање образовно 

васпитног рада на основу 

анализе резултата 

матурских и завршних 

испита. (ШРП) 

У току 

школске 

године 

Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

Сачинити план сарадње са 

другим школама од значаја 

за рад наше школе, у 

областима које покрива 

Стручно веће. (ШРП) 

У току 

школске 

године 

Школа Сви 

наставници   

Сви 

наставници   

Утврдити предлог мера 

усмерених на достизање 

циљева образовања и 

васпитања које 

превазилазе садржај 

појединих наставних  

предмета.  

У току 

школске 

године 

Школа Сви 

наставници   

Сви 

наставници   

Утврдити мере за 

унапређивање 

доступности 

одговарајућих облика 

подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета 

образовања и васпитања за  

ученике којима је 

потребна додатна 

подршка.  

У току 

школске 

године 

Школа Сви 

наставници   

Сви 

наставници   

Направити извештај о 

реализацији  наставе на 

крају II  полугодишта 

Децембар Школа Стручно 

веће 

16 

 наставника 
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Направити извештај о 

анализи  општег успеха на 

крају II  полугодишта 

Децембар Школа Стручно 

веће 

16 

 наставника 

Сачинити полугодишњи 

извештај о реализацији 

активности које произилазе 

из Школског развојног 

плана за ову школску 

годину.    

На  крају  

II 

полугоди

шта 

Школа Председни

к  стручног  

већа 

16 

наставника 

Сачинити (обједињен) 

годишњи извештај о 

реализацији активности 

које произилазе из овог 

плана и Школског 

развојног плана за ову 

школску годину. (ШРП) 

На  крају  

II 

полугоди

шта 

Школа Председни

к  стручног  

већа 

16 

наставника 

Подела часова јун Школа Стручно 

веће   

16 

наставника 

 

План и програм рада стручног већа за спрски језик и књижевност и уметност 

Председник стручног већа: Светлана Стојановић-Касалица 

Стручни актив чине наставници(имена): Сенка Ћук, Аида Твица, Зора Мате, Светлана 

Стојановић-Касалица, Зорица Роксандић, Бранислава Бута, Тања Петровић, Наташа 

Станојевић-Лазаревић и Радмила Видовић. 

У току године, стручни актив треба да се одржи 10 пута. 

Активности                                                   Време                                      Место  
 

усвајање Плана рада 

Стручног већа                        

септембар                                        школа 

усвајање Плана стручног 

усавршавања                  

септембар                                        школа 

комплетирање глобалног и 

оперативног плана са 

стандардима 

септембар                                        школа 

комплетирање списка за 

набавку средстава за рад 

септембар                                        школа 

тимски рад у циљу 

заједничког припремања и 

реализовања наставе 

септембар                                        школа 

договор о начину и времену 

извођења допунске и 

додатне наставе 

септембар                                        школа 

сагледавање могућности за 

увођење нових секција           

септембар                                        школа 

договор о прослави дана 

школе и дефинисање 

октобар школа 
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задатака 

разматрање могућности за 

сарадњу са локалном 

заједницом 

Током године школа 

посета Сајму књига у 

Београду 

 Београд 

посета СНП и Позоришту 

младих 

током школске године позоришта 

менторски рад током школске године  

објављивање школског 

часописа „Алхемичар“ 

током школске године  

реализација културно-

уметничког програма 

поводом Дана школе 

октобар школа 

стручно усавршавање у 

установи и ван ње 

током школске године  

договор и реализација 

пројекта Матуранти за 

катедром 

новембар школа 

информисање и укључивање 

родитеља у активности 

школе 

током школске године школа 

опремање и унапређивање 

рада школске библиотеке 

током школске године школа 

организовање школских 

трибина 

током школске године  

опремање учионица током школске године школа 

сарадња са Парламентом 

ученика 

током школске године школа 

сарадња са секцијама из 

стручног подручја рада 

децембар  

посете музејима током школске године  

посете галеријама током школске године  

договор о новогодишњој 

представи 

  

договор о Светосавској 

академији 

  

огледни часови јануар школа 

мултимедијални часови током школске године  

сарадња са Стручним већем 

страних језика 

током школске године школа 

координирање секцијама током школске године школа 

сарадња са Градском 

библиотеком, Академијом 

уметности, Културним 

центром Новог Сада, 

током школске године школа 



99 

 

Средњом школом за дизајн 

„Богдан Шупут“, Музичком 

школом „Исидор Бајић“ и 

Пољопривредном школом у 

Футогу 

сарадња са Фото-кино и 

видео савезом Војводине 

фебруар школа 

истраживачко бављење 

драмом 

током школске године школа 

програми радионица за 

креативно читање и писање 

током школске године школа 

припрема ученика за 

такмичење из српског језика 

и књижевности 

током школске године школа 

презентације са семинара и 

научних скупова 

током школске године школа 

школско и градско 

такмичење из српског језика 

и књижевности 

март школа, Гимназија „Јован 

Јовановић Змај“ 

посета Сајму књига у Новом 

Саду 

Нови Сад Нови Сад 

посета Сајму образовања Нови Сад Нови Сад 

посета са ученицима 

културно-уметничких 

дешавања 

током школске године школа 

учествовање у избору 

дестинација за школску 

екскурзију 

током школске године школа 

организација пројекта 

„Писци наши савременици“ 

април школа 

сарадња са вероучитељима у 

обиласку манастира 

током школске године школа 

дефинисање задатака у вези 

са припремом новог броја 

школског часописа, 

лекторски рад 

током школске године школа 

учествовање у стратегији 

избора нових образовних 

профила 

током школске године школа 

припремање програма и 

ученика за Школовизију 

мај школа 

избор тема за матурски 

испит 

мај школа 

консултације са ученицима 

који уписују српски језик и 

књижевност 

мај школа 
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реализација Школовизије јун школа 

Матурски испит јун школа 

прегледање завршног теста 

из српског језика у основним 

школама 

јун школа 

подела часова јун школа 

подела активности и 

задужења 

август школа 

усвајање извештаја о раду 

Стручног већа у школској 

2014/15. 

август школа 

усвајање извештаја о 

стручном усавршавању за 

школску 2014/15. 

август школа 

избор матурских тема за 

август 

август школа 

учествовање у комисијама за 

разредне, ванредне и 

поправне испите 

август школа 

 

 

Програм рада стручног веће за друштвене науке за област предмета: књиговодство, 

историја, географија, социологија, филозофија, устав и права грађана, грађанско 

васпитање и верска настава 

Председник стручног већа: Миловановић Андрија 

Стручно веће чине наставници: Данка Петовић-Мунитлак,Милан Пајин, Андрија 

Миловановић, Тања Агић, Марија Куљић, Ивана Калуђеровић, Жарко Золотић, Вера 

Кривокапић, Александра Панџић,  Александар Симетић, Јелена Ћосић, Маленица Наташа 

Aктивност Време Место Носиоци активности 

Анализа извештаја са 

Педагошког колегијума 

Усвајање плана рада, 

додатне наставе, 

допунске наставе 

На почетку школ. 

Године 

Школа Сви чланови стручног већа 

Анализа ученичких 

успеха 

Квартално, 

полугодишњегодиш

ње 

Школа Сви чланови стручног већа 

Организовање посета 

организацијама, 

институцијама, 

установама 

Током школске 

године 

У привреди 

и култури 

Сви чланови стручног већа 

Учествовање у 

активностима у 

појединим пројектима, 

школским тимовима и 

Током школске 

године 

Школа Тим модел школе заЈЕДНАКЕ 

ШАНСЕ: 

Александра Панџић; 

ТИМ МЛАДИХ:Ивана 
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активима Калуђеровић; 

ШКОЛСКИ ТИМ ЗА БОРБУ 

ПРОТИВ НАСИЉА: Наташа 

Маленица 

АКТИВИСТА ЦРВЕНОГ 

КРСТА: Вера Кривокапић; 

ДОСТИГНУЋА 

МЛАДИХ:Данка Петовић 

Мунитлак; 

ШРП: Александра Панџић, 

Марија Куљић,  

Учествовање на 

семинарима стручног 

усавршавања и стручно 

усавршавање у 

установи 

Током школске 

године 

Школа Сви чланови стручног већа 

Припрема ученика за 

такмичење 

Током школске 

године 

Школа Данка Петовић-Мунитлак  

Усаглашавање 

критеријума оцењивања 

Током школске 

године 

Школа Сви чланови стручног већа 

Учествовање у 

обележавању Дана 

школе,Божића и Светог 

Саве 

 Школа Сви чланови стручног већа 

Одлазак у верске 

објекте, Скупштине 

Града и сајмова  

 радна субота Нови Сад Марија Куљић, Ивана 

Калуђеровић, Вера Кривокапић, 

Александра Панџић, Александар 

Симетић 

Обилазак манастира Током школске 

године 

 Александар Симетић 

У циљу спровођења занимљивије образовне наставе грађанског васпитања, као и ради 

стицања различитих искустава ученика и ван школе, у договору са ученицима, 

родитељима и Управом школе – ученике ћемо организовано повести у следеће посете 

(напомињемо да није у плану да сви предлози буду и реализовани, али њиховим навођењем 

желимо да остваримо могућност за реализацију појединих): 

1. посета позоришту - Нови Сад и Београд 

2. посета биоскопу - Нови Сад и Београд 

3. Међународни конгрес и Сајам козметике, соларијума, опреме, Wеллнес, СПА и нега 

косе - Београд, октобар и март 

4. Сајам књига - Нови Сад и/или Међународни Београдски сајам књига 

5. Сајам графичке и папирне индустрије 

6. Међународни сајам заштите животне средине 

7. Фестивал меда 

8. Посета Сремским Карловцима и Карловачкој гимназији 

9. Посета Скупштини града Новог Сада 

10. Посета Универзитетском кампусу - Нови Сад 
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11. Сајам аутомобила  

12. Бранково коло 

13. Посета школи Др Милан Петровић  на Бистрици и/или у Браће Рибникар 

14. Посета Бановини 

15. Сајам хортикултуре 

16. Сајам 'Сјај' - Нови Сад 

17. Сајам Еко-свет - Нови Сад 

18. Посета музеју (по договору) 

19. Посета Пољопривредном сајму у Новом Саду 

20. У циљу ефикасније наставе предузетништва посета Сајаму Предузетниства, Сајаму 

науке и технологије као и упознавање ученика са радом приватних и јавних предузећа 

одлазком у поједина или организовањем гостовања нашој школи. 

ПЛАН ЗА ПОКЛОНИЧКА ПУТОВАЊА ШКОЛСКЕ 2014/2015  

 У оквиру извођења верске наставе у нашим школама постоји и пракса 

организовања једнодневног или вишедневног поклоничког путовања у манастире Српске 

Православне Цркве. Овакав вид путовања у вековној је традицији хришћанских народа.  

 Путовање је намењено првенствено ученицима који похађају часове православног 

катихизиса, али и осталим ученицима. 

 Познато је да школска путовања имају образовни карактер, као и да умногоме 

доприносе бољем упознавању ученика и професора, као и ученика међусобно, а оваква 

поклоничка путовања нуде и додатну корист за ону децу која гаје посебан однос према 

светињама Цркве. 

 Организовање стручних посета и студијских путовања. Организовање семинара, 

стручних скупова и трибина у оквиру установе. 

Програм рада стручног већа за физичко васпитање 

Председник стручног већа: Баљ Владимир 

 

Стручно веће у школској 2014-15 години чине: Ђорђевић Загорка 100% норме, Винаји –

Тарабић Хелена 100% норме, Пановић Снежана 30% норме, Богдановић Јелена 100% 

норме и Баљ Владимир 100% норме. 

Aктивност Време Место Начин Носиоци 

активности 

Број 

обухваћених 

ученика/ 

наставника/род

итеља 

састанци стручног  

већа 

током године, 

један обавезни 

састанак у 

августу а 

други обавезни 

састанак у јуну 

школа састанци председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

6 чланова већа 

договор о набавци и 

основних и додатних 

средстава за наставнике 

август, 

септембар 

школа састанци чланови 

стручног већа 

6 чланова већа 

анализа новопристиглих крај августа, школа састанци чланови 6чланова већа 
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планова и програма и 

договор о евентуалној измени 

садржаја постојећих планова 

и програма 

почетак 

септембра 

стручног већа 

планирање стручног 

усавршавања ван и у 

установи и усаглашавање 

термина за извођење 

планираних активности у 

установи 

почетак 

септембра 

школа састанци чланови 

стручног већа 

чланови већа 

договор о организовању 

Спортског дана ии турнира 

крај августа школа састанци чланови 

стричног већа 

чланови већа 

договор о доприносу 

стручног већа обележавању 

дана школе 

крај 

септембра, 

почетак 

октобра 

школа састанци чланови 

стручног већа 

чланови већа и 

представници 

организатоа 

прославе 

договор око организације и 

учешћа школских екипа на 

спортским такмичењима 

септембар школа састанци чланови 

стручног већа 

чланови већа, 

ученици 

договор о додатној настави и 

припремама за следећи 

степен такмичења 

Током године школа дискусиј

а, 

анализа 

чланови 

стручног већа 

чланови већа 

Учествовање на спортиским 

такмичењима у оквиру 

пројекта „Школа без насиља“ 

Током године   чланови 

стручног већа 

чланови 

стручног већа 

Рад у председништву 

Друштва професора физичког 

васпитања и у Савеза за 

школски спорт 

Током године   чланови 

стручног већа 

Винаји-

Тарабић ДНФВ 

Баљ В. СШС 

Учествовање на Стручним 

трибинама, студијским 

путовањима...у организацији 

Друштва наставника 

физичког васпитања 

Током године   чланови 

стручног већа 

сви чланови 

 

Пријављена су следећа такмичења у оквиру савеза за школски спорт и олимпијско 

васпитање Новог Сад: 

Спорт                   екипа              Професор који води екипу 

-Мали фудбал, дечаци- професор Баљ. 

-Стони тенис,дечаци,девојке –професор Баљ. 

-Рукомет,дечаци ,девојке- професорица Винаји –Тарабић Х. 

-Пливање, дечаци ,девојке- професорица Ђорђевић Загорка и Пановић С. 

-Одбојка,девојке-професор Баљ. 

-Гимнастика,девојке-професорица Богдановић Јелена и Пановић Снежана. 

-Атлетика,девојке и дечаци- професорица Винаји –Тарабић и Пановић С. 

-Кошарка, дечаци-професор Баљ. 
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Школске секције ће се држати у складу са календаром такмичења савеза за школски спорт 

као увод екипа у такмичење и што бољу припрему ученика за наступ на истим. 

Школске секције ће држати професори горе наведени као носиоци активности на 

такмичењима. 

Почетак школске године дочекаћемо на школским теренима где ћемо упозанти ученике са 

планом рада у овој школској години.У другој недељи септембра прва група од 32 разреда 

ће прећи у салу ДФВСР-Партизан 2. То је група којој предају професори Баљ ,Ђорђевић и 

Винаји –Тарабић. Ти ученици ће бити правовремено обавештени о преласку у салу а прва 

година ће бити упућена на који начин ће стићи у салу у улици „Уроша Предића 6“ у 

Новом Саду.  

Друга група од 13 разреда са професорицама Богдановић и Пановић ће прећи у салу 

Соколског Дома од 15 октобра.Ти ученици ће такође бити упозанти правовремено са 

преласком и начином доласка до сале ,уколико је први разред у питању. 

Ове године смо добили обавештење од друштва наставника физичког васпитања Новог 

Сада ,чији смо сви чланови o стручним семинарима планираним у овој школској 

години.Бројеви семинара у каталогу су: 800-к1 приоритет 1, 809-к3 приоритет 6, 804-к1 

приоритет 1, 802-к1 приоритет 1, 422-к2 приоритет 1 и 428-к2 приоритет 2. 

Неке од тих семинара ћемо у договору са управом школе пријавити ,такође ћемо и неке 

семинаре који нису уско стручни потражити у каталогу ипријавити ,опет у договору са 

управом школе. 

Ове школске године чланови нашег стручног већа се налазе у тимовима које наша школа 

има и активно ће учествовати у свим активностима тих тимова (тим за борбу против 

насиља-Баљ,Винаји-Тарабић.) Такође учествујемо и у раду стручних савеза град .(Винаји-

Тарабић Хелена у управном одбору друштва наставника физичког васпитања) 

Наставни план ове године је исти као и прошле,није било битних измена које би утицале 

на промену постојећих планова 

Програм рада стручног већа за стручне предмете у подручју рада:личне услуге 

Председник Стручног већа: Божић Драгана 

чланови већа: Драгана Божић(прецедник),Маја Бурсаћ,Недељка Цицовић,Слободанка 

Ђурић,Биљана Босаков,Оливера Летић Савић, Катица Црњаков,Ивана Шево,Наташа 

Иванишевић,Зорица Милошевић, Јулкица Бугарски,Јелица Урошевић,Биљана 

Бакева,Милена Кричковић,Бранкица Мунижаба 

Aктивност Време Место Начин Носиоци 

активности 

Број 

обухваћен

их 

ученика/ 

наставник

а/родитељ

а 

састанци стручног  

већа 

током 

године, 

један 

обавезни 

састанак у 

школа састанци председник 

стручног 

већа, 

чланови 

стручног 

15 чланова 

већа 
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августу а 

други 

обавезни 

састанак у 

јуну 

већа 

договор о набавци  основних 

и додатних средстава за 

наставнике 

август, 

септембар 

школа састанци чланови 

стручног 

већа 

15 чланова 

већа 

анализа планова и програма и 

договор о евентуалној измени 

садржаја планова и програма 

крај 

августа, 

почетак 

септембра 

школа састанци чланови 

стручног 

већа 

15 чланова 

већа 

планирање стручног 

усавршавања ван и у 

установи и усаглашавање 

термина за извођење 

планираних активности у 

установи 

почетак 

септембра 

школа састанци чланови 

стручног 

већа 

 чланови 

већа 

договор о организовању 

школског такмичењу 

крај 

фебруара 

школа састанци чланови 

стричног 

већа 

чланови 

већа 

договор о доприносу 

стручног већа обележавању 

дана школе 

крај 

септембра

, почетак 

октобра 

школа састанци чланови 

стручног 

већа 

чланови 

већа и 

представн

ици 

организато

ра 

прославе 

договор о додатној настави и 

припремама за следећи 

степен такмичења 

Током 

године 

школа дискусија, 

анализа 

чланови 

стручног 

већа 

чланови 

већа 

Договор о допунској настави Током 

године   

школа дискусија Чланови 

струцног 

већа 

Чланови   

већа 

Договор о чланству у НФК 

(НОВОСАДСКИ КЛУБ 

ФРИЗЕРА) 

август школа Анализа и 

дискусија 

Чланови 

стручног 

већа  

Чланови 

већа 

 

Програм рада стручног већа за страни језик 

Председник стручног већа: Јасмина Радујков-Сурла  

Чланови стручног већа: Сава Ракић, Јасмина Радујков-Сурла, Лела Вуковић, Татјана 

Стојић, Горан Грујић, Наташа Прањкић, Каталин Бајић 

Број планираних састанака: 4 
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Aктивност Време Место Начин Носиоци 

активности 

Број обухваћених 

ученика/ 

наставника/родитељ 

састанци стручног већа током 

године, 

један 

обавезни 

састанак 

у августу 

а други 

обавезни 

састанак 

у јуну 

школа састанци председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

7 чланова већа 

договор о набавци и 

расподели уџбеника за 

предстојећу школску 

годину као и о набавци 

основних и додатних 

дидактичких средстава 

за наставнике 

август, 

септемба 

школа састанци чланови 

стручног већа 

7 чланова већа 

анализа новопристиглих 

планова и програма за 

област страних језика и 

договор о евентуалној 

измени садржаја 

постојећих планова и 

програма 

крај 

августа, 

почетак 

септембр 

школа састанци чланови 

стручног већа 

7 чланова већа 

планирање стручног 

усавршавања ван и у 

установи и 

усаглашавање термина 

за извођење планираних 

активности у установи 

почетак 

септембр 

школа састанци чланови 

стручног већа 

чланови већа 

договор о доприносу 

стручног већа 

обележавању дана школе 

крај 

септембр

а,почетак 

октобра 

школа састанци чланови 

стручног већа 

чланови већа и 

представници 

организатоа 

прославе 

Обележавање европског 

дана језика 

26. 

септемба

р 

школа Презентац

ија 

Чланови 

стручног већа 

Наставничко 

веће,ученици 

договор око 

организације школског 

такмичења из енглеског 

језика 

јануар школа састанци чланови 

стручног већа 

чланови већа, 

ученици 

Школско такмичење из фебруар/ школа Тестирање Чланови У зависности од 
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енглеског језика март стручног већа 

по договору 

броја пријављених 

ученика 

анализа такмичења и 

договор о додатној 

настави и припремама за 

следећи степен 

такмичења 

фебруар/

март 

школа дискусија, 

анализа 

чланови 

стручног већа 

чланови већа 

Састанак стручног већа јун школа Анализа Председник 

стручног већа 

Стручно веће 

Састанак стручног већа август школа Договор о 

раду 

Председник 

стручног већа 

Стручно веће 

 

           

 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

 

Обухвата следеће активности: 

 

           1.  Конституисање Стручног актива и именовање нових чланова (август месец,  

једна од седница Педагошких колегијума) 

           2.  Упознавање нових чланова са начином и садржајима рада актива 

           3.  Предлог активности  у наредном периоду и одређивање носилаца 

           4.  Договор о прегледу и уношењу података у документ у области стандарда који се 

тичу образовних профила (прехрамбени техничар, месар, пекар) 

           5.  Договор о ажурирању података у програмима предмета када је реч о : начинима 

реализације програма, циљевима и задацима програма, предусловима, корелацији са 

осталим садржајима 

           6.  Ажурирање и допуна делова Школског програма који се односе на активности:  

планови културних и јавних делатности школе, полан спортских манифестација, план 

сарадње са породицом, план превенције насиља у школи,  планови слободних активности, 

план одежавања и заштите животне средине, план допунске и додатне  наставе, 

факултативне делатности. 

          7.  Извештавање и сумирање резултата. 

 

Стручни актив за развој школског програма: Штетин Александра, Мила Костић 

(директор), Шикарац Бранка и чланови Педагошког колегијума. 

   

ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
МИСИЈА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 Стручни актив за развојно планирање је у нашој школи формиран одлуком 

Школског одбора, 30. 10. 2009. године. Конститутивни састанак Стручног актива је 

одржан 24. 12. 2009. године.  Председник Стручног актива за развојно планирање је 

Светлана Грујић. 

 Укратко речено: 
Мисија Стручног актива је унапређивање рада и развој Школе. 
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 Стручни актив је првенствено задужен за доношење стратешког плана развоја 

Школе. Основни документ стратешког плана развоја Школе је Школски развојни план 

који се доноси на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остваривању 

стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада школе, за период од 4 године. 

Школски развојни план који је донет за период од 2011. до 2015. године је део 

новоуспостављеног система квалитета у нашој школи.  
 Школски развојни план садржи:  

 податке из анализе стања квалитете рада Школе,  

 мисију и визију Школе,  

 циљеве, задатке, активности и  

 начин евалуације.   

 Стручни актив, као носилац развоја Школе, осим што ради на доношењу Школског 

развојног плана:  

1. непрекидно ради на утврђивању стратешких циљева и формирању концепције 

развоја Школе, у сарадњи са Школском управом, руководством Школе, појединим 

интересним групама у Школи и ван ње, као што су: наставници, ученици, 

родитељи, представници локалне заједнице и друге организације и институције;  

2. на крају сваке школске године доноси извештај о реализацији школског развојног 

плана у протеклог школској години и школски развојни план за наредну школску 

годину;   

3. учествује у доношењу одлука које произилазе из средњорочног (четворогодишњег) 

и краткорочног (годишњег) школског развојног плана;  

4. периодично анализира достигнути степен квалитета рада у Школи, степен 

реализације и ефекте реализованих активности;  

5. предлаже измене и допуне школских развојних планова, уколико се за то укаже 

потреба;  

6. помаже, стимулише, усмерава и доноси препоруке о начину реализације 

активности које су предвиђене у школским развојним плановима;  

7. прати, бележи и вреднује извршење планираних задатака и активности; 

8. промовише тимски рад у Школи;  

9. подстиче увођење педагошких и организационих иновација у раду Школе;  

10. подноси годишњи извештај о свом раду који је саставни део годишњег извештаја о 

раду Школе;  

11. извештава о свом текућем раду Школски одбор и директора Школе, а о појединим 

активностима, према потреби, обавештава: Педагошки колегијум, Наставничко 

веће, Ученички парламент и Савет родитеља;  

12. афирмише активности предвиђене школским развојним плановима, путем 

различитих саопштења и на други начин.  
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ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН за школску 2013/14. годину 
 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ 
 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

План активности за 2014/15. школску годину је дефинисан на основу: 

1. средњорочног Школског развојног плана за период од 1. септембра 2011. до 31. августа 

2015. године, у коме су предвиђена три развојна приоритета: 1. Настава и учење, 2. 

Подршка ученицима и 3. Људски и материјални ресурси школе;  

2. Закона о основама система образовања и васпитања; 

3. већег броја извештаја о самовредновању; 

4. извештаја о остварености стандарда постигнућа и 

5. других индикатора квалитета рада Школе. 

  
ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА 

 

 Школа ће се посебно залагати за унапређивање рада у три области: 

 

1. настава  и  учење  

   - практично усмеравање наставе 

   - већа очигледност у настави 

   - увођење интерактивне наставе 

   - подршка успешним наставницима 

 

2. подршка ученицима 

                        - Превенција осипања броја ученика у школи. 

                        - боља сарадња наставника, ученика и родитеља 

                        - подршка успешним ученицима  

   - подршка ученицима у ваннаставним активностима  

   - подршка ученицима који се спремају за такмичење  

   - подршка ученицима који желе да упишу факултет 

                       

3. материјални и људски ресурси   

                        - унапређивање сарадње са привредом 

                        - изградња сале за физичко васпитање 

                        - опремање библиотеке 

                        - стварање услова за практичан рад у школи  

   - стручно усавршавање наставника  

 

Развојни циљеви 
 

1. Развојни циљ:  

 Унапредити наставу и учење увођењем интерактивног приступа, очигледном 

наставом, повезивањем теорије и праксе, стимулацијом ученика и наставника. 
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ЗАДАЦИ: 

 Укључити наставнике у семинаре и обуке.  

 Примењивати стечена знања са семинара у настави. 

 Повезати професоре у тимове у циљу заједничког припремања и реализовања наставе.  

 Организовати додатну наставу за ученике који се спремају за такмичења и за пријемни 

испит на факултету. 

 Унапредити планирање и припремање наставе унутар стручних већа. 

 Мотивисати наставнике да припремају и користе готове материјале за очигледну 

наставу. 

 Планирати и проширити сарадњу са локалном заједницом. 

         

Приоритет развоја 1: Настава и учење 

ред. 

број 

АКТИВНОСТИ 

    

носиоци и учесници у 

реализацији посла 

време/рок 

1.1. 

 

Укључити наставнике у семинаре и обуке  

1. Обуке спровести у складу са личним 

плановима усавршавања наставника. 

2. Формирати групу наставника за обуку: 

„Читањем и писањем до критичког 

мишљења“.  

ПЕ ПСИ , руководство 

ШколеСтручни активи 

из области предмета,  

током целе 

наставне 

године 

 

1.2. Примењивати стечена знања у настави. 

Организовати:  

1. огледне часове у школи,  

2. презентације савременог начина рада 

на часу на стручним већима и  

председници стручних 

већа, у сарадњи са 

педагогом и 

руководством Школе.  

током целе 

наставне 

године 

 

1.3. Стимулисати наставнике и ученике за 

успешнији рад.  

1. Повремено спроводити анкете о 

ефикасним и прихватљивим начинима 

стимулације међу наставницима и 

ученицима.  

2. Анализирати предлоге из анкета, а 

потом сачинити план потребних и 

примењивих активности.  

Тим за 

самовредновање, 

Стручни актив, 

руководство школе  

друго 

полугодиште 

1.4. Повезати наставнике у тимове у циљу 

заједничког припремања и реализовања 

наставе.  

1. Установити евентуалне нелогичности у 

редоследу тема и садржаја предмета  и  

извршити  корекције. 

2. Задужити  професоре  да  износе  своја  

запажања  о  напредовању  ученика,  

анализирају њихово напредовање и на 

основу тих анализа дају предлоге 

корекција плана  и  програма. 

3. Промовисати тимски рад у Школи. 

руководство Школе, 

Педагошки колегијум, 

стручна већа 

током целе 

наставне 

године 
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1.5. Унапредити планирање и припрема-ње 

наставе унутар стручних већа. 

1. Сачинити одговарајуће планове 

унапређења на стручним већима.  

председници стручних 

већа, у сарадњи са пе-

дагогом и руковод-

ством Школе. 

током целе 

наставне 

године 

 

1.6. Мотивисати наставнике да припремају и 

користе готове материјале за очигледну 

наставу. 

1. Промовисати употребу интернета, 

побољшати интернет конекцију у 

Школи и повећати проток на мрежи. 

2. Омогућити лаку доступност рачунару и 

пројектору за наставу, уз повећање 

броја рачунара и пројектора који се 

користе у настави.  

3. Омогућити наставницима да купе 

поволјно персоналне лап топ рачунаре 

и омогућити да наставници лично 

задуже рацунаре на своје име. 

4. организовати обуку за рад на рачунару 

и употребу интернета 

руководство Школе, 

Педагошки колегијум, 

стручна већа 

током целе 

наставне 

године 

 

1.7. Планирати и проширити сарадњу са 

локалном заједницом. 

1. У оквиру стручних већа размотрити 

могућности и сачинити конкретне 

предлоге. 

2. Реализовати усвојене предлоге. 

ПЕ ПСИ, руководство 

Школе, интерни и 

екстерни тренери 

током целе 

наставне 

године 

 

 

 

 
2. Развојни циљ:   

 Унапредити  подршку  ученицима  интензивирањем сарадње  са  родитељима, 

активирањем додатне наставе, повећањем радне дисциплине ученика и наставника и 

унапређивањем односа наставник-ученик.                                 

 

ЗАДАЦИ:   

 

1. Наставити  праксу  разговора родитеља и предметних наставника и редовно 

информисати о томе 

2. Организовати  предавања  за  родитеље 

3. Укључити  родитеље  у  школске  акције 

4. Активирати  додатну  наставу  у  школи  и унапредити  досадашњу праксу 

5. Мотивисати ученике 

6. Повећати  број  секција  у  школи 
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Приоритет развоја 2: Подршка ученицима 

Ред. 

број 

АКТИВНОСТИ 

    

носиоци и учесници  

у реализацији посла 

време/рок 

2.1. Превенција осипања броја ученика у 

школи. 

1. Кроз рад са одељењским 

старешинама 

2. Оснаживањем наставника за рад са 

ученицима и родитељима 

3. Оспособљавањем наставника за 

савремене методе наставе и 

комуникацијске вештине, помоћу 

којих ће стећи потребна знања и 

вештине за лакши рад са децом која 

имају посебне потребе, 

оспособљавање за индивидуални 

приступ 

4. Рад на наставним садржајима и 

начинима реализације, ради 

олакшавања учења 

5. Разматрање могућности увођења 

нових образовних профила 

6. организовати форуме за наставнике 

7. организовати реализацију 

акредитованих семинара на тему 

инклузивног образовања, писања 

ИОП-а,...... 

8. спровести анкету о разлозима 

осипања ученика 

ПЕ-ПСИ, руководство 

Школе, Педагошки 

колегијум, стручна 

већа 

током 

школске 

године 

2.2. Повећати васпитни рад од стране 

наставника и Школе 

1. Конципирати васпитни рад у Школи, 

на основу важећег закона и светских 

трендова у сфери образовања и 

васпитања у средњим школама, и уз 

помоћ пројеката подршке корисницима 

права и носиоцима одговорности у 

школи, преко примера добре праксе 

итд.  

2. Концепт повећаног васпитног рада у 

Школи инплементирати у Школу и 

обезбедити сву материјалну подршку 

наставницима и оснажити наставнике 

за захтеве из ове области. 

ПЕ-ПСИ, руководство 

Школе, Педагошки 

колегијум, стручна 

већа 

Прво 

полугоди-

ште 

2.3. Организовати предавања за родитеље.  

1. Извршити избор актуелних тема за 

ПЕ ПСИ,  

одељенске старешине 

према 

могућности-
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родитеље и ученике. 

2. Реализовати предавања на 

родитељским састанцима и ван њих.  

ма 

2.4. Укључити родитеље у школске  акције. 

1. Сачинити списак акција у које би 

родитељи могли да се укључе. 

2. Анкетирати родитеље (преко Савета 

родитеља) о начинима активирања и 

ангажовања родитеља у школским 

активностима. 

3. Сагледати могућности и укључити 

родитеље у рад појединих секција. 

Одељенске 

старешине, ПЕ ПСИ, 

стручна већа, 

директор, Ученички 

парламент, 

наставници који воде 

секцију, одељенске 

старешине. 

током 

године 

2.5. Информисати ученике о акцијама и 

активностима у школи. 

Формирати тим сачињен од наставника и 

ученика који би се бавио информисањем, 

обавештавањем и праћењем рада у Школи. 

Објединити рад школских новина, 

фотографсеке секције, рад на сајту школе 

и свим осталим видовима савременог 

информисања и комуникације. 

 

руководство школе, 

Стручни актив за 

развојно планирање 

октобар 

2.6. Мотивисати ученике.  

1. У сваком одељењу предложити најус-

пешније ученике за награду (школски 

успех, број изостанака, учешће на так-

мичењима, рад у секцијама, акцијама, 

манифестација-ма и другим ваннастав-

ним активностима). 

2. Промовисати позитиван став код уче-

ника и афирмисати ученике који су 

ангажовани у клубовима, организа-

цијама, удружењима, у школи и ван 

школе, путем  јавног информисања 

(књига обавештења, разглас, огласна 

табла, ЧОС, Наставничко веће, оде-

љенско веће...) 

3. Иницирати  активности  као  што  су:  

изложбе фотографија, ученички  радо-

ви, презентације... 

4. Пронаћи  спонзоре. 

5. Наградити ученике бесплатном 

екскурзијом. 

одељенска  већа, 

одељенске старешине, 

ПЕ ПСИ, директор, 

помоћници директора, 

стручна већа, Савет 

родитеља 

током  

године 

2.7.  Повећати број секција у школи. 

1. Анализирати рад постојећих секција. 

2. Сагледати могућности за организовање 

стручна већа, ПЕ-

ПСИ, руководство 

Школе. 

током 

године 
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секције новинарско фотографске. 

2.8. Организовати школске трибине.  

1. Предвиђено је да предавачи буду 

ученици, наставници и предавачи по 

позиву.  

тим за организовање 

школских трибина, 

директор  

током 

године 

2.9. Унапредити рад Ученичког парламента 

1. Формирати оперативни тим 

2. Дефинисати акције које парламент 

предложи 

3. Укључити Ученички парламент у 

акцију промовисања успешних ученика 

Руководсрво Школе, 

Оперативни тим за 

подршку раду 

Ученичког 

парламента  

почетком 

школске 

године 

2.10. Подржати  рад свих тимова у школи 

 тим за пројекте у школи 

 тим модел школе за Једнаке шансе у 

средњошколском образовању 

 тим за заштиту деце од насиља 

 тим за самовредновање 

 тим за каријерно вођење и саветовање 

 тим за додатну подршку ученицима 

 тим за стручно усавршавање 

 и остале тимове 

Тим за пројекате, 

руководство Школе и 

Актив за развојно 

планирање 

 

током 

године 

 

 

3. Развојни циљ:   

 Унапредити  материјалне и људске ресурсе школе остваривањем боље сарадње са 

привредом, верификовањем проширене делатности школе, стварањем услова за практичан 

рад у школи, изградњом сале за физичко васпитање, повећањем библиотечког фонда 

школе и организовањем система доделе интерних признања и похвала за све запослене.              

 

ЗАДАЦИ:   

1. Унапређење сарадње школе са привредом. 

2. Изградња  сале за физичко васпитање. 

3. Стварање  услова за практични рад ученика. 

4. Опремање  школске библиотеке. 

5. Верификовати проширену делатност школе. 

6. Обезбедити обуке за образовање које није дефинисано према степенима образовања. 

7. Верификовати делатност образовања и васпитања  у трајању од једне године (V степен 

стручне спреме) за одређене образовне профиле.  

8. Организовати систем доделе интерних признања и похвала за све запослене. 

  

Приоритет развоја 3а: Материјални ресурси школе  

Ред. 

број 

АКТИВНОСТИ 

    

носиоци и учесници  

у реализацији посла 

време/рок 

3.3. Довршити грађевинске радове на 

комплексу сале за физичко васпитање и 

започети са унутрашњим опремањем 

директор, стручна 

лица, Стручни актив 

До краја 

2011. 
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1. Спровести кампању за изградњу 

сале за физичко у сарадњи саа 

запосленима, ученицима, 

родитељима, партнерима, локалном 

заједницом и свим грађанима који 

имају интерес за завршетак 

изградње сале за физичко 

3.4. Наставити послове везане за 

реорганизацију кабинета за информатику 

и набавку информатичке опреме за 

наставу уз побољшање интернет 

конекције у Школи 

директор, стручна 

лица 

до краја 

школске 

године 

3.5. Наставити са опремањем лабораторија директор, стручна 

већа 

током 

године 

3.6. Наставити послове око набавке опреме за 

приредбе и рад секција 

директор, стручна 

лица 

 

3.7. Наставити са опремањем школске 

библиотеке 

1. Спровести акцију са ученичким 

парламентом за прикупљање књига 

директор, стручна 

већа 

током 

године 

3.8. Уредити спортске терене у дворишту 

школе 

директор, стручна 

лица 

током 

године 

 

 Приоритет развоја 3б:  Људски ресурси Школе 

Ред. 

Број 

АКТИВНОСТИ 

    
носиоци и учесници  

у реализацији посла 

време/рок 

3.13. Подржати рад свих тимова у школи Стручни актив за 

развојно планирање, 

Тим за самовреднова-

ње, руководство 

Школе, ПЕ-ПСИ, 

Педагошки колегијум 

током 

године 

3.15. Подржати одељенске старешине и 

наставнике у вођењу администрације, 

портфолиа, праћења ученика планова 

припрема и свих промена које се дешавају 

из тих области. 

Добрим информисањем 

Лаком доступношћу законским актима 

Материјаном потпором у облику 

одговарајућих свезака, формулара и свега 

потребног 

 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

Тим за самовреднова-

ње, руководство 

Школе, ПЕ-ПСИ, 

Педагошки колегијум 

током 

године 

3.19. 1. Оснажити наставнике у 

активностима које доприносе 

смањењу осипања броја ученика у 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

Тим за самовреднова-

Током 

школске  

године 
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школи ње, руководство 

Школе, ПЕ-ПСИ, 

Педагошки колегијум 

3.20.  Организовати систем доделе интерних 

признања и похвала за све запослене у 

Школи. 

руководство Школе, 

Педагошки колегијум, 

ПЕ-ПСИ. 

током 

године 

 

ПЛАН  ЕВАЛУАЦИЈЕ 

1. Развојни циљ:   

 Унапредити наставу увођењем интерактивног приступа, очигледном наставом, 

повезивањем теорије и праксе, стимулацијом ученика и професора. 

 

Индикатори  промена критериј Начин носиоци време 

Проценат анкетираних професора 80 до 

90% 

анкета ПЕ ПСИ 2012 

Број укључених професора у 

семинаре 

100 увид у 

извештаје 

Стручних  

већа 

руководство 

Школе, 

председник 

стручног 

већа 

крај 

године 

 

Број посећених семинара 

3-5 

Број нових материјала за очигледну 

наставу 

10-20 Увид у 

стање 

председници 

стручног 

већа 

крај 

године 

Број огледних часова 100 

годишње 

Посете 

часу 

 крај 

године 

Проценат ученика задовољних 

променама у настави 

30-50% Скала 

процене 

ПЕ ПСИ крај 

године 

Оформљени тимови за заједничку 

реализацију наставе 

3-5 Увид  у 

наставу 

руководство 

Школе 

крај 

године 

 

Извршене корекције  планова рада  Извештај 

стручног 

већа 

председници 

већа 

крај 

године 

Дефинисан  образовни  основ  за 

предмете, инплементирати стандарде 

у општеобразовним предметима 

 Извештај 

стручног 

већа 

председници 

већа 

крај 

године 

Реализоване теме на састанцима 

стручног већа у вези са  избором 

наставних метода, средстава.....  

2-4 Извештај 

стручног 

већа 

председници 

већа 

крај 

године 

 

2.  Развојни циљ:    

 Унапредити подршку ученицима интензивирањем сарадње са родитељима, 

унапређивањем односа професор-ученик, активирањем додатне наставе, повећањем радне 

дисциплине  ученика  и професора.  
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Индикатори  промена критериј начин носиоци Време 

Проценат професора који су 

одредили термин пријема  родитеља 

 

100% 

увид у 

књигу 

евиденције 

 

Председник  

актива 

крај 

школске 

године 

 

Број  пријема родитеља 

 увид у 

књигу 

евиденције 

руководство 

Школе 

крај 

школске 

године 

Број нових  секција у школи 

 

1 увид у 

извештаје 

руководство 

Школе 

крај 

школске 

године 

Број ученика укључених у секције 

 

до 20 увид у 

извештај 

председник 

актива 

крај 

школске 

године 

Број професора укључених у рад 

секција 

 

3 до 5 

увид у 

изваштај 

руководство 

Школе 

крај 

школске 

године 

Број одржаних предавања за 

родитеље 

2 

годишње 

 

увид у 

изваштај 

ПЕ ПСИ крај 

школске 

године 

Број присутних родитеља на 

предавању 

 

 

 30 до 40 

увид у 

изваштај 

ПЕ ПСИ крај 

школске 

године 

Број родитеља укључених у  школске  

акције 

 

20 

увид у 

изваштај 

одељењски  

старешина 

крај 

школске 

године 

Број професора који реализују 

додатну наставу 

 

  5 

увид у 

изваштај 

руководство 

Школе 

током 

године 

Број ученика обухваћених додатном 

наставом 

 

20 

увид у 

евиденцију 

задужени 

професори 

крај 

школске 

године 

Постигнути резултати на такмичењу пласман 

међу  5 

првих 

увид у  

извештај 

актива 

председник 

стручног 

већа 

током 

године 

Број ученика награђених бесплатном 

екскурзијом 

 

20-30 

увид у 

извештај 

ПЕ ПСИ крај 

школске 

године 

 
3. Развојни циљ:   

 Унапредити  материјалне и људске ресурсе школе остваривањем боље сарадње са 

привредом, верификовањем проширене делатности школе, стварањем услова за практичан 

рад у школи, изградњом сале за физичко васпитање, повећањем библиотечког фонда 

школе и организовањем система доделе интерних признања и похвала за све запослене. 

 

Индикатори  промена критериј начин носиоци време 

Анализирати квалитет и квантитет 

сарадње Школе са привредом у вези 

Број Анализа 

извештаја 

Координа-

тор за 

Крај 

школске 
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са реализацијом  практичне наставе 

учешће привреде у животу школе. 

практичну 

наству 

године 

Најбољи   индикатор је завршена 

сала за физичко 

Број Увид у 

објекат 

Директор  

Повећање броја лабораторија у 

школи 

Број Увид у 

објекат 

Директор  

Повећање искоришћености 

садашњих лабораторија 

У 

проценти

ма 

Извештај Помоћник 

директора за 

наставу и 

лаборанти 

Крај 

школске 

године 

Набавка потребне опреме за рад у 

лабораторијама и кабинетима 

Поређе-

њем 

планира-

ног и 

реализо-

ваног 

Анализа 

набавке 

Помоћник 

директора за 

наставу и 

лаборанти 

Крај 

школске 

године 

Повећање библиотечког фонда у 

складу са захтевима наставних 

програма 

Повећање 

од 5% 

годишње 

Извештај 

библиоте-

кара и 

стручних 

већа 

Библиотекар Крај 

школске 

године 

 

Председник Стручног актива за развојно планирање: Светлана Грујић 

Стручни актив тренутно ради у следећем саставу:1. Драгана Данојлић Стричевић – 

представник наставника, 2. Сенка Ћук – представник наставника, 3.Томић Ксенија– 

представник наставника, 4. Светлана Грујић – представник наставника, 5. Александра 

Панџић – представник стручних сарадника, 6. Марија Куљић – представник наставника, 7 

Ракић Сава- представник наставника, 8.Томовић Мила – представник наставника, 9. --------

------, представник Савета родитеља, 10.--------------- представник Ученичког парламента, 

11.---------------, представник јединице локалне самоуправе и 12.-------------- представник 

Школског одбора. 

 

 

ПЛАН  ТИМА  ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ  за  школску 2014./2015. годину 

 

Педагошки колегијум,  Стручни тим за школско развојно планирање и чланови Тима за 

самовредновање су у јуну месецу постигли договор да фокус активности самовредновања 

у наредној школској години буде на теми: оптерећеност ученика у настави. 

Овом анализом обухваћене су области: 

-  планирања наставе 

-  квалитет наставних активности 

-  подршка ученицима 

 

План обухвата следеће активности: 

 

1.  Договор са предметним професорима, одабир предмета,  термина, начина испитивања 
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2.  Одабир и селекција ученика који ће  узети учешће 

3.  Састанак са ученицима и давање инструкција 

4. Обезбеђивање материјала за рад (евиденционих листи) 

5. Састанак са родитељима ученика обухваћених испитивањем 

6. Праћење активности и помоћ ученицима и наставницима 

7.   Праћење оптерећености ученика на редовној настави 

8.  Анализа података, прикази и смернице за унапређивање рада 

 

Чланови Тима за самовредновање: Мила Костић-директор, Штетин Александра-педагог, 

Сања Голић.- наставник, -----------представник школског одбора,----------представник 

Савета родитеља,-----------представник Ученичког парламента. 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ УПРАВНИХ, 

РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА  

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

I ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 обављање консултација са сарадницима на изради програма рада школе (август) 

 израда програма рада директора (август) 

II ОРГАНИЗАЦИОНО МАТЕРИЈАЛНИ ЗАДАЦИ 

 израда предлога организационе шеме обављања свих послова у школи (септембар) 

 подела задужења на почетку сваке школске године (септембар) 

 организација израде и ажурирање нормативних аката школе (током године) 

 организација израде Извештаја о финансијском пословању (фебруар) 

 организација израде предлога Плана јавних набавки, набавки опреме и наставних 

средстава и инвестиционог одржавања (јануар) 

 пружање помоћи у обављању административно финансијских послова (током 

године) 

 учешће у изради финансијског плана (јул-август, фебруар) 

 праћење утрошка финансијских средстава и праћење законских прописа (током 
године), 

 ангажовање на пословима око завршетка доградње Школе – доградња фискултурне 

сале; (током године) 

 ангажовање на прибављању средстава за опремање фискултурне сале и школских 

просторија;(током године) 

 учешће у изради плана и праћење стручног усавршавања запослених (септембар, 

фебруар, током године); 

 учешће у изради и изменама распореда часова (август, током године); 

 ангажовање на пословима текуће поправке и одржавање зграде Школе (током 

године, а према средствима која су Школи додељена од стране финансијера); 

 ангажовање на пословима капиталног одржавања Школе (током године, а према 

средствима која су Школи додељена од стране финансијера); 
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 организација и учешће у обележавању Дана школе (23.10.), дана Светог Саве 

(27.01.), дана матураната (мај месец), матурске вечери и осталих планираних 

манифестација у школи... 

III ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД 

 надзор над организацијом наставно процеса, те предузимање адекватних мера ради 

унапређења наставе, уважавајући предлоге помоћника директора(током године); 

 организаовање консултативне и припремне наставе за редовне и ванредне ученике 

и испита за ванредне ученике, и лица уписана на преквалификацију, 

доквалификацију и специјализацију (током године); 

 организација послова у оквиру проширене делатности школе (током године); 

 праћење рада секција, тј. ваннаставних активности и других облика образовно 

васпитног рада у Школи (током године); 

 саветодавни рад са родитељима и ученицима (током године); 

IV АНАЛИТИЧКИ РАД 

 анализа остваривања годишњег плана и програма рада школе (фебруар, јун , 

август) 

 анализа извештаја о успеху ученика, изостанака ученика, реализованих програма 

рада наставника и сарадника и ванредних испита, у сарадњи са помоћницима 

директора (на крају сваког тромесечја, првог и другог полугодишта, и на крају 

школске године) 

V РАД У СТРУЧНИМ И ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИМА 

 припремање седница стручних органа (током године); 

 вођење седница Наставничког већа и Педагошког већа (током године); 

 праћење рада других стручних органа, стручних већа, стручних актива, школски 

тимова и седница одељењског већа (током године); 

 учешће у припреми седница и раду Школског одбора (током године); 

 учешће у припреми седница и раду Савета родитеља (током године); 

 учешће у раду пословних удружења средњих стручних школа – у три подручја рада 

(током године); 

 учешће на седницама Актива директора (током године); 

 припремање и вођење седница Удружења школа личних услуга 

VI РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈИ 

 надзор над вођењем педагошке документације, и поступање према налозима 

надлежних органа (током године); 

 увид у планирање и припрему наставе (током године); 

VII СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ РАДА 

 учешће у раду стручних актива , семинара , саветовања (током године); 

 праћење стручне литературе: часописа и приручника (током године); 

 учешће на семинарима за директоре (током године) 

VIII САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 сарадња са стручним институцијама (Министарство просвете, Заједнице средњих 

школа, факултети......) (током године) 

 сарадња са другим правним лицима (радним организацијама, удружењима, Центар 

за социјални рад,.......) 
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 учешће у пројектима ван Школе (пројекат “Друга шанса”, пројекат “НИС 

Нафтагас”-а, пројекти Покрајинског секретаријата за образовање, управу и 

националне заједнице,Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Институт за 

јавно здравље Војводине...) 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

АКТИВНОСТ  
МЕСЕЦ У КОЈЕМ ЈЕ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗОВАНА 

IX XI XII I II IV VI VII VIII 

Доношење и усклађивање општих аката Школе: 

Статут – измене и допуне *         

Статут Техничке школе “Павле Савић”, 

Нови Сад 
 *        

Правилник о ванредном школовању *         

Правилник о сталном стручном 

усавршавању запослених 
*         

Правилник о раду  школске радионице за 

практичну наставу ученика образовног 

профила женски фризер, мушки фризер и 

педикир и маникир 

*         

Сагласност на Правилник о 

систематизацији радних места 
* *        

Правилник о васпитној, дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика 
 *        

Етички кодекс  *        

Правилник о набавкама     *     

Правилник о  о мерама , начину и 

поступку заштите и безбедности ученика 
    *     

Правилника о дисциплинској и 

материјалној одговорности запослених 
     *    

Правилника о начину утврђивања 

запослених за чијим је радом престала 

потреба 

     *    

Правилника о организацији и полагању 

завршног и матруског испита 
     *    

Планирање рада Школе 



122 

 

Годишњи план рада школе за 2013/2014. 

годину и његове измене током године 
*   *  *    

План уписа редовних и ванредних 

ученика, лица на специјализацију, 

доквалификацију и преквалификацију у 

школској 2014/15. години 

  * *      

Школски програм  *        

План стручног усавршавања запослених 

за 2014. годину 
    *     

Праћење рада Школе 

Извештај о раду Школе за школску 

2012/13. годину 
*         

Извештај о раду директора Школе *    *     

Извештај о извршеном попису на дан 

31.12.2013. године 
    *     

Праћење финансијског пословања 

школе 
         

Измене финансијског плана за 2013.  *  *      

Предлог финансијског плана за 2014.  *        

Финансијски план за 2014.    *      

Сагласност на План јавних набавки за 

2014. годину 
   *      

Финансијски извештај за 2013. годину     *     

Сагласност на Трошкове школе за 

школску 2013/14. годину 
*         

Сагласност на Ђачки динар за школску 

2014/15. годину 
      *   

Сагласност на трошкове школарине за 

ванредне ученике  
 * *       

Остали послови 

Одлучивање у другом степену на 

приговоре на решења, односно одлуке 

директора Школе 

    *     

Саветовање око наставка доградње 

Школе – доградње фискултурне сале 
* *        
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Именовање комисија из своје 

надлежности 
*     *    

Именовање Стручног развојног актива *         

Избор директора Школе      * * * * 

Разматрање инспекцијских записника и 

обавештавање о судским споровима који 

су у току 

 *  *      

Одлучивање о правима и обавезама 

директора Школе 
*      *   

    ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

АКТИВНОСТ  
МЕСЕЦ У КОЈЕМ ЈЕ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗОВАНА 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Израда општих аката Школе и 

њихово услађивање са изменама 

позитивно-правних прописа 
* * * * * * * * * * * * 

Праћење примене закона, 

Статута, колективног уговора, 

општих аката и других аката 

Школе 

* * * * * * * * * * * * 

Стручни послови у вези 

остваривања права запослених 

из радног одноа, вођење 

кадровске евиденицје 

* * * * * * * * * * * * 

Припрема уговора, решења, 

одлука и других управних аката 

директора Школе 
* * * * * * * * * * * * 

Планирање, спровођење и 

праћење извршавања јавних 

набавки 
 *  * * * * * * * *  

Припремање седница Школског 

одбора, и израда записника и 

одлука донетих на седницама 

Школског одбора 

*  * * * *  *  *  * 

Припремање седница Савета 

родитеља, и израда записника са 

седница Савета родитеља 
*   *    *  *   

Израда решења и уговора за 

ванредне ученике 
* * *          
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Учествовање у дисциплинским 

поступцима против ученика 

Школе 
  * * * * * * * *   

Други послови по налогу 

директора Школе * * * * * * * * * * * * 

 

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

АКТИВНОСТ  
МЕСЕЦ У КОЈЕМ ЈЕ АКТИВНОСТ ПЛАНИРАНА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Разматрање Годишњег плана рада за 

школску 2014/2015. годину 
*          

Разматрање Извештаја о раду школе 

за школску 2013/2014. годину 
*          

Разматрање Развојног плана Школе, 

извештаје о вредновању и 

самовредновању 
   *       

Именовање представника у школске 

тимове и учешће у  раду тимова 

преко изабраних представника 
* * * * * * * * * * 

Анализа успеха ученика, са 

предлогом мера за осигурање 

квалитета и унапређивање васпитно-

образовног рада 

* * * * * * * * * * 

Анализа наплате и наменског 

трошења средстава ђачког динара за 

шкослку 2014/2015. годину 
*   *     *  

Утврђивање висине ђачког динара за 

школску 2015/2016. годину 
        *  

Предлагање избора уџбеника за 

школску 2014/2015. годину         *  

Разматрање проблема безбедности 

ученика * * * * * * * * *  

Предлагање мера за унапређење 

успеха ученика Школе и мера за 

побољшање услова рада Школе 
* * * * * * * * * * 

Анализа активности и 

манифестација које су обележене у 
   *    * *  
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школи, резултата такмичења,... 

 

У школској 2014/2015. године Савет родитеља броји 46 чланова. Планирано је да Савет 

родитеља одржи четири седнице. 

 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

I ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 израда предлога годишњег програма рада ( август, септембар) 

 израда распореда рада наставника 

 обављање консултација са сарадницима на изради програма рада школе 

 израда предлога документације за праћење реализације програма рада школе 

обављање консултација са сарадницима за унапређивање наставе ( током године)  

 организација замене наставника који су оправдано одсутни 

 организација рада помоћног особља 

II ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД 

 посета часовима с циљем увида у организацују наставног рада и квалитет припрема 

за наставу ( током године) 

 обилазак наставе, наставника почетника и млађих наставника с циљем пружања 

помоћи 

 индивидуални разговори с наставницима после посећених часова у циљу пружања 

помоћи у планирању и програмирању упућивања на примену појединих облика и 

метода рада у настави 

 учешће у изради планова и програма, организацији и праћењу реализације наставе 

у пилот одељењима 

 саветодавни рад са родитељима ученика и ученицима  

 групни облици инструктивног рада са наставницима - стручна већа , седнице 

одељењског и наставничког већа, педагошког колегијума 

III АНАЛИТИЧКИ РАД 

 полугодишњи извештај о успеху ученика и реализацији годишњег програма рада 

(јануар , јун ) 
 израда различитих извештаја за потребе педагошких и друштвених институција 

(током године) 

 анализа реализованих програма рада наставника и сарадника (јануар и јун) 

 анализа и реализација ванредних испита (током године) 

IV РАД У СТРУЧНИМ И ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИМА 

 педагошко инструктивни послови у раду стручних актива и на седницама стручних 

органа 

 припрема Наставничког већа 

 праћење рада других стручних органа, стручних већа и седница одељењског већа 

 учешће на седницама Заједница средњих стручних школа 

 учешће у раду школског тима за пројекат Једнаке шансе у средњошколском 

образовању и раду Тима за заштиту деце од насиља 

V РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈИ 
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 помоћ при изради инструмената: анкета и упитника, потребних за снимање и 

праћење одређених резултата (током године) 

 планирање и припрему наставе 

 контрола вођења педагошке документације 

VI СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ РАДА 

 учешће у раду стручних актива , семинара , саветовања ( током године) 

 праћење стручне литературе: часописа и приручника 

 учешће на семинарима и активностима стручног усавршавања у школи 

VII САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 сарадња са стручним институцијама (Министарство просвете и спорта, Заједнице 

средњих школа, факултети......) (током године) 

 сарадња са друштвеним организацијама (радним организацијама, Градским, 

Покрајинским и Републичким органима и установама,.......) 

 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 

Активност Време Носиоци 

-упућује ученике да у пратњи предметних 

наставника посећују фабрике и приватне 

радионице у циљу обављања практичне 

наставе, као и блок наставе 

Током 

године 

Гордана Зековић 

Драгана Данојлић-

Стричевић 

- прати одвијање наведених облика наставе Током 

године 

Гордана Зековић 

Драгана Данојлић-

Стричевић 

- израђује распоред часова за наставу у блоку Током 

године 

Гордана Зековић 

Драгана Данојлић-

Стричевић 

- контактира са социјалним партнерима у 

вези заказивања и обављања практичне 

наставе и блок наставе 

Током 

године 

Гордана Зековић 

Драгана Данојлић-

Стричевић 

- заказује санитарне прегледе Током 

године 

Гордана Зековић 

Драгана Данојлић-

Стричевић 

- организује рад са ванредним ученицима Током 

године 

Гордана Зековић 

Драгана Данојлић-

Стричевић 

- прима пријаве са потребном 

документацијом за упис ванредних ученика 

Током 

године 

Гордана Зековић 

Драгана Данојлић-

Стричевић 

- распоређује ученике према образовним 

профилима, разредима и предметима 

Током 

године 

Гордана Зековић 

Драгана Данојлић-

Стричевић 

- утврђује разлику предмета и издаје решење Током 

године 

Гордана Зековић 

Драгана Данојлић-

Стричевић 

- упућује ученике на распоред рада вежби и Током Гордана Зековић 
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остварује контакт између њих и предметних 

наставника 

године Драгана Данојлић-

Стричевић 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у Школи и бира се 

сваке школске године. Парламент има председника и заменика председника а бирају се на 

првој седници јавним изјашњавањем. 

Ученички парламент се образује ради: 

 давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету 

родитеља и директору Школе о правилима понашања ученика у Школи 

 давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету 

родитеља и директору Школе о слободним ваннаставним активностима, учешћу на 

спортским и другим такмичењима 

 давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету 

родитеља и директору Школе о организацији свих манифестација ученика у Школи 

и ван ње 

 давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету 

родитеља и директору Школе о активности за рад Тима за заштиту деце/ученика од 

злоствљања 

 разматрања односа и сарадње ученика и наставника, стручних сарадника и других 

запослених 

 обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање. 

Aктивност Време Место 

 

Начин 

 

Носиоц активности 

Број обухваћених 

ученика/ 

наставника/ 

родитеља 

Конституисање 

Ученичког парламента 

за шк. 2014/15. годину и 

избор два представника  

ученичког парламента у 

школском одбору и 

тимовима као и 

председника ученичког 

парламента 

септембар 

2014. 

 

Школа 

Спровођење 

поступка 

избора 

Чланови Ученичког 

парламента наставници 

задужени за рад са 

Ученичким парламентом 

Сви ученици школе 

Учешће чланова 

Ученичког парламента у 

школским приредбама и 

акцијама  

Током 

школске 

године 

Школа 

Информисање, 

помоћ у 

организацији и 

др.  

Чланови Ученичког 

парламента наставници 

задужени за рад са 

Ученичким парламентом 

Сви ученици школе 

Анализа извештаја о 

успеху и владању 

ученика 

На крају 

класифи-

кационог 

периода 

Школа 
Информисање, 

разговор 

Чланови Ученичког 

парламента наставници 

задужени за рад са 

Ученичким парламентом 

Сви ученици школе 
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Избор представника 

завршних одељења за 

састанак са управом 

Школе у вези матурских 

фотографија и договор и 

фотографисању ученика 

завршних одељења 

Март 2015. Школа 

Састанак са 

управом 

Школе 

Представници завршних 

одељења 

Ученици завршних 

одељења 

Сарадња са Тимом за 

младе  

Током 

школске 

године 

Школа

, ... 

Разговори, 

сусрети, 

посете, 

радионице... 

Тим за младе и чланови 

Ученичког парламента 

Тим за младе и 

чланови Ученичког 

парламента 

Организовање 

последњег наставног 

дана за завршна 

одељења 

мај 2015. Школа 

Договор 

директора 

школе и 

представника 

ученичког 

парламента и 

састанак 

ученичког 

парламента 

коме су 

присуствовали 

директор 

школе Весна 

Бурсаћ и 

помоћник 

директора 

Наташа 

Маленица 

Руководство школе, 

одељењске старешине 

завршних одељења, 

ученици завршних 

одељења, дежурни 

професори, обезбеђенје 

школе 

Руководство 

школе, одељењске 

старешине 

завршних одељења 

и  ученици 

завршних одељења 

Тим за подршку ученицима у раду: Берић Ненси 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА  

АКТИВНОСТИ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Школска библиотека  радиће свакодневно, тако да покрива обе смене ученика. 

Ученицима ће бити на располагању фонд од преко 10000  књиге. Библиотека има око 1000 

чланова - ученика, и преко 100 чланова- запослених.  

Основне активности библиотекара су : 

 набавка књига ( школске лектире, белетристике као и стручне литературе ) 

 сарадња са Градском библиотеком и Матицом српском 

 сарадња са секцијама у Школи 

 унос података у библиотекарски рачунарски програм Winisis 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА  
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Активности Време 

реализ. 

1.Планирање и програмирање  

 праћење промена у начину планирања рада наставника 

(консултације са директором и помоћницима директора, 

Министарством просвете и спорта, председницима Стручних 

већа за области предмета и предметним професорима. Ове 

школске године посебна пажња посветиће се изради и доради 

Школског програма (рад започет крајем протекле школске 

године: комплетирање програма за поједине образовне 

профиле, разрада методичког дела програма, анализа дела 

програма везаног за утврђивање критеријума за поједине 

образовне профиле (Стручна већа), комплетирање прегледа 

питања и задатака унутар програма и дела програма за предмете 

који подразумевају заштиту ученика на раду. Овај део плана 

подразумева сарадњу са Стручним активима према 

могућностима. 

IX 

X 

 израда образаца за планирање рада наставника по потреби 

 преглед глобалних и оперативних планова рада наставника, 

консултације по потреби 

IX 

X 

 учешће у планирању рада одељенског старешине, израда 

упутстава, давање смерница 

VII 

IX 

 учешће у планирању осталих активности у Школи током године 

-учешће у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада и 

Годишњег плана рада школе 

IX 

 

- израда годишњег и месечног плана рада педагога IX 

 

- помоћ у изради годишњег програма рад Стручних већа IX 

 

- помоћ у планирању сарадње школе са родитељима IX 

 

- помоћ у планирању сарадње школе са другим установама IX 

 

-помоћ у планирању предавања, акција, манифестација у школи  IX 

 

2.Реализација наставног плана и програма у сарадњи са 

наставницима 

 

 посета часовима у циљу праћења активности ученика на часу током године 

 посета часовима у циљу праћења остваривања планираних 

циљева и задатака наставе 

током године 

 рад са професорима у циљу подстицања основних дидактичких 

принципа 

током године 

 рад са професорима на увођењу промена у складу са захтевима 

реформисаног система 

током године 

 заједничка анализа циљева и исхода наставе, анализа током године 
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конкретизације истих на часу 

 заједничко припремање за наставу, предлози увођења нових 

облика рада (индивидуални рад са професорима) 

током године 

 сарадња са наставницима приликом израде тестова током године 

 приказ могућности активирања ученика на часу током године 

 сарадња и помоћ у конструктивном решавању евентуалних 

сукоба у одељењу 

током године 

 сарадња и помоћ у откривању евентуалног неуспеха ученика из 

појединих предмета 

током године 

 сарадња у откривању даровитих ученика и осмишљавање рада 

са њима 

X 

 сарадња у изради индивидуалних програма напредовања за 

ученике са посебним потребама (инклузивно обр.) 

X 

 сарадња у изради информативног материјала за ученике О.Ш.  XII 

 помоћ у реализацији активности предвиђених Ш.Р.П. током године 

 помоћ у организацији семинара за стручно усавршавање током године 

 могућности прилагођавања програма узрасним и развојним 

могућностима ученика-праћење, анализе, консултацијеи 

иницирање 

током године 

4.Рад са одељенским старешинама и одељенским заједницама  

 израда материјала и упутстава за рад, дистрибуција материјала 

и консултације 

IX 

 помоћ одељењским старешинама у раду (избор и реализација 

садржаја, метода и облика рада са одељењем) 

током године 

 обрада тема са ученицима на часовима одељенњског 

старешине: 

 методе учења -I разред 

 методе понављања и утврђивања -I разред 

 превенција преступничког понашања у школи и заштита од 

насиља 

 криза идентитета 

 зашто су потребна и зашто је важно поштовати правила 

понашања у школи  

 деструктивно и аутодеструктивно понашање 

 неки људи пуше – неки не  

- Шта могу да студирам 

- Како да напишем CV 

током године 

 Сарадња у организацији предавања за ученике,акција, посета 

културним и другим догађајима у школи и ван ње 

током године 

 Помоћ у сарадњи са стручним институцијама и надлежним 

органима за бригу о деци у граду 

током године 

 Учешће на родитељским састанцима По потреби 

 Помоћ у испитивању узрока неуспеха у учењу и адаптацији 

ученика одељења 

По потреби 
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 Помоћ наставницима приправницима у обављању послова о.с. По потреби 

 Помоћ у раду о.с. и њиховој сарадњи са дефектолозима и 

родитељима ученика са посебним потребама (ако постоји 

потреба) 

током године 

5.Сарадња са установама у реализацији програма унапређивања 

здравља ученика 

 

 ЕМПРОНА током године 

 Дом здравља З.О.Вука током године 

- Саветовалиште за младе током године 

- ЈАЗАС током године 

- Црвени крст Новог Сада током године 

- Институт за јавно здравље Војводине током године 

6.Професионална оријентација  

 организовање презентација факултета  IV,V 

VI 

 учешће на ЧОС са информацијама о могућностима уписа IV,V 

VI 

 учешће у изради информативног материја наше школе Прво 

полугодиште 

 учешће на Сајму образовања, основним школама и другим 

манифестацијма 

 

7. Рад са ученицима  

 помоћ у решавању евентуалних проблема и подстицање даљег 

напредовања 

током године 

 помоћ у раду ученичког парламента и одељенске заједнице током године 

 иницирање укључивања ученика у ваннаставне активности Почетком 

године 

 професионално информисање IV,V 

VI 

 помоћ у организацији предавања и акција  током године 

 рад на овладавању техника и метода учења  током године 

 помоћ у адаптацији на програмске захтеве током године 

 помоћ у сагледавању потребе за рационалним и 

конструктивним провођењем слободног времена 

током године 

8. Рад са родитељима  

 инсистирање да се прихвате сви облици сарадње са школом. 

Ове школске године планира се нешто интензивнија сарадња са 

родитељима ученика поноваца и ученика који имају проблема 

са праћењем програмских захтева. 
 

 

током године 

 сарадња са родитељима ученика са посебним потребама (ако 

постоји потреба) 

током године 

 укључивање родитеља у школске активности (предавања, током године 
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трибине, акције, манифестације......) 

 иницирање и организација родитељских састанака на одређену 

тему.... 

током године 

 учешће у раду Тима родитеља за одељења II1 II22  

 сарадња са родитељима у оквиру Савета родитеља током године 

9. Остали послови  

-сарадња са стручним институцијама и надлежним органима за 

бригу о деци 

током године 

-сарадња са ПП службама других школа током године 

-учешће у раду Актива стручних сарадника током године 

-учешће у раду стручних органа школе током године 

- учешће у раду школских тимова (Тим за самовредновање, Тим за 

борбу против насиља,Тим за пројекат Једнаке шансе у 

средњошколском образовању, Тим за каријерно вођење и 

саветовање, Тим за стручно усавршавање) 

током године 

-учешће на семинарима за стручно усавршавање током године 

-вођење документације током године 

- учешће у раду дисциплинске комисије  током године 

-преглед педагошке документације током године 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА 

активности време 

реализације 

ПОСЛОВИ НА ПЛАНИРАЊУ, ПРОГРАМИРАЊУ, ОРГАНИЗОВАЊУ И 

ПРАЋЕЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 изада месечних, оперативних планова рада психолога 

 израда планова рада Тима за заштиту деце од насиља и Тима 

додатну подршку ученицима и инклузивно образовање 

почетком сваког 

месеца 

 рад на мотивисању ученика за учење и рад 

  

по потреби 

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

  

 помоћ у стицању психолошких знања неопходних за рад са 

ученицима и саветодавни рад у одређеним проблем 

ситуацијама 

свакодневно 

 посета часовима васпитно - образовног рада по потреби 

САРАДЊА СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА 

 упознавање са психолошким карактеристикама ученика и 

породичним приликама, као и могућим интервенцијама у 

проблем ситуацијама 

свакодневно 

 помоћ у избору и реализацији садржаја, метода и облика рада 

са одељењем 

по потреби 

 реализација тема на часовима одељенског старешине: 

 болести зависности 

током године 
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 агресивност 

 ненасилна комуникација 

 психо - социјални развој адолесцената 

 анорексија и булимија 

 деликвентно понашање 

 учешће на родитељским састанцима IX 

 помоћ у припреми и организацији родитељских састанака по потреби 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 прикупљање свих релеватних података који су значајни за 

психолошки развој и здравље ученика 

свакодневно 

 реализација послова и задатака из области ментално хигијенске 

заштите ученика 

током године 

 психолошко саветовање ученика свакодневно 

 посета часова одељењске заједнице у одељењима првих 

разреда, у циљу промовисања рада педагошко - психолошке 

службе 

X,XI 

 додатна подршка ученицима и писање ИОП-а током године 

 посета часовима одељењске заједнице у циљу реализације 

различитих психолошких тема  

током године 

 организација пројекта ученика који конкуришу за ИС Петницу X,XI 

 реализовање часова из предмета психологија у  

  одељењима II -23, II- 22, II-21 

током године 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 прикупљање података о ученицима значајних за упознавање и 

праћење њиховог развоја, као и решавање проблем ситуација 

по потреби 

 сарадња са родитељима ради обезбеђивања јединственог васпитног 

деловања на ученике(договор о заједничким мерама,информисање о 

напредовању деце) 

по потреби 

 педагошко - психолошко образовање родитеља (тематски 

родитељски састанци, ненасилна комуникација, превенција 

наркоманије...) 

по договору 

  саветодавни рад са родитељима у проблем ситуацијама по потреби 

САРАДЊА СА УСТАНОВАМА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

УНАПРЕЂИВАЊА ЗДРАВЉА УЧЕНИКА 
 Дом здравља Змај Огњена Вука током године 

 Дечија психијатрија током године 

 Центар за социјални рад током године 

 СУП – Малолетничка деликвенција током године 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

 Рад у дисциплинској комисији за ученике током године 

 Члан Тима за заштиту деце од насиља током године 

 Координатор Тима за инклузивно образовање  током године 

 Члан Тима за каријерно вођење и саветовање током године 

 учешће у раду Актива стручних сарадника средњих школа за 

Јужнобачки округ 

током године 
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 учешће на семинарима за стручно усавршавање (Сабор 

психолога, Међународни скуп психолога) 

током године 

 учешће у раду стручних органа током године 

 вођење документације о раду свакодневно 

ПЛАН И ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Садржај рада на унапређивању образовно-васпитног рада : 

 програм рада стручног усавршавања професора – почетника 

 програм рада стручног усавршавања професора и стручних сарадника 

 план самовредновања 

 план унапређивања наставне праксе 

ПРОГРАМ РАДА НА СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ПРОФЕСОРА - ПОЧЕТНИКА 

За професоре без искуства у настави : 

 планирање рада, годишње, тематско, распоређивање наставног садржаја временски, 

комбиновани час ( време реализације почетком школске године и према потреби 

током године ) 

 анализа образовно-васпитних циљева и задатака који могу произаћи из садржаја 

 ( на састанцима Стручних већа за области предмета) 

 оперативно планирање : активности професора и ученика на часу, план захтева за 

рад ученика на часу сходно циљевима и задацима (континуирано током године ) 

 вредновање, технике ( тестови, објективне провере, усмена испитивања ), 

критеријуми вредновања ( континуирано током године ) 

 континуирана систематизација, уводна и у току обраде нове наставне јединице - 

технике (континуирано током године ) 

 Интелектуално осамостаљивање ученика 

 

За професоре са извесним искуством у настави : 

 технике које афирмишу субјекатски положај ученика ( током године) 

 осамостаљивање и оспособљавање професора за израду дидактичког материјала 

полупрограмирани материјал и наставни листићи (током године ) 

 објективне провере - тестови и начин индивидуализације ( током године ) 

Начин реализације програма : 

 индивидуалне консултације са професорима приликом редовног обиласка наставе 

 индивидуалне или групне консултације ван наставе 

Настојаће се да се рад временски и садржајно прилагоди професору, као што 

апсолутно мора бити прилагођен специфицностима услова у којима се настава изводи 

 ( расположива наставна средства, уџбеници, збирке задатака и др. ) 
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ПЛАН   УВОЂЕЊА  У  ПОСАО  ПРИПРАВНИКА 

 

Теме  које  се  реализују: 

1. Организациона  структура  установе 

2. Специфичности  захтева   према  разноврсности  образовних  профила,  

саставу  ученика,  према  условима  у  којима  се  одвија  настава  и  

практичан  рад  ученика,  социјалној  структури  породица  из  којих  

ученици  долазе,  образовних  и  васпитних  предуслова  са  којима  се  

располаже  и  др. 

3. Планирање  наставе:  глобално,   тематско  и  непосредно  припреманје 

4. Израда  припреме  за  час   

5. Израда  радних  листића  и  дидактичког  материјала 

6. Објективне  провере  знања,  израда  материјала 

7. Праћење  и  вредновање  напретка  ученика 

8. Показатељи  остварености  васпитно  образовних  циљева  и  задатака 

9. Облици  сарадње  са  породицом 

10. Структура  наставног  плана  и  програма 

11. Прецизирање  васпитно  образовних  циљева  и  задатака  наставе 

12. Логичке  (и  друге) методе  у  настави 

13. Хоризонтална  и  вертикална  корелација  садржаја. 

 

Овај  преглед  тема (које  се  реализују  у  консултативно  инструктивном раду  са  

професорима  приправницима  индивидуално  или  групно)   се  проширује  према  

конкретним  потребама   у  практичном  раду.  Уз   редован  консултативно  инструктивни  

рад  са  приправницима  интензивира  се  посета  настави  где  се  најдиректније  стиче  

увид  у   потребе  према  којим  се  даље  усмерава  даљи  рад.   

План увођења у посао приправника биће реализован уколико се током године ангажује 

наставник-приправник. 

У току ове школске године наставиће се сарадња са Националном службом за 

запошљавање у смислу ангажовања професора на стручној пракси. 

ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА НАСТАВНЕ ПРАКСЕ 

На основу праћења резултата и постигнућа ученика у појединим предметима произилази 

потреба да се учини напор како би се методе рада прилагодиле потребема и могућностима 

ученика. Један од основних проблема у школи је недовољна спремност ученика да се 

ангажују након завршене наставе. Зато ћемо у школској години 2014-2015. покушати да 

интензивирамо оне сегментe наставног процеса којима се обезбеђује стицање трајних 

знања: метода која ће се примењивати подразумева издвојени део часа (10-15 минута 

након редовног рада) за интензивно понављање и утврђивање на часу. 

Одељења, предмети и наставници ће бити одређени према договору и могућностима а у 

сарадњи са педагогом Александром Штетин. 

Осим тога, у оквиру школског развојног плана предвиђене су и друге активности везано за 

унапређење наставе (обука наставника, датотека мултимедијалних часова, формирање 

тимова за реализацију појединих часова, огледни часови: наставник-наставнику...) 
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АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД : 

Обавиће се у склопу : 

 праћења иновација које се спроводе у настави и њиховог ефекта на развој 

мотивације код ученика.  

 праћење реализације програма образовно-васпитног рада, приликом редовног 

обиласка наставе ( начин реализације) 

У циљу побољшања квалитета образовно-васпитног рада, постизања 

систематичности у раду ученика, као и побољшању резултата у смислу знања и 

стручности наставиће се иницијатива од претходних година да се уведе редовно 

тестирање ученичког знања из стручних предмета. Циљ овог рада је и постизање 

објективнијег увида у постигнућа ученика, одговорнији и активнији однос према с 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

НАСТАВНИКА,СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

И ОСТАЛИХ УЧЕСНИКА У  РАДУ ШКОЛЕ  

У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника (Сл.гласник РС, бр.13/2012.), као и на основу резултата 

спроведеног самовредновања у школи а према задацима развојног плана школе, 

планирано стручно усавршавање наставника и стручних сарадника: 

 

Назив семинара наставник Место 

одржавања 

Број часова 

Српски правопис у 

наставној 

пракси(673)K1,П1 

Сенка Ћук  16 

Школа као центар локалне 

заједнице (139)К4,П9 

Сенка Ћук “ 8 

Републички зимски 

семинар ( К. Б. 665 ) К1 

Зорица Роксандић Београд 18  

-Републички зимски 

семинар, 665, К1 

-Начини заштите младих 

од опасности и 

злостављања на 

Интернету,К3 

 

Светлана Стојановић-

Касалица 

Београд 

Нови Сад 

18  

24 

-Нове методе и технике у 

писменим и усменим 

облицима изражавања К1 

-Функција музеја, галерија 

и колекција у унапређењу 

Зора Мате Нови Сад 

Београд 

Кикинда 

16 

16 

16 

16 

16 
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наставе К2 

-Ученици промишљају, а 

ви?  К3 

-Истраживачки дијалог као 

подстицај критичког 

мишљења  К2 

-Креативност у настави као 

фактор успешног учења К2 

-Српски правопис у 

наставној пракси, 673, К1 

-Савремени драмски 

приступ у настави српског 

језика и књижевности и 

улога драмске секције у 

образовном процесу, 667, 

К1 

-Од игре до уметности, 

драмски метод у настави, 

680, К4 

Аида Твица Београд 

Београд 

Шабац 

8 

8 

8 

-Српска музика 19. Века у 

настави музике у 

општеобразовним и 

музичким школама, К.Б. 

748, К1, П1 

-Музичка култура и 

модерне технологије, К. Б. 

759, К2, П1 

-Средњошколски 

наставник у улози 

каријерног наставника,К.Б. 

15, К2, П2 

-Обука наставника за рад 

са проблематичном децом, 

К. Б. 49, К3, П4 

-Искористи час, К. Б. 376, 

К2, П2 

-Огледни час у личном 

плану професионалног 

развоја наставника у 

средњем стручном 

образовању, К. Б. 413, К2, 

П1 

-Учење и провера знања на 

даљину К. Б. 488, К4, П1  

Наташа Станојевић-

Лазаревић 

Нови Сад 

Кикинда 

Лесковац 

Кикинда 

Нови Сад 

Кикинда 

8 

16 

8 

8 

16 

16 

-Републички зимски 

семинар (665) К1 

Радмила Видовић Београд 

Београд 

18 

 8 
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-Активна настава српске 

књижевности, К1 

-Начини заштите младих 

од опасности и 

злостављања на Интернету, 

К3 

Нови Сад 24 

-Републички зимски 

семинар (665) К1 

-Активна настава српске 

књижевности, К1 

-Начини заштите младих 

од опасности и 

злостављања на Интернету, 

К3 

Бранислава Бута Београд 

Београд 

Нови Сад 

18 

 8 

24 

-Иновације у настави 

књижевности 

-Blog, twitter i facebook у 

настави 

Тања Петровић Београд 

online 

7 

24 

Учење да се учи и 

развијање мотивације (841) 

Сви наставници Већа за 

хемију  

школа К2-П5   - 16 

Правилним управљањем 

хемикалијама до 

безбеднијег радног 

окружења (630) 

Сви наставници Већа школа К1,П1  - 8 

Пословно успешан и 

остварен наставник (629) 

Сви наставници Већа школа К1,П1  - 24 

Активно учење/настава 

(350) 

Сви наставници Већа школа К2, П1  - 24 

Огледни час у личном 

плану професионалног 

развоја наставника у 

средњем стручном 

образовању (413) 

Сви наставници Већа школа К2, П1  -16 

Тренинг комуникацијских 

вештина и самопоуздања 

наставника 

Сви наставници стручног 

већа прехрамбене струке 
Школа 

К4 - 165 

16 

Развојно и пројектно 

планирање 

Сви наставници стручног 

већа 
Школа 

К4 – 544 

24 

Производња и прерада 

органске хране 

Сви наставници стручног 

већа 
Школа 

К1 – 753 

12 

Идентификација и израда 

пројекта 

Сви наставници стручног 

већа 
Школа 

К1 – 909 

16 

Развијање задатка – случаја 
Сви наставници стручног 

већа 
Школа 5014 

Умеће комуникације – 

комуникацијске вештине у 

Сви наставници стручног 

већа 
Школа 

К4 – 167 

8 
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пракси 

Агротуризам и рурални 

развој – шанса за младе 

Сви наставници стручног 

већа 
Школа 

К1 – 703 

16 

Научно стручни скуп – 

сабор психолога 

Цицовић Недељка К4 

П1,6 - 16 

1. 

Metoda učenja po stanicamau 

nastavi nemačkog jezika 

K1 P5 učesnik 8 

2. 

Igra kao motivacija za učenje stranih 

jezika 

K2 P5 učesnik 8 

3.Principi diferencijacije u nastavi 

nemačkog jezika 

 

K2 P6 učesnik 8 

1.Развој критичког мишљења у 

настави енглеског језика; 

Факултет за правне и пословне 

студије „Др. Лазар Вркатић“, 

Нови Сад 

 

К1 1 учесник 16 

2. Кључне комуникационе 

вештине у енглеском језику 

потребне за развој каријере  

Факултет за економију и 

инжењерски менаџмент, Нови Сад 

 

К4 4 учесник 10 

3. 

Дигитално доба - новине у 

настави страних језика  

Универзитет Сингидунум, 

Београд 

К2 1 учесник 8 

1. Ка бољем разумевању 

                 Кб 687 

К1  Учесник 8 

2.Пројектна настава , корак даље 

у настави енглеског језика 

                 Кб 694 

К1  Учесник 8 

3.Развој критичког мишљења у 

настави енглеског језика 

                  Кб 696 

К1  Учесник 16 

4. Oxford Teachers' Academy – 

teaching English to teenagers 

                 Kб 700 

K2  Учесник 24 

5. Кључне комункативне вештине 

у енглеском језику 

                Кб 714 

К4  Учесник 10 

1. Пројектна настава у енглеском К1 П1 учесник 8 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=714&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=714&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=714&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=714&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=703&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=703&godina=2014/2015
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језику, кат.бр.694 

2. Развој крит.миш.у настави 

енг.јез.,кат.бр.696 

К1 П1 учесник 16 

3. Оxford profess.devel.,кат.бр.700 

 

К2 П1 учесник 24 

4. Оxford profess.devel.,кат.бр.698 

 

К2 П1 учесник 8 

 

Лични планови стручног усавршавања свих наставника и стручних сарадника као и лични 

планови активности стручног усавршавања у установи, налазе се код наставника и 

председника стручног већа а саставни су део Годишњег плана рада школе. 

Чланови тима за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника су: Панџић 

Александра, Станивук Љиљана, Терзин Катарина, Јовановић Биљана,Наташа Станојевић-

Лазаревић. 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 Више година уназад, школа припрема штампани информативни материјал о 

могућностима уписа и школовања у нашој школи који је намењен ученицима основних 

школа. Тај материјал подразумева Информатор са детаљним подацоима о потребним 

условима за упис у школу, смеровима и броју ученика који се уписује. Затим, тачно су 

наведени предмети који се у току школовања изучавају, које су могућности даљег 

школовања или запошљавања након завршене школе, Осим тога наведене су остале 

активности које се одвијају у школи тако да се добија потпуна слика о раду у школи.У 

сарањи са ПП службом основних школа, договарамо се о могућој презентацији наше 

школе у њиховом простору. 

 Сајт школе је још један од начина да се шира јавност, а пре свега заинтересовани 

родитељи и ученици, упознају са радом школе. На сајту школе се могу прочитати све 

важне информације о раду школе а исто тако и све занимљивости везане за учешће 

ученика и наставника на такмичењима, манифестацијама, акцијама и др. 

 Веома важно подручје рада Школе су и активноти везане за пројекте у које је 

школа укључена. Пре свега то је пројекат „Једнаке шансе у средњошколском образовању“. 

Пројекат је свеобухватна иницијатива за унапређење услова и исхода школовања деце 

ромске националности, који су подржали Pestalozzi Children
,
s Foundation, Швајцарска и 

Фонд за отворено друштво, Србија.Пројекат подржавају Министарство просвете Р. 

Србије, Секретаријат за људска и мањинска права при влади Србије, Локалне самоуправе 

и Школска самоуправа.У пројекат је партнерски укључена и невладина организација 

Удружење Ромских студената. Пројекат је намењен:ученицима, родитељима, 

наставницима, школској администрацији, представницима УРС, представницима локалне 

заједнице.  

Затим, пројекат „Школа без насиља“ који је спроводио УНИЦЕФ у сарадњи са 

Министарством просвете, Министарством здравља, Министарством рада и социјалне 

политике, Саветом за права детета Владе РС, Заводом за унапређење образовања и 

васпитања, Министарством унутрашњих послова и Министарством за омладину и 

спорт.Досадашња искуства, знања и вештине из овог пројекта имплементиране су у све 

сегменте рада. 
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Школа је укључена и у Пројекат ПРОГРАМ ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ (Пројекат ЈА). 

Циљ је да се да се формирају ученичке компаније и као такве да учествују на 

регионалним, републичким такмичењима, као и сајмовима који се у ту сврху организују а 

у овој школској години се наставља рад преме програму.Носиоци пројекта у Техничкој 

школи „Павле Савић“ су мр Јасна Чордаш, и Данка Петовић-Мунитлак. 

Затим пројекат Ваннаставна едукација: Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу 

средњошколаца у Војводини, а едукатори који су прошли обуку и реализоваће програм са 

ученицима су Маја Бурсаћ и Александра Панџић. 

 

 Традиционално, школа учествује на Сајму образовања и Сајмовима професионалне 

оријентације али и у радио и ТВ емисијама. 

 Учествовање и постизање запажених резултата на многим и разним такмичењима, 

манифестацијама,смотрама и акцијама (наведено под ранијим тачкама) као и успешна 

сарадња са бројним установама, организацијама и институцијама (наведено под ранијим 

тачкама ) показатељ су доброг рада на имиџу школе. 

 Носиоци ових активности су сви запослени и ученици школе.  

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И 

ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА  РАДА 

ШКОЛЕ  

Током школске године на реализацији ће радити сви радници школе, а степен 

остваривања и вредновање резултата рада пратиће директор школе, Наставничко веће, 

стручни сарадници и инспектори Министарства просвете и спорта. 

Уколико објективни услови захтевају извесна померања у реализацији о томе ће се 

тражити сагласност надлежног Министарства, док код мањих промена морамо дозволити 

личну креативност професора која ће имати за последицу боље резултате. 

Посебно ће бити праћена и вреднована следећа подручја: 

 процена педагошког и стручног рада професора 

 унапређивање образовно - васпитног рада и усвајање иновација 

 напредовање ученика у учењу и општем развоју 

 педагошка организованост школе и сарадња са привредним организацијама и 

широм друштвеном средином 

 материјални, технички и кадровски услови, породичне и социјалне прилике 

ученика 

 праћење вођења педагошке документације 

 рад Тимова у школи и Стручних већа за област предмета и Стручних актива 

Директор школе,помоћници директора и стручни сарадници пратиће реализацију 

планираног образовно - васпиног рада, као и вођење педагошке документације (дневник 

рада, матичне књиге). У току школске године два пута ће се вршити анализа реализације 

образовно - васпитног рада. 
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Директор школе и стручни сарадници пратиће реализацију нових програма - 

модула у огледним одељењима. 

Директор школе ће поднети извештај о раду Наставничком већу на крају првог и 

другог полугодишта. У оцену рада укључиће се и Наставничко веће и донети мере за 

побољшање рада у наредном периоду. 

У Новом Саду, 

 ПРЕДСЕДНИК  ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 

--.09.2014. године   

 


