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УВОД

Историјат школе
Време у којем живимо захтева од школе да испрати промене, буде у корак са савременим тенденцијама и
одржи своје место у друштву као она карика која вуче напред повезујући породицу, ученике, локалну заједницу
и привреду. Та обавеза се у Грађевинској техничкој школи добро схватила и прихватила.
Грађевинска техничка школа из Београда свој почетак везује за 15. март 1924. године када је усвојен
Закон о средњој техничкој школи. Средња техничка школа је започела са радом у септембру 1924. године, у
згради данашње Техничке школе „Петар Драпшин”. У тој згради је остала све до 1953. године, када прелази у
зграду у Хајдук Станковој 2, где се и сада налази. Од школске 2015/2016. године школа носи назив Грађевинска
техничка школа „Бранко Жежељ”, а као Дан школе установљен је 14. март.
Средња техничка школа је имала 4 одсека: грађевински, архитектонски, електротехнички и машински.
Прва генерaција ове школе је бројала 179 ученика и 19 наставника. Школа се временом развијала и њени
одсеци су прерасли у самосталне школе.
Тако Грађевинска техничка школа у Београду представља најстарију школy овог усмерења у Југославији.
Школа је дала велики допринос у изградњи земље за све време њеног постојања. Из њених клупа су
изашли многи познати неимари, привредници, истакнути наставници итд.
Данас се школа налази у Хајдук Станковој 2. Образује кадрове ученика за четврти степен стручне спреме
у звању грађевински техничар за нискоградњу.
На почетку школске 2015/2016. године школа је добила ново име, Грађевинска техничка школа „Бранко
Жежељ”. Веома смо поносни на чињеницу да је чувени професор Грађевинског факултета, академик и светски
признати научник, неколико година свог живота провео у нашој школи радећи као професор.
Данас у Грађевинској техничкој школи „Бранко Жежељ” ради педесетак врсних наставника, који се
својски труде да школа и надаље остане плодоносни расадник других грађевинских неимара, који ће славу своје
струке преносити широм света.
Минулих неколико година колектив је и те како подмлађен, па су искуство старијих и ентузијазам и
енергија млађих наставника покренули мноштво нових идеја за осавремењивање и оплемењивање образовноваспитног процеса. Резултати ученика су постали видљиви: већа мотивисаност ученика, бољи успех,
занемарљив степен агресивног понашања, задовољнији и ученици и родитељи и наставници.
Наставници истински нису штедели ни време, ни знање. Користе све расположиве материјално-техничке
услове како би мулитмедијалном презентацијом градиво приближили ученицима, развијајући на тај начин
њихову заинтересованост и креативност.
Кроз стручне семинаре, стручну литературу и праћење савремених токова у свим областима образовноваспитног процеса наставници стално надограђују своја знања и умења и све више њих се укључује у савремене
токове образовања.
Посебна пажња поклања се естетском и функционалном уређењу простора: кабинета, холова, простора за
наставнике, канцеларије. Готово сви кабинети су опремљени белим таблама, рачунаром, видео пројектором са
пројекционим платном и везом са интернетом.
Повезивање теорије и праксе одвија се кроз сарадњу с грађевинским организацијама. Стога посебну
захвалност дугујемо Институту за путеве.
Ученици у оквиру стручних предмета посећују градилишта за нискоградњу и високоградњу, уз стручна
објашњења домаћина и могућност да им се одговори на сва питања у вези са извођењем грађевинских радова.
Што усклађенији однос образовања и васпитања, обезбеђујемо кроз разноврсне факултативне
ваннаставне активности што је за ученике прилика да своје слободно време посвете ономе што их интересује,
опушта и обогаћује. Већ годинама у школи раде секције. Наши ученици негују традицију учешћа на
манифестацији Звездаријада коју организује градска општина Звездара, а њихово учешће често бива препознато
по квалитету, што доказују освојене награде у разним дисциплинама.
Али, у нашој школи није запостављен ни хуманитарни рад са ученицима. Наши ученици активни су и у
организацији Црвеног крста Звездаре
Ученичка активност се тиме не исцрпљује. Од 2003. године у нашој школи активно ради и Ученички
парламент. У њему се потстиче и негује демоктарски дух и потстичу иницијатива и активност. Ученици се
припремају за активно и одговорно учествовање у доношењу одлука значајних за школу и ученике.
Присуствују седницама Наставничког већа и Школског одбора, сарађују са парламентарцима у локалној
заједници, али и на јавним трибинама и скуповима посвећеним различитим пројектима.
Успешна сарадња са родитељима посебно краси наш колектив: и на нивоу одељења и у Савету родитеља.
Кроз Савет родитеља и Школски одбор се родитељи заправо, укључују у рад и живот у школи.
Упознајте нас преко нашег веб сајта: http://gtskola.wixsite.com/brankozezelj.
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Колектив и руководство школе одликује амбициозност: хоћемо, многе ствари започињемо, а пуно тога
смо и урадили. Желимо да будемо школа која ће бити добра припрема младим људима за живот, рад и
образовање.
У оквиру оптимизације мрежа школа Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело
одлуку да од школске 2017/2018. године простор наше школе користи и Грађевинска школа. При томе обе
школе настављају да функционишу као засебна правна лица. Образовно-васпитни рад је организован у сменама
тако да ученици једне школепохађају наставу у једној смени, а ученици друге школе похађајунаставу у
другој(супротној) смени.
Први и други разред похађа наставу по новом профилу – Грађевински техничар, а трећи и четврти разред
похађа наставу по постојећем профилу – Грађевински техничар за нискоградњу.
Школа је прешла на вођење електронске документације путем ЕС-дневика у складу са упутствима и
процедурама које је издало Министарство просвете науке и технолошког развоја.
Због пандемије изазвене вирусом COVID 19, неопходно је да се школа адаптира и прилагоди новим
начинима и облицима рада.Отуда је у школи израђен планирано комбиновање непосредне наставе са наставом
на даљину. Израђен је модел Комбиноване наставе по којем започиње рад у овој школској години. Модел је
израђен у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и препорукама
Кризног штаба о мерама за спречавање ширења заразе болестиCOVID 19и заштите здравља ученика и
наставника. Такође, модел је израђен у односу на специфичности услова рада школе, обзиром да зграду користе
две школе. Приоритет је био да се ученицима омогући безбедан боравак у школском простору и што
квалитетније праћење наставе.

Смернице рада школе
Годишњи план рада Школе је лична карта школе. То је документ у којем се одређују приоритети у
текућој школскојгодини, садржаји кроз које ће се они остваривати, време, место, носиоци активности, начин
рада и начин праћења.
Годишњи план рада школе, заједно са Развојним планом и континуираним процесом самовредновања
чини целину рада школе.
Годишњи план рада Школе мора бити у сагласности са Законом о основама система васпитања и
образовања и свим осталим подзаконским актима који из њега произилазе. У креирању Годишњег плана рада
Школе руководили смо се свим упутствима која су из Министарства просвете и спорта пристизала до почетка
школске године. Напомињемо да ће се реализација задатака из Годишњег плана рада Школе усклађивати са
свим законским изменама које се буду дешавале у току школске године.Током ове школске године, радићемо
на усаглашавању начина вођења школске документације у складу са Стручним упутством, са искреним
опредељењем да се акценат стави на непосредан рад са ученицима и покушамо да отклонимо навике
формализама.
Специфичност ове школске године је да се настава реализује по Комбинованом моделу. Школа је
израдила следећи модел:
Настава се организује у школи према изађеном распореду часова у сменама, са почетком у 8:00 за
преподневну и у 14:00 за после подневну смену.
1.септембра наставу у школи, у преподневној смени, започињу ученици 1. и 3. разреда. Настава почиње од
8:00. Свако одељење је подељено на две групе. Свака група долази у школу у одређено време и има свој
распоред. Свака група ће реализовати наставу сво време у једној учионици (осим часова који се реализују у
кабинетима рачунарства и информатике). Један ученик има два дефинисана распореда: када је у школи и када
ради на даљину.
Ученици 2. и 4. разреда школску годину започињу наставом на даљину, по свом распореду.
Ученици који су се у потпуности определили за наставу на даљину, раде по распореду који је израђен за њих.
Часови трају по 30 минута. Мали одмори трају 5 минута, и један велики одмор, у трајању од 15 минута, између
3 и 4 часа.
Провере знања обављаће се непосредно, у школи за све ученике.
Израђен је прецизан распоред група по кабинетима и распоред дежурстава наставника.
Сви ученици и запослени су у обавези да имају заштитну маску и спроводе прописане мере превенције
ширења инфекције.
Школа је микро средина друштва и има све карактеристике тог истог друштва. У условима и
могућностима у којима живе и раде и наши ученици и њихови родитељи, и наставници, сматрамо да се најпре
морамо ослањати на сопствене потенцијале.
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Овај Годишњи план рада нека буде један такав покушај. Он садржи јасно конкретизоване задатке које ће
реализовати конкретни носиоци посла. Тако ћемо, надамо се, учинити да се превазиђе декларативно залагање за
образовно-васпитни рад и ученика.
Полазећи од основног принципа, који обједињава укупан рад школе, да је личност ученика субјекат
образовно-васпитног процеса, неопходно је даље унапређивање васпитног рада како би ученике и њихове
родитеље вратили у Школy двојако: да у њој дуже остају и да буду истински сарадници.
Уз помоћ Школског одбора и сарадника из локалне заједнице већ су остварени први кораци да се изађе
из општег сиромаштва у којем се налази већина школа. Опремљеност школског простора и набавка савремене
наставне технологије ће бити благодет за ученике и њихову мотивацију. Први кораци су већ направљени.

ЗАКОНСКА ОСНОВА
Сходно члану 62. Закона о основама система образовања и васпитања:
„Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и
васпитања.
Годишњи план рада установа доноси у складу са школским календаром, развојним планом и
предшколским, школским и васпитним програмом, до 15. септембра.”.
Део Годишњег плана рада је Акциони план школског развојног плана за текућу школску годину.
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АКЦИОНИ ПЛАН за период 2020 - 2023. годинe
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ1 Прорамирање, планирање и извештавање у функцији квалитетног, ефикасног и ефективног рада школе
ЗАДАТАК 1: Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи квалитетног рада школе.
Р. бр.

Опис активности

1.

Израда Школског програма

2.

Израда Развојног плана

3.

Одабир грађе за садржаj кључних
школских докумената којим се
одржава специфичности установе.

4.

Програмирање рада заснива се на
аналитичко-истраживачким
подацима и
проценама квалитета рада установе

5.

Уважавање узрасне, развоjне и
специфичне потребеученика.

Време и реализација
активности

Носиоци активности
Струни актив за Школски
програм
Стручниактив за Развојно
планирање
Струни актив за Школски
програм
Стручниактив за Развојно
планирање
Струни актив за Школски
програм
Стручниактив за Развојно
планирање
Стручни активи

На три године
На три године
Током школске године

Доношење Годишњег плана рада

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Током школске године

комисија за израду Годишњег
плана рада

до 15.септембра

Извори доказа
Извештај о раду
Стручног актива за
Развојно планирање
Извештај о остварености
Развојног плана
Извештај о
самовредновању и
екстерном вредновању
Извештај о остварености
Годишњег плана рада
школе
Извештаји стручвих
већа за област
предмета и др.

Током школске године

ЗАДАТАК 2:Планирање рада органа, тела и тимова jе у функциjи ефективног и ефикасног рада у школи.
Време и реализација
Р. бр.
Опис активности
Носиоци активности
активности

1.

Нивои остварености

Ниво остварености
скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Извори доказа
Извештај о раду
Стручног актива за
Развојно планирање
Документ

2.

Повезивање и конкретизовање
циљеваиз развоjног плана и
школског програма у
оперативним/акционим плановима
органа, тела, тимова, стручних
сарадника и
директора

Стручни активи
Школски тимови
Стручна већа
директор педагог
библиотекар

Током године

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Извештај о раду
Стручног актива за
Развојно планирање

евиденција
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ1 Прорамирање, планирање и извештавање у функцији квалитетног, ефикасног и ефективног рада школе

3.

4.

Оперативно планирање органа,
тела и тимова предвиђа активности
и механизме за
праћење рада и извештавање током
школске године.
Годишњи извештаj (садржај и
усклађност

Стручни активи
Школски тимови
Стручна већа

Током године

комисија за израду Извештаја о
раду школе

до 15.септембра

Извештај о раду
Стручног актива за
Развојно планирање
евиденција
Извештај о раду
Стручног актива за
Развојно планирање

ЗАДАТАК 3:Планирање образовно-васпитног рада усмерено jе на развоj и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда остигнућа/исхода у
наставним предметима и општих међупредметих и предметних компетенциjап
Време и реализација
Р. бр.
Опис активности
Носиоци активности
Ниво остварености
Извори доказа
активности
Коришћење међупредметних и
предметних компетенциjа и
документација
стандарда за
1.
Предметни наставници
наставника
глобално планирање наставе и
евиденција
исхода постигнућа за оперативно
планирање наставе.
У оперативним плановима
наставника и у њиховим дневним
припремама видљиве
су методе и технике коjима jе
планирано активно учешће ученика
Предметни наставници
документација
2.
на часу.
одељењски старешина, педагог
евиденција
скала
током школске године
самовредновања са 4
Израда одређене документације и
нивоа остварености
инструмената за ИОП

3.

4.

Планирање допунске наставе и
додатног рада jе функционално и
засновано jе напраћењу постигнућа
ученика.
У планирању слободних
активности уважаваjу се резултати
испитивања
интересовања ученика.

Предметни наставници

документација
евиденција

Предметни наставници

документација
евиденција
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ1 Прорамирање, планирање и извештавање у функцији квалитетног, ефикасног и ефективног рада школе

5.

6.

Планирање васпитног рада са
ученицима засновано на
аналитичко-истраживачким
подацима, специфичним потребама
ученика и условима непосредног
окружења.
Припреме за наставни рад садрже
самовредновање рада наставника
и/или
напомене о реализациjи
планираних активности.

одељењске старешине
педагог
библиотекар

Предметни наставници

документација
евиденција

документација
евиденција

током школске године

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ2 Подизање квалитета наставе
ЗАДАТАК 1: Ефикасно управљање процесом учења на часу
Р. бр.

Опис активности

1.

Постављање ученику jасних
циљева часа/исхода учења и зашто
то што jе планирано треба да
научи.

2.

3.

4.

Време и реализација
активности

Носиоци активности

Нивои остварености

Извори доказа

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Припреме наставника,
праћења педагога,
самоевалуација и
евалуација (извештаји)
Годишњи и месечни
планови рада наставника
и
стручних већа, Дневник
рада (евиденција
васпитно
– образовног рада

Упућивање јасних обjашњења,
упутстава и кључних поjмова
Успешно структурирање и
повезивање делова часа
коришћењем различитих метода
(облике рада, технике, поступке…),
односно спровођењем обуке у
оквиру занимања/профила у складу
са специфичним захтевима радног
процеса.

Предметни наставници

Током школске године

Поступно постављање
питања/задатака/захтева
различитог нивоа сложености
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ2 Подизање квалитета наставе
Усмеравање интеракциjе међу
ученицима тако да jе она у
5.
функциjи учења (користи питања,
идеjе, коментаре ученика, подстиче
вршњачко учење).
Функционално коришћење
постоjећих наставних средстава и
6.
ученицима доступних извора
знања.
ЗАДАТАК 2:Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика.
Р. бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Опис активности

Време и реализација
активности

Носиоци активности

Ниво остварености

Извори доказа

Прилагођавање захтева
могућностима сваког ученика
Прилагођавњеа начинах рада и
наставних материjала
индивидуалним карактеристикама
сваког ученика.
Посвећивање времна и пажње
сваком ученику у складу са
његовим образовним и васпитним
потребама.
Примена специфичних
задатака/активности/материjала на
основу ИОП-а и плана
индивидуализациjе.

Предметни наставници

Током наставног периода

Укључивање ученика коjима jе
потребна додатна подршка у
заjедничке активности коjима се
подстиче њихов напредак и
интеракциjа са другим ученицима.
Прилагођавање темпа рада
различитим образовним и
васпитним потребама ученика.
7

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Припреме наставника за
час, Извештај педагога о
праћењу наставе,
извештај о
самовредновању и др.
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ2 Подизање квалитета наставе
ЗАДАТАК:Стицање знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу.
Време и реализација
Р. бр.
Опис активности
Носиоци активности
активности
Одабир активности/радова ученика
који показуjу да су ученици
разумели предмет учења на часу,
1.
умеjу да примене научено и
образложе како су дошли до
решења
Подстицање и развијање код
ученика прикупљања, критичког
2.
процењивања и анализирања идеjа,
одговора и решења.
Подстицање ученика да излажу
Предметни наставници
Континуирано
3.
своjе идеjе и износо оригинална и
креативна решења.
Подстицање и развијање код
ученика способности како да
4.
примењуjе повратну информациjу
да реши задатак/унапреди учење.

5.

Ниво остварености

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Извори доказа

Припреме наставника за
час, Извештај педагога о
праћењу наставе,
извештај о
самовредновању и др.

Подстицање и развијање код
ученика способности да планира,
реализуjе и вреднуjе проjекат у
настави самостално или уз помоћ
наставника

ЗАДАТАК 4:Одабир поступака вредновања у функциjи даљег учења
Р. бр.

1.

2.

Опис активности
Формативно и сумативно
оцењивање у складу са прописима,
укључуjући и оцењивање оног што
су ученици приказали током рада
на пракси* (пракса ученика у
средњоj стручноj школи).
Појашњавање критериjуми
вредновања ученицима

Време и реализација
активности

Носиоци активности

Нивои остварености

Предметни наставници

Континуирано

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Предметни наставници

Континуирано

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености
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Извори доказа
Припреме наставника за
час, Извештај педагога о
праћењу наставе,
извештај о
самовредновању и др
Припреме наставника за
час, Извештај педагога о
праћењу наставе,
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ2 Подизање квалитета наставе
Давање потпуне и разумљиве
повратне информациjе ученицима о
3.
њиховом раду, укључуjући и jасне
препоруке о наредним корацима
Подстицање и развијање код
4.
ученика способности и навике да
поставља себи циљеве у учењу
Подстицање и развијање код
ученика способности да критички
5.
процени своj напредак и напредак
осталих ученика
ЗАДАТАК 5: Подстицање и развијање успеха сваког ученика
Р. бр.

1.

2.

3.

Опис активности
Подстицање ученика на међусобно
уважавање и на конструктиван
начин успостављање и одржавање
дисциплине у складу са
договореним
правилима.
Коришћење разноврсних
поступкака за мотивисање ученика
уважаваjући њихове различитости
и претходна постигнућа, као и
подсицање интелектуалне
радозналости и слободног
изношења мишљења.
Стварање могућности избора
ученику у вези са начином обраде
теме, обликом рада или материjала.

извештај о
самовредновању и др

Време и реализација
активности

Носиоци активности

Предметни наставници

Предметни наставници
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Нивои остварености

Извори доказа

Континуирано

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Припреме наставника за
час, Извештај педагога о
праћењу наставе,
извештај о
самовредновању и др.

Континуирано

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Припреме наставника за
час, Извештај педагога о
праћењу наставе,
извештај о
самовредновању и др.

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ3 Континуирани допринос бољим образовним постигнућима ученика
ЗАДАТАК 1: Континуирано праћење постигнућа ученика и предузимање адекватних мера за побољшање успеха
Р. бр.

Опис активности

1.

Праћења образовних постигнућа и
њихово коришћење за даљи развоj
ученика

2.

Праћење постигнућа ученика
коjима jе потребна додатна
образовна подршка у складу са
индивидуалним циљевима
учења/прилагођеним образовним
стандардима

3.

Укључивање ученика у допунску
наставу у складу са њиховим
потребама.

4.

Похађање часова додатног рада и
остваривање напретка у складу са
програмским циљевима и
индивидуалним потребама.

5.

Реализовање квалитетног програма
припреме ученика за
завршни/матурски испит.

6.

Коришћење резултата инициjалних
и годишњих тестова и провера
знања у циљу индивидуализациjи
подршке у учењу.

Време и реализација
активности

Носиоци активности

Предметни наставници

Континуирано

Одељењскестарешине, педагог
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Нивои остварености

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Извори доказа

Извештаји, записници,
евиденције у ес
Дневнику, и др.

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4Систематска подршка свим ученицима и подстицањеличног, професионалног и социjалног развоjа сваког ученика.
ЗАДАТАК 1:Подстицање и праћење система пружања подршке свим ученицима.
Р. бр.

Опис активности

1.

Предузимање разноврсних мера за
пружање подршке ученицима у
учењу.

2.

3.

4.

Носиоци активности

Време и реализација
активности

Нивои остварености

Извори доказа

Предузимање разноврсних мера за
пружање васпитне подршке
ученицима
Предузимање разноврсних мера
подршке ученицима на основу
анализе успеха и владања.
Укључивање породице односно
законских заступника у пружању
подршке ученицима.

Предметни наставници
Одељењскестарешине
стручнисарадници
директор,
Ученичкипарламент
СТИО

Током школске године

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Педагошка
документација
наставника, извештај о
раду УП,педагошка
документација педагога
и др.

Предузимање различитих
активности у сарадњи са
5.
релевантним институциjама и
поjединцима у пружању подршке
ученицима.
Пружање подршке ученицима при
6.
преласку из jедног у други циклус
образовања
ЗАДАТАК 2: Подстицање личног, професионалног и социjалног развоjа ученика.
Р. бр.

1.

Опис активности
Организовање
програма/активности за развиjање
социjалних вештина
(конструктивно решавање
проблема, ненасилна
комуникациjа…).

Носиоци активности

Одељењске старешине,
предменти наставници, педагог

Време и реализација
активности

Нивои остварености

Извори доказа

Током школске године

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Педагошка
документација
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4Систематска подршка свим ученицима и подстицањеличног, професионалног и социjалног развоjа сваког ученика.

2.

3.

4.

Утврђивање понуде ваннаставних
активности на основу праћења
укључености ученика у
ваннаставне активности и
интересовања ученика.
Промовисање здравих стилова
живота, права детета, заштите
човекове околине и одрживог
развоjа
Подстицање професионалног
развоjа ученика, односно
кариjерног вођења и саветовања
кроз наставни рад и ваннаставне
активности.

Родитељи,
одељењскистарешина, педагог

Почетком и
током школске
године

Ученици, наставници,
релевантне
институције,
одељењске старешине, педагог

Током школске године

Одељењске старешинеу сарадњи
сапредметним
наставницима иученицима
Тим за професионални развој

Током школске године

Годишњи план рада
школе
Извештај о остварености
годишњег плана рада
школе
Извештаји
Записници

ЗАДАТАК 3: Функционисање система подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.
Време и реализација
Р. бр.
Опис активности
Носиоци активности
Нивои остварености
активности
Стварање услова за упис ученика
1.
из осетљивих група.
Директор

2.

3.

4.

Предузимање мере за редовно
похађање наставе ученика из
осетљивих група.
Примена индивидуализованог
приступ/индивидуални образовни
планови за ученике из осетљивих
група и ученике са изузетним
способностима.
Организовање компензаторних
програма/активности за подршку
учењу за ученике из осетљивих
група.

Одељењски старешина
Током школске године

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Извештај о раду
директора школе,
пратећа документација
Педагошка
документација

Извештаји
Планови рада

Предметни наставници

Педагог
Предметни наставници

Извори доказа

Током школске године
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скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Годишњи план рада
школе
Извештаји

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4Систематска подршка свим ученицима и подстицањеличног, професионалног и социjалног развоjа сваког ученика.

5.

6.

Успостављење механизама за
идентификациjу ученика са
изузетним способностима и ствара
услове за њихово напредовање
(акцелерациjа; обогаћивање
програма).
Сарадња са релевантним
институциjама и поjединцима у
подршци ученицима из осетљивих
група и ученицима са изузетним
способностима.

Педагог
Предметни наставници

Одељењски старешина
Педагог

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 5Подстицање и развијање добрих међуљудских односа, сарадње, подршке и промоције резултата ученика и наставника у
безбедној школи као центру иновација и васпитно-образовних изузетности.
ЗАДАТАК 1: Успостављење добрих међуљудских односа
Р. бр.

Опис активности

1.

Доследно поштовање норми коjима
jе регулисано понашање и
одговорност свих.

2.

3.

4.

Доследна примена мера и санкција
за дискриминаторско понашање у
школи.
Примена разрађених поступака
прилагођавања на нову школску
средину за новопридошле ученике
и запослене у школи.

Носиоци активности

Сви запослени
Директор, педагог, предметни
наставници, кординатори
стручних већа и тимова

Време и реализација
активности

Током школске године

Коришћење различитих техника за
превенциjу и конструктивно
решавање конфликата.
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Нивои остварености

Извори доказа

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Извештаји стручних
актива ( развојно
планирање и
самовредновање)

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 5Подстицање и развијање добрих међуљудских односа, сарадње, подршке и промоције резултата ученика и наставника у
безбедној школи као центру иновација и васпитно-образовних изузетности.
ЗАДАТАК 2: Подршка и промоција резултата ученика и наставника
Р. бр.

Опис активности

Носиоци активности

Прихватање и промоција успеха
Директор
сваког поjединца, групе или
Стручни сарадници
1.
одељења као личног успеха и
Предметни наставници и остали
успеха школе
запослени
Примена интерног система
2.
награђивања ученика и запослених
Директор
за постигнуте резултате
Организовање различитих
активности за ученике у коjима
Директор, Педагог, Предметни
3.
свако има прилику да постигне
наставници
резултат/успех
Укључивање ученика са сметњама
Одељењске старешине,
4.
у развоjу и инвалидитетом у
предметни наставници, стручни
различите активности установе.
сарадници
ЗАДАТАК 3: Функционисање система заштите од насиља
Р. бр.
1.

2.

3.

Опис активности
Подстицање и развијање
видљивости и jасног изражавања
негативаног става према насиљу.
Функционисање мреже за
решавање проблема насиља у
складу са Протоколом о заштити
деце/ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним установама.
Организовање активности за
запослене у школи, ученике и
родитеље, коjе су директно
усмерене на превенциjу насиља

Носиоци активности

Време и реализација
активности

Нивои остварености

Извори доказа

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Извештаји стручних
актива ( развојно
планирање и
самовредновање)
Извештаји стручних
актива ( развојно
планирање и
самовредновање)
Извештаји стручних
Актива и тимова ( СА за
развојно планирање и
Тим за самовредновање),
Извештаји стручних
већа, записници и др.

Током школске године

Током школске године

Време и реализација
активности

Нивои остварености

Извори доказа

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Извештај Тима за
заштиту од
дискриминнације,
насиља, злостављања и
занемаривања, Извештај
Зима за самовредновање

Тим за заштиту ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања, сви запослени
Тим за заштиту од
дискриминнације, насиља,
злостављања и занемаривања,
директор

Током наставног периода

Тим за заштиту ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања, директор
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 5Подстицање и развијање добрих међуљудских односа, сарадње, подршке и промоције резултата ученика и наставника у
безбедној школи као центру иновација и васпитно-образовних изузетности.

4.

Организовање посебних
активности подршке и васпитног
рада са ученицима коjи су
укључени у насиље (коjи
испољаваjу насилничко понашање,
трпе га или су сведоци).

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

ЗАДАТАК 4: Подстицање и развиjање сарадње на свим нивоима.
Р. бр.

Опис активности

Носиоци активности

1.

Организовање сарадње стручних и
саветодавних органа

Директор, педагог, руководиоци
и координатори актива и тимова,
као и стручних већа

2.

Пружање подршке раду ученичког
парламента и других ученичких
тимовима

Директор, стручни сарадници,
одељењске старешине и сви
предметни наставници

3.

Подржавање инициjативе и
педагошкaе аутономиjе наставника
и стручних сарадника.

Време и реализација
активности

Током школске године
Директор, педагог и остали
учесници у наставном процесу

Интензивирање учешћа родитеља у
Директор, стручни сарадници,
животу и раду школе.
Савет родитеља
Организовање заједничких
активности наставника, ученика и
Директор, стручни сарадници,
5.
родитеља у циљу jачања осећања
Савет родитеља
припадности школи
ЗАДАТАК 5: Стварање школе као центра иновациjа и васпитно-образовне изузетности
Време и реализација
Р. бр.
Опис активности
Носиоци активности
активности
Стварање школе препознатљиве
Директор
као центра иновациjа и васпитноТоком школске године
1.
Стручни сарадници
образовне изузетности у широj и
(наставног периода)
Предметни наставници
ужоj локалноj и стручноj заjедници

Нивои остварености

скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

4.

15

Извори доказа
Извештаји и записници
стручних већа и
стручних сарадника и
директора школе
Извештаји о раду
ученичког парламента и
других тимова,
Извештаји Тима за
самовредновање
Извештаји и записници
стручних већа и
стручних сарадника и
директора школе
Извештаји и записници
Савета родитеља и
стручних сарадника и
директора школе

Нивои остварености
скала
самовредновања са 4
нивоа остварености

Извори доказа
Извештаји и записници
стручних већа и
стручних сарадника и о
раду директора школе

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 5Подстицање и развијање добрих међуљудских односа, сарадње, подршке и промоције резултата ученика и наставника у
безбедној школи као центру иновација и васпитно-образовних изузетности.
2.

3.

4.

5.

Континуирано преиспитивање
сопствене васпитно-образовне
праксу, мењање и унапређивање
исте.
Размена нових сазнања и искустава
са другим колегама у установи и
ван ње.
Успостављање и одржавање
система тимског рада и
партнерских односа на свим
нивоима школе.
Развијање иновативне праксе и
нових образовних решења на
основу акционих истраживања

Предметни наставници

Директор
Стручни сарадници
Предметни наставници

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 6 Организација рада школе и управљање рсурсима у функцији унапређивања рада школе
1.ЗАДАТАК: Руковођење директора jе у функциjи унапређивање рада школе.
Р. бр.
1.

2.

3.

4

5.

Опис активности
Организациона структура са
дефинисаним процедурама и
носиоцима одговорности.
Формирање стручних тела и
тимови у складу са потребама
школе и компетенциjама
запослених
Праћење делотворностирада
стручних тимова и допринос
квалитету њиховог рада.
Обезбеђивање услова да запослени,
ученички парламент и савет
родитеља активно учествуjу у
доношењу одлука у циљу
унапређења рада школе.
Израда механизама за мотивисање
запослених

Носиоци активности

Време и реализација
активности

Нивои остварености

Извори доказа

Скала самовредновања
нивои 1-4

Школска документација

На почетку школске
године
На почетку школске
године
Директор са сарадницима

Током школске године
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 5Подстицање и развијање добрих међуљудских односа, сарадње, подршке и промоције резултата ученика и наставника у
безбедној школи као центру иновација и васпитно-образовних изузетности.
2.
Р. бр.
1.
2.
3.

4.

5.

ЗАДАТАК: У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.
Опис активности
Инструктивни увид и праћење
образовно-васпитног рада
Праћење и вредновање образовноваспитнограда и предлагање мере
за побољшање квалитета рада
Самовредновање рада школе у
функциjи унапређивања квалитета.
Коришћење података из
jединственог информационог
система просвете за вредновање и
унапређивање рада школе
Унапређење образовно-васпитног
рада на основу резултата праћења
и вредновања.

Носиоци активности

Време и реализација
активности

Ниво остварености

Током школске године

Скала самовредновања
нивои 1-4

Време и реализација
активности

Ниво остварености

Током школске године

Скала самовредновања
нивои 1-4

Планови
Пројекти
Извештаји

Током школске године

Скала самовредновања
нивои 1-4

Извештаји, записници,
сертификати и др.

Извори доказа

Директор
Директор
Стручни сарадници
Тим за самовредновање
Директор
Стручни сарадници
координатори

Педагошка докмнтација
(Извештаји, записници,
анлизе...)

Директор
Стручни сарадници

3. ЗАДАТАК:Лидерско деловање директора омогућава развоj школе.
Р. бр.
1.

2.

1.

2.
3.

Опис активности
Промовисање вредности учења и
развиjање школе као заjеднице
целоживотног учења.
Планирање личног професионалног
развоjа на основу резултата
спољашњег вредновања и
самовредновања свог рада.
4. ЗАДАТАК:Управљање ресурсима
Подстицање професионалног
развоја запосленихи обезбеђивање
услоа за његово остваривање у
складу са могућностима школе.
Планирање и унапређивање
професионалног деловања
Примена новостечених знања

Носиоци активности

Извори доказа

Директор

Директор

Директор
Наставници
Стручни сарадници
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 5Подстицање и развијање добрих међуљудских односа, сарадње, подршке и промоције резултата ученика и наставника у
безбедној школи као центру иновација и васпитно-образовних изузетности.
4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.

Прибављање и коришћење
материјално-техничких средстава у
Директор, Сви запослени
школи и ван ње
ЗАДАТАК:Подршка иницијативи и развој предузетничког духа
Развијање сарадње и мреже са
другим установама, привредним и
непривредним организациjама и
Директор
локалном заjедницом у циљу
развиjања предузетничких
компетенциjа ученика
Реализациjа проjеката коjима се
развиjаjу опште и међупредметне
компетенциjе.
Развиjање предузимљивост,
Директор
ориjентациjе ка предузетништву и
Стручни сарадници
предузетничких компетенциjа
наставници
ученика и наставника.
Укључивање ученика и родитеља у
конкретне активности у кључним
областима квалитета.
Развијање међународне сарадње и
проjеката усмерених на развоj
кључних компетенциjа за
Директор
целоживотно учење ученика и
наставника

Током школске године
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Скала самовредновања
нивои 1-4

Планови, пројекти,
извештаји...
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Наставни план за образовни профил
Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ” у школској 2020/2021. години остварује образовно-васпитни
рад са ученицима који стичу образовање у оквиру два образовна профила у подручју рада Геодезија и
грађевинарство:
1.Грађевински техничар за нискоградњу (у четвртом разреду),
2. Грађевински техничар (у првом, другом и трећем разреду).
У Службеном гласнику РС – Просветном гласнику број 7/2018 који је изашао 7. јуна 2018. године је објављен
Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и
васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство.
У члану 1. је утврђен план и програм наставе и учења општеобразовних предмета за образовни профил
грађевински техичар.
У члану 3. се прописује да се програм верске наставе остварује на основу Правилника о наставном плану и
програму предмета Верска настава за средње школе (Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 6/2003, 23/2004,
9/2005 и 11/2016).
У члану 5. се прописује да ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2017/2018. годином у
подручју рада Геодезија и грађевинарствоза образовни профил грађевински техничар за нискоградњу стичу
образовање по наставном плану и програму који је био на снази до ступања на снагу овог правилника – до краја
школске 2021/2022. године.
У члану 6. се прописује да се овај правилник примењује од школске 2018/2019. године.
План наставе и учења општеобразовних наставних предмета

Напомена: **Ученик бира програм са листе општеобразовних или стручних изборних програма.
Б: Листа изборних програма (општеобразовних)
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Остваривање образовања и васпитања
Остали облици образовно-васпитног рада

Факултативни облици образовно-васпитног рада

*Факултативни облици васпитно-образовног рада обавезни су за ученике који се за њих определе.
Остваривање плана и програма наставе и учења

Подела одељења у групе
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У Службеном гласнику РС – Просветном гласнику број 7/2018 који је изашао 7. јуна 2018. године је објављен
Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у
подручју рада Геодезија и грађевинарство.
У члану 1. је утврђен план и програм наставе и учења стручних предмета за образовни профил грађевински
техичар.
У члану 3. се прописује да ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2017/2018. годином у
подручју рада Геодезија и грађевинарство за образовни профил грађевински техничар за нискоградњу стичу
образовањепо наставном плану и програму који је био на снази до ступања на снагу овог правилника – до краја
школске 2021/2022. године.
У члану 4. се прописује да се овај правилник примењује од школске 2018/2019. године.
План наставе и учењастручних наставних предмета

Напомена: *Ученик бира програмса листе општеобразовних или стручних изборних програма.
Б: Листа изборних програма (стручних)

Остваривање плана и програма наставе и учења
Распоред радних недеља у току наставне године
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Подела одељења у групе
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За ученике који су уписали трећи или четврти разред, прописано је да стичу образовање по плану и програму
образовног профила Грађевински техничар за нискоградњу.
План наставе и учењаобавезних заједничких наставних предмета

Наставни план стручних наставних предмета

План факултативних наставних активности
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План обавезних ваннаставних активности

План факултативних ваннаставних активности

Број и распоред радних седмица

24

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

УЧЕНИЦИ ШКОЛЕ

Број уписаних ученика
У табели је приказан број уписаних ученика у школској 2020/2021. години, по разредима и по одељењима.

Први разред

Σ

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

одељење

ученика

одељење

ученика

одељење

ученика

одељење

ученика

1-01
1-02
1-03
1-04
4

26
26
26
26
104

2-01
2-02
2-03
2-04
4

22
21
22
25
90

3-01
3-02
3-03
3-04
4

20
20
20
20
80

4-01
4-02
4-03
4-03
4

20
21
20
17
78

Укупно
16
352
одељења ученика

Средњи број ученика у једном одељењу једнак је 22 ученика.
На основу броја ученика, по одељењима и разредима, и на основу Наставног плана и програма, директор
школе одређује потребан број наставника за остваривање школског програма, односно за остваривање
образовно-васпитног рада школе.
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РЕСУРСИ ШКОЛЕ

Људски ресурси
Наставници и стручни сарадници
У следећим табелама су приказани степен и врста образовања наставника и стручних сарадника.
Сви наставници и стручни сарадници имају 7.1. ниво квалификације (на основу Закона о националном оквиру
квалификасија у Републици Србији, објављеном у листу „Службени гласник Републике Србије” број 27/2018, који је
ступио на снагу 14. априла 2018. године).

А) Обавезни општеобразовни наставни предмети
1) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Рб

Име и презиме
наставника

1

Наташа Живковић

2

Сенка Видаковић

3

Владимир
Николић

Факултет

Смер (група)

Стручни назив из дипломе

Филолошки
факултет
Филолошки
факултет
Филолошки
факултет

Српски језик и
књижевност
Српски језик и
књижевност
Српска књижевност и
језик

Професор српског језика и
књижевности
Професор српског језика и
књижевности
Професор српског језика и
књижевности

2) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Рб
1
2

Име и презиме
наставника
Ивана
Мирановић
Сања
Радивојевић

Факултет

Смер (група)

Филолошки
факултет
Филозофски
факултет

Енглески језик и
књижевност
Студијска група за
англистику

Стручни назив из дипломе
Професор енглеског језика и књижевности
Дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност

3) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
СОЦИОЛОГИЈА и УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Име и презиме
наставника
Ненад Стевановић

Рб
1

Факултет

Смер (група)

Стручни назив из дипломе

Филозофски факултет

Социологија

Дипломирани социолог

4) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
ФИЛОЗОФИЈА
Рб
1

Име и презиме
наставника
Тања Вујић

Факултет

Смер (група)

Стручни назив из дипломе

Филозофски факултет

Одсек за филозофију

Дипломирани филозоф

5) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
ИСТОРИЈА
Рб
1

Име и презиме
наставника
Петар Нешић

Факултет

Смер (група)

Стручни назив из дипломе

Филозофски факултет

Историја

Дипломирани историчар

6) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
Рб

Име и
презиме
наставника

Факултет

Смер (група)

Стручни назив из дипломе

14

Ана Ерор

Факултет музичке
уметности

Одсек за општу музичку
педагогију

Дипломирани музички
педагог
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7) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Факултет

Стручни назив из дипломе

1

Име и презиме
наставника
Снежана Станисављевић

Факултет физичке културе

Дипломирани професор физичке културе

2

Саша Радисављевић

Факултет спорта и физичког васпитања

Дипломирани професор физичке културе

Рб

8) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
МАТЕМАТИКА и РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Рб

Име и презиме
наставника

Факултет

1

Весна Раџић

Природно-математички
факултет

2

Биљана Николић

Природно-математички
факултет

Александар
Расулић
Драгана
Драгичевић

3
4

Математички факултет
Математички факултет

Стручни назив из
дипломе

Смер (група)
Одсек за математику, механику и
астрономију
- студијска група математика
- информатика и рачунари са
применама
Одсек за математику, механику и
астрономију
- студијска група математика
- информатика и рачунари са
применама
Теоријска математика са
применама
Професор математике и
рачунарства

Дипломирани
математичар

Дипломирани
математичар
Дипломирани
математичар
Дипломирани
математичар

9) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
ГЕОГРАФИЈА
Рб
1

Име и презиме
наставника
Љиљана Влајковић

Факултет

Смер (група)

Стручни назив из дипломе

Природно-математички факултет

Географија

Професор географије

10) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
ФИЗИКА
Име и презиме
наставника
Тереза Младеновић

Рб
1

Факултет

Смер (група)

Факултет физичке хемије

Стручни назив из дипломе
Мастер физикохемичар

11) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
ХЕМИЈА
Рб
1

Име и презиме
наставника
Олгица Митровић

Факултет

Смер (група)

Биолошки факултет

Стручни назив из дипломе
Професор биологије - хемије

12) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
БИОЛОГИЈА
Рб

Име и презиме
наставника

Факултет

Смер (група)

Стручни назив из дипломе

1

Марија Ђуровић

Биолошки факултет

Биологија

Дипломирани биолог

2

Ана Фодора

Биолошки факултет

Биологија

Дипломирани биолог
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13) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Име и презиме
наставника

Факултет

Смер (група)

Наташа Јанковић

Факултет Ликовних уметности

Ликовна култура

Стручни назив из дипломе
мастер ликовни уметник
–сликар

Б) Стручни наставни предмети
1) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство који је објављен у листу „Службени гласник РС –
Просветни гласник” бр. 16/2015 од 28.8.2015. године, а који се примењује почев од школске 2015/2016. године.
Рб

Име и презиме
наставника

Факултет

Смер (група)

Стручни назив из дипломе

1

Мирјана Марковић
Јевтић

Грађевински факултет

Одсек за конструкције
- металне конструкције

Дипломирани грађевински
инжењер

2

Мирјана Шиљић

Грађевински факултет

Одсек за конструкције
- металне конструкције

Дипломирани грађевински
инжењер

3

Снежана Петровић
Кузмић

Грађевински факултет

Одсек за конструкције
- бетонске конструкције

Дипломирани грађевински
инжењер

4

Гордана Марковић

Грађевински факултет

Одсек за конструкције
- бетонске конструкције

Дипломирани грађевински
инжењер за конструкције

5

Снежана Векић

Грађевински факултет

Дипломирани грађевински
инжењер за конструкције

6

Иван Миљаковић

Грађевински факултет

7

Тања Јоцић
Стаматовић

Грађевински факултет

8

Милица Премовић

Грађевинскоархитектонски факултет

Одсек за конструкције
- бетонске конструкције
Одсек за конструкције
- хидротехничке
конструкције
Одсек за конструкције
- хидротехничке
конструкције
Грађевински одсек
- Конструктивни смер

9

Марија
Радисављевић

Грађевински факултет

Одсек за конструкције

10

Маја Милатовић

Грађевински факултет

11

Славица Везмар

Грађевински факултет

12

Снежана Тасић
Костић

Архитектонски факултет

13

Војислава Ћирић

Архитектонски факултет

14

Бранка Цвијовић

Архитектонски факултет

15

Јасна Грубић

Архитектонски факултет

16

Љиљана
Михајловић

Грађевинскоархитектонски факултет

17

Марко Бошковић

Грађевински факултет

18

Драгана Рацић

Грађевински факултет

19

Андрија Ракочевић

Архитектонски факултет

20.

Милица Лазаревић

Грађевински факултет

Одсек за путеве и
железнице

Одсек за архитектуру

Одсек за путеве,
железнице и аеродроми
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Дипломирани грађевински
инжењер
Дипломирани грађевински
инжењер
Дипломирани инжењер
грађевине
Дипломирани грађевински
инжењер
Дипломирани грађевински
инжењер
Дипломирани грађевински
инжењер за путеве и железнице
Дипломирани инжењер
архитектуре
Дипломирани инжењер
архитектуре
Дипломирани инжењер
архитектуре
Дипломирани инжењер
архитектуре
Дипломирани инжењер
архитектуре
Дипломирани грађевински
инжењер
Дипломирани грађевински
инжењер
Дипломирани инжењер
архитектуре
мастер инжењер грађевинарства
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В) Обавезни изборни наставни предмети
1) Наставници који могу да изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета ВЕРСКА
НАСТАВА односно ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
Рб
1
2

Име и презиме
наставника
Драгомир Јанковић
Јован Благојевић

Факултет

Стручни назив из дипломе

Православни богословски факултет
Православни богословски факултет

Дипломирани теолог
Дипломирани теолог

Г) Стручни сарадници
1) Педагог
Рб
1

Име и презиме
стручног сарадника
Дејана Дајесковић Тимић

Факултет

Смер (група)

Стручни назив из дипломе

Филозофски факултет

Педагогија

Дипломирани педагог

2) Библиотекар
Рб
1

Име и презиме
стручног сарадника
Јасна Плавшић

Факултет

Стручни назив из дипломе

Факултет народне одбране

Професор народне одбране

На почетку школске 2020/2021. години статус приправника имају следећи наставници:
1. Милица Лазаревић, наставник грађевинске групе предмета,
2. Наташа Јанковић, наставник ликовне културе.
Сви остали наставници и стручни сарадници немају статус приправника.
На почетку школске 2020/2021. години дозволу за рад (лиценцу) немају следећи наставници:
1. Тереза Ракић, наставник физике.
2. Петар Нешић, наставник историје;
3. Јован Благојевић, наставник православног катихизиса (веронауке);
4. Драгомир Јанковић, наставник православног катихизиса (веронауке).
5. Марко Бошковић, наставник грађевинске групе предмета;
6. Драгана Рацић, наставник архитектонске групе предмета
7. Милица Лазаревић, наставник грађевинске групе предмета,
8. Наташа Јанковић, наставник ликовне културе.

Сви остали наставници и стручни сарадници имају дозволу за рад (лиценцу).
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У следећим табелама је приказан статус наставника и стручних сарадника у погледу броја година рада у
образовним установама (по категоријама).
1) Наставници са 26 - 30 година рада у образовним установама:

Р.б.
1
2
3

Име и презиме
наставника
Снежана ПетровићКузмић
Иван Миљаковић
Љиљана Влајковић

Број година рада у
образовним установама
29
28
27

2) Наставници са 21 - 25 година рада у образовним установама:
Р.б.
1
2
3
4
5
6

Име и презиме
наставника
Биљана Николић
Александар Расулић
Гордана Марковић
Снежана Станисављевић
Снежана ТасићКостић
Милица Премовић

Број година рада у
образовним установама
25
25
23
23
23
22

3) Наставници са 16 - 20 година рада у образовним установама:

Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Име и презиме
наставника
Ненад Стевановић
Мирјана Шиљић
Војислава Ћирић
Драгана Драгичевић
Сенка Видаковић
Ана Ерор
Бранка Цвијовић
Наташа Живковић
Ивана Мирановић
Тања Вујић

Број година рада у
образовним установама
20
20
20
19
18
18
18
17
17
16

4) Наставници са 11 - 15 година рада у образовним установама:

Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Име и презиме
наставника
Снежана Векић
Јасна Грубић
Марија Ђуровић
Саша Радисављевић
Тања ЈоцићСтаматовић
Марија Радисављевић
Славица Везмар
Љиљана Михајловић
Јован Благојевић
Драгомир Јанковић
Маја Милатовић
Ана Фодора

30

Број година рада у
образовним установама
15
15
15
15
14
14
13
13
12
11
11
10
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5) Наставници са 6 - 10 година рада у образовним установама:

Име и презиме
наставника
Андрија Ракочевић
Олгица Митровић
Владимир Николић

Р.б.
1
2
3

Број година рада у
образовним установама
8
7
6

6) Наставници са 0 - 5 година рада у образовним установама:

Име и презиме
наставника
Сања Радивојевић
Тереза Ракић
Марко Бошковић
Магдалена Поповић
Наташа Јанковић
Петар Нешић
Драгана Рацић
Милица Лазаревић

Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8

Број година рада у
образовним установама
4
4
2
2
2
1
1
0

7) Стручни сарадници са 31 - 35 година рада у образовним установама:

Име и презиме
стручног сарадника
Јасна Плавшић

Р.б.
1

Број година рада у
образовним установама
34

8) Стручни сарадници са 16 - 20 година рада у образовним установама:

Р.б.
1

Име и презиме
стручног сарадника
Дејана ДајесковићТимић

Број година рада у
образовним установама
18

Средња вредност броја година рада у образовним установама за наставнике једнака је 13,77 година.
Средња вредност броја година рада у образовним установама за стручне сараднике једнака је 24,00 година.
У следећим табелама је приказан статус наставника и стручних сарадника у погледу укупног броја година рада
у образовним установама и другим радним организацијама (по категоријама).
1) Наставници са више од 30 година рада:

Р.б.
1
2
3
4
5

Име и презиме
наставника
Биљана Николић
Снежана ТасићКостић
Весна Раџић
Мирјана Марковић Јевтић
Иван Миљаковић

Број година
рада
33
33
32
32
31

2) Наставници са 26 - 30 година рада:

Р.б.
1
2
3
4
5
6
7

Име и презиме
наставника
Милица Премовић
Весна Раџић
Мирјана МарковићЈевтић
Снежана ПетровићКузмић
Љиљана Влајковић
Мирјана Шиљић
Љиљана Михајловић
31

Број година
рада
31
31
31
29
27
27
26
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3) Наставници са 21 - 25 година рада:

Име и презиме
наставника
Тања ЈоцићСтаматовић
Александар Расулић
Снежана Векић
Гордана Марковић
Снежана Станисављевић
Војислава Ћирић

Р.б.
1
2
3
4
5
6

Број година
рада
25
25
23
23
23
23

4) Наставници са 16 - 20 година рада:

Име и презиме
наставника
Ненад Стевановић
Драгана Драгичевић
Сенка Видаковић
Јасна Грубић
Ана Ерор
Бранка Цвијовић
Наташа Живковић
Ивана Мирановић
Тања Вујић

Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Број година
рада
20
19
18
18
18
18
17
17
16

5) Наставници са 11 - 15 година рада:

Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Име и презиме
наставника
Марија Ђуровић
Саша Радисављевић
Марија Радисављевић
Андрија Ракочевић
Славица Везмар
Јован Благојевић
Марко Бошковић
Маја Милатовић
Драгомир Јанковић
Ана Фодора

Број година
рада
15
15
14
14
13
12
12
12
11
10

6) Наставници са 6 - 10 година рада:

Р.б.
1
2

Име и презиме
наставника
Олгица Митровић
Владимир Николић

Број година
рада
8
6

Име и презиме
наставника
Сања Радивојевић
Тереза Ракић
Наташа Јанковић
Петар Нешић
Драгана Рацић
Милица Лазаревић

Број година
рада
4
4
2
1
1
0

7) Наставници са 0 - 5 година рада:

Р.б.
1
2
3
4
5
6

32

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
8) Стручни сарадници са 31 - 35 година рада:

Р.б.
1

Име и презиме
стручног сарадника
Јасна Плавшић

Број година
рада
34

9) Стручни сарадници са 16 - 20 година рада:

Р.б.
1

Име и презиме
стручног сарадника
Дејана ДајесковићТимић

Број година
рада
18

Средња вредност броја година рада за наставнике једнака је 16,73 година.
Средња вредност броја година рада за стручне сараднике једнака је 24,00 година.
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Ненаставно особље
Ненаставно особље чине: орган руковођења (директор), административно-финансијски радници (секретар,
шеф рачуноводства и благајник), технички радници (домар) и помоћни радници (спремачице).
У следећој табели је приказан статус ненаставног особља у погледу врсте образовања и нивоа квалификација,
као и број година рада.
Рб

Име и презиме

Радно место

Образовна установа

Ниво
квалификације

Број година
рада

1

Aлександар Ракићевић

директор школе

Филозофски факултет

7.1.

12

2
3
4

Тијана Челић
Вера Михић
Ивана Матовић

секретар
шеф рачуноводства
референт

Правни факултет
Економски факултет
Гимназија

7.1.
7.1.
4.

11
20
16

5

Млађен Грабовчић

домар

Електротехничка школа

4.

41

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Нена Миљевић
Милева Рилак
Стојанка Трајковић
Николина Јелача
Крстина Грабовчић
Радојка Петковић
Нада Чигоја
Маријана Костић
Гордана Ханић
Ваида Алидини
Синиша Грабовчић

чистачица
чистачица
чистачица
чистачица
чистачица
чистачица
чистачица
чистачица
чистачица
чистачица
радник на
одржавању рачунара

Биротехничка школа
Пољопривредна школа
Усмерено образовање
Текстилна школа
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Грађевинска техничка
школа

3.
3.
3.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
4.

32
30
17
16
31
19
17
15
5
16
2

Квалификације
У следећој табели је приказан статус запослених у погледу нивоа квалификација.
Ниво квалификације

Рб
1
2
3
4
5
6

Групе занимања
директор школе
стручни сарадник
наставник
административно-финансијски радник
технички радник
помоћни радник
УКУПНО

1.

3.

4.

7.1.
1
2
45
2

1
2
6
6

4
4

3

50

Σ
1
2
45
3
2
10
63

Број година рада
У следећој табели је приказан статус запослених у погледу броја година рада.

Број година рада
Рб
1
2
3
4
5
6

Групе занимања
директор школе
стручни сарадник
наставник
административно-финансијски радник
технички радник
помоћни радник
УКУПНО

до 5

6–10

16–20

21–25

26–30

преко 30

10
2

1
9
1

6

7

1
5

1
17

5
11

8

1
10

1
2
5

11–15

1
6

2

1
1
8

2

Средња вредност броја година рада за запослене једнака је 17,21 година.
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Σ
1
2
45
3
2
10
63
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Материјално-технички ресурси
Простор
У следећој табели је приказан број и површина свих расположивих објеката.

Број
објеката
1 Кабинети и просторије за одржавање праксе
25
2
Универзалне учионице
2
3
Блок за физичко васпитање
1
4
Кабинет за педагога
1
5
Просторије за наставнике (клуб, кабинети)
1
6
Зборница
1
7
Канцеларије за администрацију
3
8
Канцеларија директора
1
9
Клуб ученика
1
10
Холови
6
11
Ходници
7
12
Оставе
3
13
Магацини
6
14
Санитарне просторије
8
15
Библиотека
1
16
Читаоница
1
17
Радионице
5
18
Котларница
1
19
Остава за угаљ и шљаку
1
ПОВРШИНА УНУТРАШЊОСТИ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ

Површина
објекта
1500m2
120m2
820m2
25m2
60m2
120m2
70m2
30m2
60m2
200m2
320m2
35m2
280m2
225m2
30m2
50m2
550m2
115m2
175m2
4785m2

Спортски терени
Школско двориште
ПОВРШИНА ДВОРИШТА ШКОЛЕ

1200m2
2500m2
3700m2

Рб

1
2

Назив објекта

УКУПНА ПОВРШИНА
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Опрема
У следећој табели је приказан број и квалитет кабинета, радионица и универзалних учионица.

Рб Назив објекта
КАБИНЕТИ
1
Слушаоница
2
Саобраћајнице
3
Статика и отпорност материјала
4
Физика
5
Хемија и Биологија
6
Грађанско васпитање и Веронаука
7
Математика
8
Рачунарство и информатика
9
Апликативни рачунарски програми
10 Испитивање материјала и конструкција
11 Механика тла и Грађевински материјали
12 Мостови и Основи хиротехнике
13 Нацртна геометрија и техничко цртање
14 Грађевинске конструкције
15 Предузетништво и ликовна култура
16 Металне и дрвене конструкције
17 Технологија грађевинских радова
18 Филозофија, Социологија и Устав
19 Практична настава и Макетарство
20 Српски језик и књижевност
21 Енглески језик
22 Историја и Географија
23 Армиранобетонске контрукције
РАДИОНИЦЕ
1
Столарска радионица
2
Лимарска радионица
3
Зидарска радионица

Број

А

Б

1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1

1
1
1

1
није у функцији
није у функцији

1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

А - учионице са класичном опремом (клупе, табла, карта, слике...)
Б - учионице опремљене са моделима, графоскопима, дијапројекторима
В - специјално опремљени кабинети са рачунарима, аудио-визуелном техником
У следећој табели је приказан број и квалитет спортских сала, терена и свлачионица.

Рб

Назив објекта

Број

А

1
2
3
4

Фискултурна сала
Свлачионице
Пич терен
Балон сала

1
2
1
1

2
1
1

Б

В

1

А–веома добра опремљеност
Б–средња опремљеност
В –лоша опремљеност (без справа, терени нису уређени , ни опремљени)
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У следећој табели је приказан број и квалитет помоћних простора, остава и ходника.
рб

Назив објекта

Број

1
2
3
4
5

Холови
Ходници
Магацини
Оставе
Угљаре

6
7
6
3
1

А

Б

В

7
7

За холове и ходнике:
А–опремљени изложбеним витринама/клупама за одмор
Б–опремљени клупма за прихват родитеља/постоје слике и панои
В –нису адекватно опремљени
У следећој табели је приказан број и квалитет наставничких зборница, клубова и изложбених проеторија.
Рб

Назив објекта

Број

А

1
2

Наставничка зборница
Наставнички клуб
Читаоница и библиотека,
Медијатека са интернетом

1
1

1
1

2

1

3

Б

В

1

А–опремљен касетама за приручну документацију наставника, потпуно уређен
Б–класично опремљен
В –сем седишта, нема посебне опреме
Наставна средства
У следећој табели је приказан број и радно стање наставних средстава.

рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20

Назив наставног средства
Видео пројектор
Беле табле
Сервер - рисивер
Звучници „Pioneer”
Пројекционо платно
Електрични синтисајзер
Телевизор у боји
ДВД видео плејер
Фотокопир апарат
Магнетофон
Рачунар
ДВД
Скенер
Апарат за коричење
Фото апарат
Дигитална камера (Sony)
Штампачи
Звучници (2.1 систем)
Звучници (5.1 систем)

број комада
36
40
1
2
25
3
8
4
3
1
128
4
3
1
2
1
10
18
3

37

исправних
24
40
1
2
25
3
7
4
2
1
98
4
3
1
1
1
8
18
3

неисправних
12

1
1
30

1
2
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

Општа организација
Општа организација рада школе
Образовно-васпитни рад организован је по утврђеном плану и програму у редовним околностима, а
одвија се у оквиру две смене:
- преподневна смена од 7:30 до 13:30;
- послеподневна смена од 14:00 до 19:55.
Сва одељења првог, другог, трећег и четвртог разреда остварују образовно- васпитни рад у истој смени.
У измењеним условима, у Комбинованој настави:
- преподневна смена од 8:00 до 12:45;
- послеподневна смена од 14:00 до 18:45.
Школа почиње са радом у уторак, 1. септембра у преподневној смени.
Настава се одвија по одељењима која броје у просеку по 22,6 ученика, осим вежби из Рачунарства и
информатике и Примене рачунара у грађевинарству, које се изводе са групама од по 12–18 ученика. Допунска и
додатна настава се изводе са мањим бројем ученика.
Општу организацију рада школе поставља Директор у сарадњи са стручним органимашколе. Поједини
организациони послови одвијају се ангажовањем координатора одељењских већа и председника стручних већа
за област предмета.
Спољна организација утврђена је распоредом одвијања свих видова рада и утврђеним алгоритмом
оптимизације рада школе.

Графички приказ опште организације рада школе

Школски
одбор

Министар
просвете

просветних

Савет
родитеља

- мишљење
- препоруке

Директор школе

Стручни органи
школе

Административно-техничка
функција школе

Наставничко
веће

Одељењска
већа

Службапросветн
их саветника и
просветнихинсп
ектора

Стручна
већа

Рачуноводство и
финансије

Благајна

Стручни
сарадници
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Организација стручног руковођења школом
Стручно руковођење обухвата заснивање унутрашње организације (наставе, слободних активности) и
остварује га директор школе и стручни органишколе.
Стручно руковођење се заснива на истраживању унутрашње организације (метода, облика, поступака,
врста наставе и сл.) и предузимању мера за остваривање утврђених циљева.
Ефикасност стручног руковођења се заснива на: акционом истраживању, стручном усавршавању
наставника, изради и примени дидактичких материјала и континуинираним вредновањем рада школе.
Стручно руковођење образовно-васпитним процесом у школи остварује се преко директора,
координатора одељењских већа и руководилаца стручних већа.

Координатори Одељењских већа и Одељењске старешине
Разред

Координатор

I

Биљана Чорбић Радуловић

II

Бранка Цвијовић

III

ДраганаДрагичевић

IV

Сенка Видаковић

Одељење

Одељењски старешина

1-01
1-02
1-03
1-04
2-01
2-02
2-03
2-04
3-01
3-02
3-03
3-04
4-01
4-02
4-03
4-04

Биљана Чорбић Радуловић
Марија Радисављевић
Андрија Ракочевић
Тереза Ракић
Бранка Цвијовић
Наташа Живковић
Весна Раџић
Марко Бошковић
ДраганаДрагичевић
Војислава Ћирић
Ивана Мирановић
Маја Милатовић
Сенка Видаковић
Љиљана Михајловић
Милица Премовић
Сања Радивојевић

Председници Стручних већа за области предмета
рб

Стручно веће за област предмета

Председник стручног већа

1
2
3
4
5

Српски језик и књижевност и страни језик
Математика и природне науке
Друштвених наука
Архитектонске групе предмета
Грађевинске групе предмета

Владимир Николић
Биљана Николић
Ненад Стевановић
Јасна Грубић
Гордана Марковић

Сталне комисије Наставничког већа
р.б.

Назив комисије

1

За наставна питања

2

За верификацију предмета

3

За спровођење ванредних испита

Чланови комисије
Наташа Живковић
Александар Расулић
Мирјана Марковић Јевтић
Весна Раџић
Тања Вујић
Иван Миљаковић
Снежана Петровић Кузмић
Гордана Марковић
Маја Милатовић
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4

За преглед педагошке документације

5

За екскурзије
(координатори одељењских већа)

6

За наставна средства

7

За сарадњу са предузећима

8

Секретар матурске комисије

40

Јасна Плавшић
Дејана Дајесковић Тимић
Биљана Чорбић Радуловић
Бранка Цвијовић
Драгана Драгичевић
Сенка Видаковић
Јасна Плавшић
Биљана Николић
Снежана Векић
Снежана Тасић Костић
Тања Јоцић Стаматовић
Мирјана Шиљић
Јасна Грубић
Мирјана Шиљић

библиотекар
педагог
(1.разред)
(2.разред)
(3.разред)
(4.разред)
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Календар рада школе
Министар просвете, науке и технолошког развоја је донео Правилник о календару образовно-васпитног
рада средњих школа за школску 2020/2021. годину који је објављен у листу „Службени гласник Републике
Србије– Просветни гласник”, бр. 6/2019 од 23. јуна 2020. године, а ступио је на снагу 1. јула 2020. године.
Цитирамо чланове Правилника и делове чланова који се односе на Грађевинску техничку школу „Бранко
Жежељ”:
„Члан 1.
Овимправилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног рада
(теоријска настава, практична настава и вежбе) и школског распуста у [...] стручној школи, за школску
2020/2021. годину
Члан 2.
Осталиобавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени планом и програмом
наставе и учења, односно наставним планом и програмом за [...] стручне школе, планирају се годишњим планом
рада школе.
Члан 3.
Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе остварују на
годишњем нивоу: [...]
У стручној школи:
- у [...] I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185
наставних дана;
- у [...] IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170
наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да стручне
школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана
на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица,
односно наставних дана.
У оквиру 37, односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у обавези да годишњим
планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и
здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада,
буду равномерно распоређени.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37, односно 34 пута, изузев у случају када због
угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде
заступљен утврђен број пута.
Члан 5.
Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у уторак 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 29. јануара 2021.
године.
Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године, a завршава се у петак, 18. јуна 2021.
године.
Друго полугодиште [...] завршава се [...] за ученике [...] IV разреда четворогодишњег образовања
стручних школа у петак, 28. маја 2021. године.
Члан 6.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак 31. децембра 2020. године, завршава се у
петак 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021. године, а завршава се у петак,
12. фебруара 2021. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у уторак, 4. маја 2021. године.
За ученике [...] четворогодишњих средњих стручних школа [...]летњи распуст почиње у понедељак, 21.
јуна 2021. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2021. године.
За ученике [...] IV разреда четворогодишњих [...] средњих стручних школа, летњи распуст почиње по
завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2021. године.
Члан 7.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима
у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011). У школи се празнује радно Дан
сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве
41
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холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на
Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. године, Свети Сава 27.
јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском
рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9. маја 2021. године, Видовдан 28. јуна 2021. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у
Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском
рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника.
Члан 8.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих
верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници исламске заједнице ‒ 27. јула 2021. године, на први дан Курбанског бајрама и 13. маја
2021. године, на први дан Рамазанског бајрама;
3) припадници јеврејске заједнице – 28. септембра 2020. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару –
25. децембра 2020. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару –
7. јануара 2020. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају Ускрс по Грегоријанском календару – 4. априла 2021.
године и Јулијанском календару – 2. маја 2021. године.
Члан 9.
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у
којима су се остваривале екскурзије.
Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди
годишњим планом рада.
Члан 10.
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа
утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Време поделе сведочанстава, полагање [...] матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као
и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
[...]
Члан 12.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину
одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.”
На основу Правилника о календару дефинисани су класификациони периоди (класиф. пер.), по два у
сваком полугодишту радне године.
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У следећој табели су приказани периоди одређени Правилником о календару:

1

школска година

Трајање
(број
дана)
185

2
3
4

прво полугодиште
први класиф. период
други класиф. период

100
49
51

уторак, 1. септембар 2020. год.
уторак, 1. септембар 2020. год.
понедељак, 9. новембар 2020. год.

петак, 29. јануар 2021. год.
петак, 6. новембар 2020. год.
петак, 29. јануар 2021. год.

5
6
7

друго полугодиште
трећи класиф. период
четврти класиф. период

85
43
42

среда, 17. фебруар 2021. год.
среда, 17. фебруар 2021. год.
уторак, 21. април 2020. год.

петак, 18. јун 2021. год.
петак, 16. април 2021. год.
петак, 18. јун 2021. год.

8

друго полугодиште
(за ученике IV разреда)
трећи класиф. период
(за ученике IV разреда)
четврти класиф. период
(за ученике IV разреда)

70
(60)

среда, 17. фебруар 2021. год.

петак, 28. мај 2021. год.
(петак, 14. мај 2021. год.)
петак, 27. март 2020. год.

42
(32)

понедељак, 30. март 2020. год.

петак, 28. мај 2021. год.
(петак, 14. мај 2021. год.)

зимски распуст
(први део)
зимски распуст
(други део)
пролећни распуст
летњи распуст

7

четвртак, 31. децембар 2020. год.

петак, 8. јануар 2021. год.

10

понедељак, 1. фебруар 2021. год.

петак, 12. фебруар 2021. год.

3
52

петак, 30. април 2021. год.
понедељак, 21. јун 2021. год

уторак, 4. мај 2021. год.
уторак, 31. август 2021. год.

Рб

9
10
11
12
13
14

Период

28

Почетак периода

Завршетак периода

уторак, 1. септембар 2020. год.

петак, 18. јун 2021. год.

среда, 17. фебруар 2021. год.

У следећојтабелисуприказанидржавни и верски празници који се празнују у Републици Србији и дани
који се обележавају у складу са Правилником о календару:
Рб
1
2
3
4

5
6

7
8

9
10

Празник
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату
Дан просветних радника
Дан примирја у Првом светском рату
Нова година
(први дан празника)
Нова година
(други дан празника)
Свети Сава – Дан духовности

Датум празновања
среда, 21.октобар 2020. год.
недеља, 8. новембар 2020. год.
среда, 11. новембар 2020. год.
петак, 1. јануар 2021. год.

Начин празновања
наставни дан
ненаставни дан
нерадни дан
нерадни дан

субота, 2. јануар 2021. год.

нерадни дан

среда, 27. јануар 2021. год.

Сретење– Дан државности Србије
(први дан празника)
Сретење– Дан државности Србије
(други дан празника)
Дан сећањана жртве холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату
Празник рада
(први дан празника)
Празник рада
(други дан празника)
Празник рада
(трећи дан празника)
Дан победе
Видовдан – спомен на Косовску битку

понедељак, 15. фебруар 2021. год.

радни дан
(без наставе)
нерадни дан

уторак, 16. фебруар 2021. год.

нерадни дан

четвртак, 22. април 2021. год.

наставни дан

субота, 1. мај 2021. год.

нерадни дан

недеља, 2. мај 2021. год.

нерадни дан

понедељак, 3. мај 2021. год.

нерадни дан

недеља, 9. мај 2021. год.
понедељак, 28. јун 2020. год.

ненаставни дан
радни дан
(без наставе)

У складу са чланом 3. Правилника о календару у четвртак, 19. новембра 2020. године образовноваспитни рад ће се обављати по распореду за понедељак.
На тај начин ће сваки дан у седмици бити заступљен 37 пута за ученике првог, другог и трећег разреда,
односно 34 пута за ученике четвртог разреда.
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Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину
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Ритам радног дана школе
Непосредна настава - радног дана

Пре подне Час почиње Час завршава
1. час
7:30
8:15
2. час
8:20
9:05
3. час
9:25
10:10
4. час
10:15
11:00
5. час
11:10
11:55
6. час
12:00
12:45
7. час
12:50
13:30

После
подне
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

Час
почиње
14:00
14:50
15:50
16:40
17:35
18:25
19:15

Комбинована настава – ритам дана

Пре подне Час почиње Час завршава
1. час
8:00
8:30
2. час
8:35
9:05
3. час
9:10
9:40
4. час
9:55
10:25
5. час
10:30
11:00
6. час
11:05
11:35
7. час
11:40
12:10
8.час
12:15
12:45
После
подне
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час
8.час

Час завршава
14:45
15:35
16:35
17:25
18:20
19:10
19:55

Час
почиње
14:00
14:35
15:10
15:55
16:30
17:05
17:40
18:15

Час завршава
14:00
15:05
15:40
16:25
17:00
17:35
18:10
18:45

Ритам промена смена за ученике је седмичан, а на почетку ове школске године, по Комбинованом
моделу, ученици 1. и 3. разреда крећу пре подне у школу док ученици 2. и 4. разреда прате наставу на даљину.
Наредне радне недеље се смењују.
Календар значајних дешавања
Активност

Времереализације

Почетак школске године и свечани пријем ученик апрвог разреда
Европски дан језика
Школска слава – СветиСава
Саопштавање успеха и подела ђачких књижица на крају 1. пол.
Дан матерњег језика
Дан школе
Математичкотакмичење „Мислиша”
Школска такмичења из стручних предмета и матем. IV разред
Школско такмичење из математике за ученике I, II и III разреда
„Мај месец математике” у ГТШ „БранкоЖежељ”
Екскурзије
Матурска прослава
Практична настава за ученике IV разреда
Полагање матурског испита
Подела диплома
Подела сведочанстава за ученике IV разреда
Подела сведочанстава за ученике I, II и III разреда

1. септембар 2020. год.
26. септембар 2020. год.
27. јануар 2021. год.
31. јануар 2021. год.
21. фебруар 2021. год.
14. март 2021. год.
март 2021. год.
март 2021. год.
мај 2021. год.
током школске године
према Год. плану рада школе
јун 2021. год.
18.5.2021. – 29.5.2021.
јун (август) 2021. год.
јун (август) 2021. год.
јун (август) 2021. год.
28. јун 2021. год.
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Подела часова за извођење наставе
На основу броја одељења, броја група иброја ученика, и на основу наставног плана и програма, а
узимајући у обзир људске ресурсе школе, директор је извршио поделу часова за извођење наставе.
Та подела је приказана у 4 табеле, према предметима из сваког разреда.
Први разред
Рб

Назив предмета

Рб

1

Српски језик и књижевност

2

Име и презиме наставника

Одељења/Групе

1

Наташа

Живковић

2

Сенка

Видаковић

Енглески језик

3

Ивана

Мирановић

11

3

Физичко васпитање

4

Снежана

Станисављевић

4

Историја

5

Петар

Нешић

6

Биљана

Николић

7

Драгана

Драгичевић

8

Весна

5

Математика

6

Рачунарство и нформатика

9

Александар

7

Физика

10

Тереза

8

Хемија

11

Олгица

9

Биологија

12

Ана

13

Марија

14

10

Географија
Нацртна геометрија и техничко цртање

11

Нацртна геометрија и техничко цртање
(настава у блоку)

Грађевински материјали
12
Грађевински материјали (настава у блоку)
Грађевинске конструкције

14

12

13

14

11

12

13

14

11

12

13

14
14

11

Раџић

12

13

Расулић

11

12

13

14

Младеновић

11

12

13

14

Митровић

11

12

13

14

12

13

14

Фодора

Љиљана

Влајковић

11

12

13

14

15

Снежана

Тасић Костић

11а

12а

13а

14а

16

Андрија

Ракочевић

11б

12б

13б

14б

15

Снежана

Тасић Костић

11

12

17

Војислава

18

Јасна

19

Ћирић

13а
13б

Грубић

14б

Бранка

Цвијовић

14а

20

Марија

Радисављевић

16

Андрија

Ракочевић

21

Биљана

Чорбић

20

Марија

Радисављевић

21

Биљана

Чорбић

17

Војислава
Биљана

Грађевинске конструкције
(настава у блоку)

Војислава

21

Биљана

14

Верска настава

22

Драгомир

15

Грађанско васпитање

23

Ана

24

Ненад

1-01
1-02
1-03
1-04

13

11

21

Одељење

12

Ђуровић

17

13

11

Број чланова
одељењског већа
14
15
17
18
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12
13
11

14
12

11

Ћирић
Чорбић

11
11

Јанковић
Стевановић

11

13

14

13

14

13в

14в

13г

14г

12
12

Ерор

14

12

Ћирић
Чорбић

13
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Други разред
Назив предмета
1.

Српски језик и књижевност

2.

Енглески језик

21

Ивана Мирановић
Сања Радивојевић
Снежана Станисављевић
Саша Радисављевић
Весна Раџић
Наташа Јанковић
Тереза Младеновић
Снежана Тасић Костић

21

10

Нацртна геометрија и
техничко цртање
(настава у блоку)
Грађевинске конструкције

11
12
13
14
15
16
17
18
17
18
19
11
12
20
21
20

4.
5.
6.

Математика
Ликовна култура
Физика
Нацртна геометрија и
техничко цртање

9.
10
.
11
.

Апликативни рачунарски
програми
Статика и отпорност
материјала
Саобраћајнице
Саобраћајнице
(настава у блоку)

12
.

13
.

14
.
15
.

Одељења/Групе

Наташа Живковић

Физичко васпитање

8.

Наставник

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.

7.

Рб

Технологија грађевинских
радова
Испитивање материјала и
конструкција
Испитивање материјала и
конструкција
(настава у блоку)

22

23

24

22
22

23

24

21
21
21
21
21а

22
22
22
22а

23
23
23
23
23а

24
24
24
24
24а

Андрија Ракочевић

21б

22б

23б

24б

11

Бранка Цвијовић

21

22

12

Јасна Грубић
Бранка Цвијовић
Јасна Грубић
Гордана Марковић
Иван Миљаковић
Милица Премовић
Тања Јоцић Стаматовић
Славица Везмар
Милица Лазаревић
Славица Везмар
Милица Лазаревић
Маја Милатовић
Бранка Цвијовић
Јасна Грубић
Марко Бошковић
Драгана Рацић

23

24

23

24

23

24

23

24
24

Марко Бошковић

21

22

21

22

21

22

21
22

23

22

23

21
24
21

22
23

21
22

24
24

23

21

24

21

Драгана Рацић

22

23

Верска настава

22

Драгомир Јанковић

22

23в

24в

Грађанско васпитање

23

Александар Расулић

23г

24г

Одељење
2-01
2-02
2-03
2-04

Број чланова
одељењског већа
14
14
15
16

47
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Трећи разред
Рб

Назив предмета

Рб

1

Српски језик и књижевност

1

Владимир

Име и презиме наставника

2

Енглески језик

2

Ивана

3

Физичко васпитање

3

Снежана

4

Математика

4

5

Социологија са правима грађана

6

Одељења/Групе

Николић

31

32

33

34

Мирановић

31

32

33

34

Станисављевић

31

32

33

34

Драгана

Драгичевић

31

32

33

34

5

Ненад

Стевановић

31

32

33

34

Грађанско васпитање

6

Александар

32г

33г

34г

7

Верска настава

7

Јован

32г

33г

34г

8

Гордана

8

Апликативни рачунарски програми

9

Иван

10

Војислава

11

Снежана

Петровић Кузмић

31аб

12

Снежана

Векић

31аб

13

Маја

11

Снежана

Петровић Кузмић

14

Мирјана

Марковић Јевтић

11

Снежана

Петровић Кузмић

31а

15

Марија

Радисављевић

31б

14

Мирјана

16

Марко

17

Драгана

12
16
17
18

Снежана
Марко
Драгана
Љиљана

19

Милица

20

Тања

4

Драгана

21

Петар

22

Андрија

9

Статика и отпорност материјала

10

Саобраћајнице
Технологија грађевинских радова

11

Технологија грађевинских радова
(блок)
Испитивање материјала и
конструкција

12

Испитивање материјала и
конструкција (блок)

13

Механика тла и фундирање

14

Армиранобетонске конструкције
Изборни програм образовног
профила
Изабрана поглавља математике
(обавезан изборни)
Историја (одабране теме)
(обавезан изборни)
Завршни радови и кућне
инсталације (обавезан изборни)

15

Одељење
3-01
3-02
3-03
3-04

Раслић
Благојевић
Марковић

31а

33а

Миљаковић

31б

33б

Ћирић

32аб

Милатовић
31аб

Марковић Јевтић
Бошковић
Векић
Бошковић
Рацић
Михајловић

34а
33аб

34аб

32аб

33аб

34аб

33аб

34аб

33аб

34аб

33аб

34аб

32аб

32аб
31аб

34б

32аб

32аб

Рацић
31аб

33аб
32аб
34аб

31аб

32аб

Лазаревић

33аб

34аб

Јоцић Стаматовић

31аб

32аб

33аб

34аб

Драгичевић

31м

32м

33м

34м

Нешић

31и

32и

33и

34и

Ракочевић

31з

32з

33з

34з

Број чланова
одељењског већа
16
16
18
17
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Четврти разред
Рб

Назив предмета

Рб

Име и презиме наставника

Одељења/Групе

1

Српски језик и књижевност

1

Сенка

Видаковић

41

42

43

44

2

Енглески језик

2

Сања

Радивојевић

41

42

43

44

3

Физичко васпитање

3

Саша

Радисављевић

41

42

43

44

4

Математика

4

Биљана

Николић

41

42

43

44

5

Бетон

5

Милица

Премовић

41а

42а

43

44

6

Гордана

Марковић

41б

42б

6

Железнице

7

Славица

Везмар

41

42

43

44

7

Металне и дрвене конструкције

8

Мирјана

Шиљић

41

42

9

Марија

43

44

8

Организација грађења(Т+В)

10

Љиљана

Михајловић

11

Мирјана

Марковић

43

44

9

Путеви (Т+В)

12

Снежана

Векић

41

42

43

44

10

Мостови (Т+В)

Миљаковић

41а

42а

Радисављевић

41б

42б

43

44

11

(Т+В)

(Т+В)

Практична настава
блок

Радисављевић
41

42

13

Иван

9

Марија

15

Славица

Везмар

41б

10

Љиљана

Михајловић

41а

6

Гордана

Марковић

42б

13

Иван

Миљаковић

42а

5

Милица

15

Тања Јоцић

12

Филозофија

16

Тања

13

Устав и права грађана

17

Ненад

14

Верска настава

18

Драгомир

15

Грађанско васпитање

19

Ана

Одељење
4-01
4-02
4-03
4-04

Премовић
Стаматовић

44

Вујић

41

42

43

44

Стевановић

41

42

43

44

Јанковић

41в

42в

43в

44в

Ерор

41г

42г

43г

44г

Број чланова
одељењског већа
15
16
13
14
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Сходно члану 159. Закона о основама система образовања и васпитања:
„ ... Наставнику, васпитачу и стручном сараднику сваке школске године директор решењем утврђује
статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом, на основу програма образовања и васпитања,
годишњег плана рада и поделе часова за извођење обавезних предмета и изборних програма и активности, у
складу са планом и програмом наставе и учења.”
Сходно члану 160. Закона о основама система образовања и васпитања:
„У оквиру пуног радног времена у току радне недеље, норма непосредног рада наставника је:
1) 24 школска часа (у даљем тексту: час) непосредног рада са рада са ученицима, од чега 20 часова
наставе обавезних предмета, изборних програма и активности, с тим да се непосредни рад до 24 часа допуњује
другим активностима (допунски, додатни, инвивидуални, припремни рад и други облици рада) у складу са
наставним планом;
2) 26 часова наставе са ученицима за наставнике практичне наставе; ...
Стручни сарадник у установи у оквиру пуног радног времена у току радне недеље остварује 30 сати свих
облика непосредног рада са децом, ученицима, наставницима, васпитачима, педагошким асистентима,
родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика и другим сарадницима.
Структуру и распоред обавеза наставника, васпитача и стручног сарадника у оквиру радне недеље
утврђује установа годишњим планом рада....”

Структура обавеза наставника
Цитирамо делове члановаПравилника о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада
наставника и стручних сарадника у средњој школи:
„Средња школа годишњим програмом рада утврђује обавезе наставника у оквиру 40-часовне радне
недеље полазећи од обавеза утврђених законом, наставним планом и програмом и овим правилником.”/чл. 2.
„Укупан рад наставника од 1760 часова годишње остварује се у 44 радне недеље.
Непосредан рад са ученицима остварује се у 39 радних недеља са 1560 часова годишње свих облика
образовно-васпитног рада, од чега наставници теоријске наставе и наставници теоријске наставе са вежбама са
936 часова обавезних облика образовно-васпитног рада, а наставници практичне наставе са 1092 часа....”/чл. 5.
„У оквиру недељног пуног радног времена наставник има недељну норму 20 часова теоријске наставе
или теоријске наставе са вежбама, (најмање 700 часова наставе годишње), односно 24 часа вежби у блоку
(најмање 840 часова годишње).
У оквиру недељног пуног радног времена наставник има недељну норму 18 часова из предмета српски
језик, односно језик народности, математика и страни језик (односно најмање 630 часова наставе годишње) и
два часа недељно за исправку писмених задатака.
У оквиру недељног пуног радног времена наставник има недељну норму 26 часова практичне наставе
(најмање 910 часова годишње), односно 28 часова практичне наставе у блоку (најмање 980 часова
годишње)....”/чл. 6.
„У оквиру недељног пуног радног времена наставник има недељну норму по један час додатног,односно
допунског рада (најмање 35 часова годишње).”/чл. 7.
„У оквиру недељног пуног радног времена, наставник остварује припремни и друштвено-корисни рад
према ефективно утрошеним часовима, а највише 35 часова годишње.”/чл. 8.
„Наставник који обавља дужност одељењског старешине у оквиру недељног пуног радног времена има
по два часа недељно за рад са ученицима (односно 76 часова годишње).”/чл. 9.
„У оквиру недељног пуног радног времена наставник има по два часа недељно наставе факултативних
предмета (односно 70 часова годишње).”/чл. 10.
„У оквиру недељног пуног радног времена наставник има један час рада у секцијама, спортским,
културним и другим активностима школе (односно 38 часова годишње) за сваку делатност.”/чл. 11.
„Наставник теоријске наставе и теоријске наставе са вежбама у оквиру недељног пуног радног времена
за припремање наставе, проучавање стручне и уџбеничке литературе и писмене припреме за сваки наставни час
и час додатног образовно-васпитног рада има 10 часова недељно (односно 350 часова годишње).
Наставник практичне наставе у оквиру недељног пуног радног времена има осам часова недељно за
припрему наставног часа (односно највише 280 часова годишње).”/чл. 12.
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„Наставник – одељењски старешина за вођење прописане документације и сарадњу са родитељима и
наставницима у оквиру недељног пуног радног времена има један час (односно 38 часова годишње).”/чл. 13.
„Наставник руководилац стручног актива за руковођење радом актива у оквиру недељног пуног радног
времена има један час недељно (односно 44 часа годишње).
Наставник који организује рад и обезбеђује услове за остваривање образовно-васпитног рада у
лабораторији, кабинету или радионици за практичну наставу у оквиру недељног пуног радног времена има два
часа недељно за ове послове (односно 88 часова годишње).”/чл. 14.
„У оквиру недељног пуног радног времена наставник за испите за редовне ученике (поправне или
разредне), има један час недељно (односно 44 часа годишње), а за завршни, односно матурски испит, за
припремање задатака, пружање стручне помоћи ученицима и извођење ових испита има два часа недељно
(односно 88 часова годишње).”/чл. 15.
„Наставник предмета са писменим задацима предвиђеним у наставном плану и програму у оквиру
недељног пуног радног времена има два часа недељно за преглед четири писмена задатка (односно 70 часова
годишње), а један час недељно за преглед једног писменог задатка (односно 35 часова годишње), осим
наставника из члана 6 став 2 овог правилника.
Наставник и стручни сарадник за рад у стручним активима, односно одељењском и наставничком већу
школе, у оквиру недељног пуног радног времена има два часа недељно (односно 88 часова годишње).”/чл. 16.
„За припремање ученика за учествовање у планираним и верификованим такмичењима која се организују
у оквиру школе, на нивоу Републике, односно Савезне Републике Југославије; наставник и стручни сарадник
има један час недељно у оквиру недељног пуног радног времена (односно 38 часова годишње).”/чл. 17.
„За учествовање на обавезним семинарима и другим облицима стручног и педагошког усавршавања,
наставник и стручни сарадник имају у оквиру недељног пуног радног времена један час недељно (највише 44
часа годишње) односно ефективно утрошено време уз потврду организатора, а највише до 44 часа
годишње.”/чл. 18.
„Наставник приправник за време трајања приправничког стажа има два часа мање од норме часова
предвиђене по овом правилнику, а има два часа недељно више за припрему наставе.”/чл. 20.
„Наставник и сарадник – ментор за непосредан рад са приправником према програму утврђеним
посебним правилником има један час недељно у оквиру недељног пуног радног времена (односно 44 часова
годишње).”/чл. 21.
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У табелама испод је приказана структура часова наставе обавезних предмета, изборних програма и осталих
задужења образовно-васпитног рада за сваког наставника
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Сходно члану 10. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља
делатност средњег образовања и васпитања:
„... Школа од 16 до 24 одељења у којима се по наставном плану и програму реализује практична настава
има једног извршиоца на пословима организације практичне наставе у стручној школи.”
На основу броја уписаних ученика (16 одељења) Грађевинска техничка школа "Бранко Жежељ" има
једног извршиоца, односно 100 % пуног радног времена на пословима организације практичне наставе.
Организатор практичне наставе
Организатор практичне наставе је дипломирани грађевински инжењер и дипломирани инжењер
архитектуре (7.1. ниво квалификација или виши), који обавља следеће послове:
- организовање извођења практичне наставе према плану и програму;
- упућивање ученика у предузећа и грађевинске организације ради делимичног или потпуног
обављањапрактичне наставе и сагледавање услова у којима се настава одвија;
- праћење одвијања практичне наставе;
- организовање замена за време одсуствовања наставника практичне наставе;
- организовање набавке потребног алата и прибора за практичну наставу;
- израда распореда часова практичне наставе;
- успостављање и одржавање сарадње са предузећима;
- обавља и друге послове одређене Законом, Статутом, општим актима и по налогу директора.
Организатори практичне наставе за школску 2020/2021. годину су наставници стручних предмета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Мирјана Шиљић 0,4 извршиоца, односно 40% пуног радног временa,
Гордана Марковић 0,12 извршиоца, односно 12% пуног радног времена,
Тања Јоцић Стаматовић 0,05 извршиоца, односно 5% пуног радног времена,
Мирјана Марковић 0,05 извршиоца, односно 5% пуног радног времена,
Милица Премовић 0,05 извршиоца, односно 5% пуног радног времена,
Маја Милатовић 0,05 извршиоца, односно 5% пуног радног времена,
Марија Радисављевић 0,05 извршиоца, односно 5% пуног радног времена,
Иван Миљаковић 0,05 извршиоца, односно 5% пуног радног времена,
Снежана Петровић Кузмић 0,04 извршиоца, односно 4% пуног радног времена,
Јасна Грубић 0,03 извршиоца, односно 3% пуног радног времена,
Бранка Цвијовић 0,03 извршиоца, односно 3% пуног радног времена,
Снежана Тасић Костић 0,03 извршиоца, односно 3% пуног радног времена,
Милица Лазаревић 0,02 извршиоца, односно 2% пуног радног времена
Биљана Чорбић Радуловић 0,02 извршиоца, односно 2% пуног радног времена,
Војислава Ћирић 0,01 извршиоца, односно 2% пуног радног времена,

На овај начин су свим наставницима одређене радне обавезе у школској 2020/2021. години.
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ПЛАН РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА

Школски одбор
Програм и план рада школског одбора

Анализа и усвајање извештаја о
остваривању годишњег плана
рада за школску 2019/2020.
годину
2 Анализа остваривања школског
програма у школској 2019/2020.
години
3 Доношење годишњег плана рада
за школску 2020/2021. годину и
доношење аката школе
2. ОРГАНИЗАЦИОНОМАТЕРИЈАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА
Анализа финансијског стања
1
Школе
2 Усвајање завршног рачуна
Школе
3 Усвајање шестомесечног
обрачуна

јун

Носиоци
мај

апр

мар

феб

јан

дец

нов

1. ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Време остваривања по месецима
окт

Опис послова
сеп

Рб

1

јун

мај

апр

мар

феб

јан

дец
+

+
+
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јун

мај

апр

мар

феб

јан
+

+

+

+

+

мар

апр

мај

+

феб

+

+

+

јан

Анализа и усвајање извештаја о
раду директора школе (на
почетку школске 2020/2021.
године, на крају првог
полугодишта школске
2020/2021. године)

+

дец

Реализација културне и јавне
делатности Школе

нов

+

Шеф
рачуноводства
Школски
одбор
Школски
одбор

Председник
Школског
одбора
Школски
одбор

јун

Анализа сарадње са друштвеном
средином

дец

нов

окт

+

4. КАДРОВСКА ПРОБЛЕМАТИКА
1

нов

Школски
одбор
окт

+
сеп

Школски
одбор

сеп

2

+

окт

1

Школски
одбор

сеп

3. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ
СРЕДИНОМ

+

Школски
одбор
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На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања (објављеног у листу
„Службени гласник Републике Србије”, број 88/2017, 27/2018-др.закони , 10/2019 и 6/20):
„ ... Орган управљања у школи јесте школски одбор.
Председник и чланови органа управљања обављају послове из своје надлежности, без накнаде.”
На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања:
„Орган управљања има девет чланова укључујући и председника.
Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других
законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе. ...
У школски одбор средње стручне школе скупштина јединице локалне самоуправе именује три
представника: провредне коморе, занатлија, уружења послодаваца, националне организације за запошљавање,
синдиката и других заинтересованих за рад школе (у даљем тексту: социјални партнери) из подручја рада
школе.
Чланове органа управљања установе именује и разрешава слупштина јединице локакне самоуправе, а
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже ... наставничко веће, ... , а из реда родитеља –
савет родитеља, тајним изјашњавањем. ...
Уколико је предлог овлашћених предлагача за члана органа управљања из реда запослених у установи и
родитеља спроведен у складу са законом, скупштина јединице локалне самоуправе дужна је да усвоји њихов
предлог.
Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања. ...
Решење о именовању, односно разрешењу органа управљања коначно је у управном поступку.”
На основу члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања:
„Мандат органа управљања траје четири године. ... ”
Чланови школског одбора из реда запослених у установи су:
1. Мирјана Марковић Јевтић,
2. Иван Миљаковић,
3. Ивана Мирановић.
Чланови школског одбора из реда родитеља, односно законских заступника су:
1. Миленко Степановић,
2. Јелена Јевђић,
3. Зорица Вулетић.
Чланови школског одбора на предлог јединице локалне самоуправе су:
1. Борис Бановић,
2. Љубомир Стојановски,
3. Љупче Јанчевски.
Председник школског одбора је Борис Бановић.
Заменик председника школског одбора је Мирјана Марковић Јевтић.
На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања:
„ ... Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у
установи, без права одлучивања.
Седницама органа управљања присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког
парламента, без права одлучивања. ...”
Представници ученичког парламента који седницама органа управљања присуствују и учествују у
њиховом раду су:
1. Бора Радовановић, ученик одељења Г 44 и
2. Јована Јоксимовић, ученица одељења Г 41.
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ПЛАН РАДА ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА

Директор
Програм и план рада директора

2
3
4

дец

јан

феб

мар

апр

мај

јун

апр

мај

јун

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Указивање педагошко-инструктивне помоћи у
етапи припреме наставника
Примена сачињених инструмената у сагледавању
методичке заснованости часова
Иницирање стручних служби и тимова у изради
пројеката и њиховој реализацији
Иницирање стручног усавршавања наставника
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мај

јун

феб

мар

апр

мај

јун

апр

мар
+

мар

феб
+

феб

јан
+

јан

дец
+

дец

нов
+

нов

окт
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

перманентно
перманентно
када су седнице планиране

+

+
+
+
+

+
+
+

+

јан

перманентно

+
+
+

+
+

периодично

перманентно
периодично
перманентно
периодично

јун

+
мај

+
апр

+
мар

+

феб

+
јан

Учешће у изради програма вредновања рада
Школе и његовој реализацији
Контрола педагошке документације
Контрола рада Стручних већа за области предмета
Посета часовима редовне наставе
Контрола часова допунске и додатне наставе
Контрола наставних планова наставника
Вредновање рада Стручних служби
Учешће у евалуацији свих видова рада у Школи
5. ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА

1

+

дец

2
3
4
5
6
7
8

+

Упознавање прописа на којима се заснива
руковођење и управљање
Упознавање личности појединаца, њихових криза
и тешкоћа у циљу бољег руковођења
Припремање седница Стручних и Управних органа
Школе
Планирање радних састанака унапред за месец,
односно за седмицу (месечни и седмични планови)
4. ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА

1

+

дец

4

+

нов

3

+

нов

2

+

сеп

Постављање организације рада (израда распореда
рада служби, пријем странака...)
Разрада овлашћења свих руководних места у
Школи, начин праћења и вредновања рада
Постављање ефикасније организације рада
директора (распоред рада, седнице, сарадња са
Стручним службама, Педагогом...)
Учешће у изради информационог система у
функцији ефикасније организације рада Школе
3. РУКОВОДНА ФУНКЦИЈА

1

+

окт

4

+

окт

3

+

окт

2

+

сеп

2. ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА
1

+

+

сеп

2

Учешће у изради скице програмске структуре рада
Школе (задуживање појединаца и група за израду
програма)
Израда месечног плана послова Школе и плана
Директора Школе

сеп

1. ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
1

нов

Време остваривања по месецима
окт

Опис послова

сеп

рб
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Рад на промоцији школе
Рад на сарадњи са релевантним институцијама

1
2

мар

апр

мај

јун

мар

апр

мај

јун

феб
феб

јан

дец

нов

7.МЕНАЏЕРСКА ФУНКЦИЈА

окт

перманентно
периодично
сеп

Набавка наставних средстава
Сређивање и обнова школског простора

1
2

јан

дец

6. ФУНКЦИЈА ОБЕЗБЕЂИВАЊА МАТЕРИЈАЛНОТЕХНИЧКИХ УСЛОВА

нов

Време остваривања по месецима
окт

Опис послова
сеп

рб

перманентно
перманентно

Директор школе је Александар Ракићевић, наставник историје.

ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА



сва стручна тела школе ће се свој рад усклађивати са одлукама Министарства просвете, науке и
технолошког развоја у односу на мере заштите спречасвања ширења COVID 19
укупан рад и све активности школе ће се усклађивати са одлукама Министарства просвете, науке и
технолошког развоја у односу на мере заштите спречасвања ширења COVID 19

Наставничко веће
Програмски садржај

Време
Носиоци
Сарадници
реализације
1.УЧЕШЋЕ У ПЛАНИРАЊУ И ПРОГРАМИРАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
1. Израда Годишњег плана рада школе
-анализа реализације Годишњег плана
Септембар
Директор
Председници
рада школе за претходну школску
стручних већа
годину;
Педагог
-избор задатака који треба да
Библиотекар
представљају основу рада Школе у
Координатори
наредној години;
тимова,
-упознавање са идејном скицом Плана;
Секретар,
-утврђивање носилаца појединих
Рачуноводство
програмских задатака и одређивање
временске динамике њиховог
остваривања;
-разматрање предлога Годишњег плана
рада школе, Развојног плана и
Самовредновања.
2. Месечно планирање и програмирање образовно - васпитног рада
-утврђивање основних елемената за
Јун
директор
Руководиоци
израду месечних планова и програма
и
стручних већа
појединих видова ОВ рада стручних
Септембар
и педагог
органа, већа...
3. Израда годишњег плана и програма Наставничког већа
-анализа рада Наставничког већа и
Август
Директор
Библиотекар
осталих стручних органа у претходној
години
-утврђивање планова и програма
Септембар
Директор,
Библиотекар
стручних органа, директора, стручних
педагог
сарадника...
-усвајање програма и плана рада
Септембар
Директор
Наставничко
Наставничког већа
веће
2. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА УКУПНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
59

Начин
праћења
Извештаји
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Програмски садржај
1. Реализација плана уписа и
формирања одељења
2. Подела предмета на наставнике и
одређивање старешинства
3. Одређивање распореда смена
4. Разматрање распореда часова и
давање мишљења о истом
5. Праћење реализације укупног ВО
рада
6. Утврђивање уџбеничке литературе
7. Праћење свих врста испита

Време
реализације
Август

Носиоци

Сарадници
Комисија

Август

Директор,
педагог
Директор

Август
Август

Директор
Директор

август

директор

Август
Периодично

Стручна већа
Директор

Руководиоци
стручних већа
/
Наставничко
веће
наставничко
веће
Комисија
Комисије

8. Организовање допунске и додатне
Периодично
Стручна већа
наставе
9. Организовање излета, посета и
Септембар
Наставничко
Комисија
екскурзија
веће
10.Организовање дежурства наставника Септембар
Директор
3.ПРАЋЕЊЕ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
1. Упознавање нових теоријских и
Октобар
Стручна већа за
Стручна већа
практичних сазнања из области
Новембар
области
Педагог и
васпитања и образовања (примена
Март
предмета
спољни
рачунара, савремене наставне технике,... Децембар
сарадник
2. Дидактичко-методичко усавршавање
Фебруар
(савремена наставна средства и
Април
припрема за час)
3. Педагошко-психолошко усавршавање
4. САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ПРЕДУЗЕЋИМА и ФАКУЛТЕТИМА
1.Сарадња са другим школама, предузећима, установама и факултетима
Током целе
Директор
Стручна већа и
праћење сарадње
године
Заједница
Наставници
Активи
5. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА
1. Праћење реализације свих видова ОВ Тромесечно
Директор
Библиотекар
рада годишњег плана, развојног
планирања, самовредновања и стручног
усавршавања
2. Периодичне анализе: успеха,
Тромесечно
Руководиоци
Одељењски
дисциплине, изостајања ученика
већа
старешина
3. Анализа рада стручних органа
Тромесечно
Директор
Библиотекар
(стручна већа, одељењска већа)
4. Вредновање остварености укупног
Тромесечно
Руководиоци
Библиотекар
ВО рада
већа
5. Праћење реализације донетих
Тромесечно
Руководиоци
Библиотекар
закључака и предложених мера
већа
6. Праћење реализације програма ОВ
Децембар и
Директор,
Одељењска
рада, стручног усавршавања,...
Јун
Педагог
већа
7. Награђивање и похваљивање ученика Јун
Наставничко
Одељењска
веће
већа
8. Вредновање рада наставника
Јун
Директор
Библиотекар
Стручна већа
Разредна већа
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Начин
праћења
Извештај

Извештај
Извештај
Извештај
Извештај

Извештај

Извештај

Извештај
Извештај
Извештај
Извештај
Извештај
Извештај
Извештај

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Педагошки колегијум
Чланови Педагошког колегијума:
1. Гордана Марковић, председник стручног већа за област грађевинске групе предмета;
2. Јасна Грубић, председник стручног већа за област архитектонске групе предмета и координатор тима
за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
3. Владимир Николић, председник стручног већа за област предмета српски језик и књижевност и
енглески језик;
4. Биљана Николић, председник стручног већа за област предмета математика и групе природних наука;
5. Ненад Стевановић, председник стручног већа за област предмета групе друштвених наука;
6. Славица Везмар, председник стручног актива за развојно планирање;
7. Александар Расулић, председник стручног актива за развој школског програма и координатор тима за
професионални развој;
8. Маја Милатовић, координатор тима за обезбеђивање квалитета и развој установе;
9. Драгана Рацић, координатор тима за самовредновање;
10. Тања Јоцић Стаматовић, координатор тима међупредметне компетенције и предузетништво;
11. Сенка Видаковић, координатор тима за управљање пројектима;
12. Дејана Дајесковић Тимић, стручни сарадник педагог и координатор тима СТИО;
13. Јасна Плавшић, стручни сарадник библиотекар.
Педагошки колегијум ће на својим седницама разматрати питања и заузимати ставове у вези са
пословима директора из области:
- планирања и организације остваривања програма образовања и васпитања и свих активности установе;
- остваривања Развојног плана школе;
- сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
- организације и остваривања инструктивно-педагошког увида и праћења квалитета образовно-васпитног
рада ипедагошке праксе и предузимања мера за унапређење и усавршавање рада наставника и стручних
сарадника.
Садржај рада

Време

Носиоци

Организација рада:
Школски програм, Развојни
план, Годишњи план рада
Анализа успеха и владања
ученика

током године

Предлог и анализа мера за
побољшање успеха ученика
Рад стручних тела: већа,
актива, тимова
Стручно усавршавање

класификациони
периоди
током године

директор,
председници и
координатори
координатори
одељ.већа,
председници
стручних већа,
директор
стручна већа,
директор
стручна тела,
директор
директор

План контролних и
писмених задатака
Критеријум оцењивања

класификациони
периоди
током године

одељењска већа,
директор
стручна већа,
директор

Унапређивање квалитета
рада: праћење наставе,
самовредновање, подршка
ученицима
Сзтратегија развоја школе

током године

директор,
стручни органи

педагог

током године

директор

педагог,
стручна већа за
области
предмета,
стручни активи
и тимови

класификациони
периоди

током године
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Сарадници
педагог,
библиотекар

Начин
праћења
извештаји

педагог

табеларни
извештаји

педагог

извештаји

педагог,
библиотекар
стручна већа,
педагог
стручна већа

извештаји

педагог

извештаји
стручних
већа
извештаји,
анализе

извештаји
план

извештаји
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Стручна већа за области предмета
Програм рада (заједнички за сва стручна већа за области предмета)

I

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ
РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА

-

-

II
III

ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКА
ПИТАЊА

-

РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

-

-

-

-

IV

ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА
ДРУГИМ СТРУЧНИМ ВЕЋИМА,
СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,
СТРУЧНИМ ДРУШТВИМА,
ФАКУЛТЕТИМА, ИНСТИТУЦИЈАМА,
ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА

-

-

V

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

VI

АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ
РАД

-

VII ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА
СТРУЧНОГ ВЕЋА

-
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израда Годишњег плана и програма
одређивање методских јединица које ће се
обрађивати у току одређеног месеца, истицање
најбитнијих образовно-васпитних циљеваи
назначавање најчешћих облика, метода и средстава
образовно-васпитног рада
договор о заједничком дидактичко-методичком
минимуму при изради припрема за час или других
видова рада са ученицима и њихово
осавремењавање и унапређивање
договор о времену одржавању састанака,
реализацији писмених провера
наставна средства, учила, и друга опрема
редовна настава
разрада образовно-васпитнихциљева и задатака на
нивоу знања, схватања, примене
израда образовних стандарда за поједине категорије
ученика (просечне, оне којизаостају у развоју и
обдарене)
критеријум оцењивања
образовни стандарди
избор облика, метода и средстава образовноваспитног рада којима се утврђени циљеви и задаци
могу најуспешније да остваре
осмишљавање структуре часа
проналажење мотивационих поступака за
постизање бољих образовних и васпитних
постигнућа
израда инструмената за утврђивање степена и
квалитета реализације утврђених циљева и задатака
откривање узрока неуспеха појединих ученика
додатна настава (дидактичко-методичко
осмишљавање рада са обдареним ученицима) и
допунски рад (дидактичко-методичко
осмишљавање допунског рада)
ваннаставне активности
сарадња са другим стручним већима (утврђивање
корелације међу сродним садржајима програма;
усклађивање распореда одржавања писмених
провера)
сарадња са стручним сарадницима (педагог,
библиотекар)
сарадња са стручним друштвима (учешће у раду
стручних друштава), факултетима, институтима,
предузећима и установама
у установи
ван установе
анализа образовно-васпитног рада
истраживање узрока неуспеха у савлађивању
одређених садржаја програма
испитивање ефикасности појединих облика, метода
и средстава образовно-васпитног рада
израда инструмената (тестова знања, анкета, скала
процене и сл.) за утврђивање предузетих мера
израда периодичних извештаја
критичких осврта на рад стручниог већа и
предлагање мера за унапређивање рада
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Годишњи планови (за свако стручно веће за области предмета посебан план)
Српски језик и књижевност и страни језик
Време
остваривања
Август

Септембар

Садржај рада
(активности)

Носиоциостваривања

Начиниостваривања

Разматрање и усвајање
предлога Годишњег
плана и програма рада

Руководилац и чланови
већа, педагог, библиотекар

Уџбеници и
приручници за
школску 2020/2021.

Руководилац и чланови
већа

Избор руководиоца
стручног већа

чланови већа

Разматрање и усвајање
Годишњег плана рада и
програма секција за
школску 2020/2021.

Руководилац и чланови
већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа

Разматрање и усвајање
плана израде писмених
задатака у школској
2020/2021.

Руководилац и чланови
већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа и осталих
наставника, на
седницама разредних
већа

Усаглашавање
ученичке литературе

Руководилац и чланови
већа

Усаглашавање
глобалних и
оперативних планова
наставника

Руководилац и чланови
већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа

Критеријуми и облици
вредновања рада
ученика

Руководилац и чланови
већа, педагог

Улазни (почетни) тест

Руководилац и чланови
већа

План посете часовима

Руководилац и чланови
већа , педагог
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на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа
на састанку стручног
већа

на састанцима
стручног већа и
педагошког
колегијума,
кроз сарадњу чланова
већа и сарадњу са
педагогом
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа

Начин
праћења /
вредновање
остваривања
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа,
извештај
руководиоца
секције
извештај
руководиоца
стручног већа,
извештај
руководиоца
разредног већа,
електронски
дневник
извештај
руководиоца
већа
глобални и
оперативни
планови
наставника,
документација
СВ језичке
групе предмета
извештај
руководиоца
већа,
документација
СВ језичке
групе предмета
извештај
руководиоца
већа,
документација
СВ језичке
групе предмета
извештај
руководиоца
већа
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Време
остваривања

Октобар

Садржај рада
(активности)
Међународни дан
писмености (8.
септембар)

Руководилац и чланови
већа

Европски дан језика
(26. септембар)

Руководилац и чланови
већа

Инструменти за
утврђивање предузетих
мера за унапређивање
рада

Руководилац и чланови
већа, педагог

Анализа успеха
ученика првог разреда
на завршном испиту из
српског језика
Анализа успеха
ученика на улазном
(почетном) тесту

План стручног
усавршавања
Посета Сајму књига у
Београду
Новембар

Носиоциостваривања

Анализа успеха на
крају првог
класификационог
периода
Испитивање
ефикасности појединих
метода и облика рада
Мере за побољшање
успеха
Анализа постигнућа
ученика првог разреда
при савладавању
вештине читања

Начиниостваривања
кроз сарадњу чланова
већа, активности са
ученицима (час,
предавање, трибина,
посете и сл.), сарадња
са другим
наставницима и
стручним сарадницима
кроз сарадњу чланова
већа, активности са
ученицима (час,
предавање, трибина,
посете и сл.), сарадња
са другим
наставницима и
стручним сарадницима
на састанцима већа

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа

Руководилац и чланови
већа
педагог
Руководилац и чланови
већа
библиотекар
Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа,
сарадња са педагогом

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа и
педагошког
колегијума, сарадња са
педагогом
на састанцима већа

Руководилац и чланови
већа
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на састанцима већа,
кроз сарадњу чланова
већа и библиотекара
на састанцима већа и
педагошког колегијума

Начин
праћења /
вредновање
остваривања
извештај
руководиоца
већа

извештај
руководиоца
већа

извештај
руководиоца
већа

извештај
руководиоца
већа,
документација
СВ језичке
групе предмета
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа

извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа,
документација
СВ језичке
групе предмета
(предметни
наставник у 1.
разреда)
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Време
остваривања

Децембар

Јануар

Садржај рада
(активности)

Носиоциостваривања

Начиниостваривања

Утврђивање
образовних стандарда
за поједине категорије
ученика

Руководилац и чланови
већа, педагог,

на састанцима већа,
сарадња са педагогом

Школска такмичења и
конкурси

чланови већа

План посета часовима

Руководилац и чланови
већа, педагог,

Реализација свих обука
нпосредног рада са
ученицима

Руководилац и чланови
већа, педагог,

Уједначеност захтева и
критеријума
оцењивања

Руководилац и чланови
већа, педагог,

Планирани и одржани
часови редовне,
допунске и додатне
наставе и секција

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа,
кроз сарадњу чланова
већа, сарадња са
стручним сарадницима
на састанцима већа,
кроз сарадњу чланова
већа, сарадња са
стручним сарадницима
на састанцима већа,
кроз сарадњу чланова
већа, сарадња са
стручним сарадницима
на састанцима већа,
кроз сарадњу чланова
већа, сарадња са
стручним сарадницима
на састанцима већа

Испитивање
ефикасности појединих
метода и облика рада

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа,
сарадња са педагогом

Мере за побољшање
успеха

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа и
педагошког
колегијума, сарадња са
педагогом

Извештај о раду
секција

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа и
педагошког
колегијума, сарадња са
педагогом

Извештај о посећеним
часовима

Руководилац и чланови
већа

на састанку већа

Резултати школских
такмичења и
објављених конкурса
Савиндан – план
активности

Руководилац и чланови
већа

на састанку већа

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа

Савиндан

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа,
приредба

Анализа успеха на
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Начин
праћења /
вредновање
остваривања
извештај рук
оводиоца већа,
документација
СВ језичке
групе предмета
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа,
извештаји
руководилаца
секција
извештај
руководиоца
већа,
документација
СВ језичке
групе предмета
извештај
руководиоца
већа,
документација
СВ језичке
групе предмета
извештај
руководиоца
већа,
документација
СВ језичке
групе предмета
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Време
остваривања

Садржај рада
(активности)
крају другог
класификационог
периода
Посета републичком
семинару за наставнике
српског језика,

Фебруар

Март

Април

Посета семинара за
наставнике енглеског
језика
Стручно усавршавање
– разговор о посећеним
семинарима
Звездаријада

Носиоциостваривања

Начиниостваривања

Начин
праћења /
вредновање
остваривања

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца
већа

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа,
сарадња са стручним
сарадницима
на састанцима већа,
активности са
ученицима (час,
предавање, трибина,
посете и сл.), сарадња
са другим
наставницима и
стручним сарадницима
на састанцима већа

извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа

Међународни дан
матерњег језика (21.
фебруар) – план и
реализација

Руководилац и чланови
већа

Резултати досадашњих
такмичења и припреме
за наредна такмичења и
смотре ученика
Сарадња са школском
библиотеком

Руководилац и чланови
већа
чланови већа
библиотекар

на састанцима већа

Дан школе (14. март)

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа,
приредба (припреме,
реализација)

Светски дан поезије
(21. март)

Руководилац и чланови
већа

извештај
руководиоца
већа

Анализа успеха на
крају трећег
класификационог
периода
Планирани и одржани
часови редовне,
допунске и додатне
наставе
Испитивање
ефикасности појединих
метода и облика рада

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа,
активности са
ученицима (час,
предавање, трибина,
посете и сл.), сарадња
са другим
наставницима и
стручним сарадницима
на састанцима већа и
педагошког колегијума

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца
већа

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа и
педагошког
колегијума, сарадња са
педагогом

извештај
руководиоца
већа
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извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа

извештај
руководиоца
већа

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Време
остваривања

Мај

Јун

Садржај рада
(активности)

Носиоциостваривања

Начиниостваривања

Мере за побољшање
успеха

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа и
педагошког
колегијума, сарадња са
педагогом

Матурски испит из
српског језика и
књижевности и
енглеског језика (план,
организација, тематски
кругови)
Светски дан књига и
ауторских права (23.
април)

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа

Руководилац и чланови
већа

Анализа постигнућа
ученика након примене
мера за побољшање
успеха

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа,
активности са
ученицима (час,
предавање, трибина,
посете и сл.), сарадња
са другим
наставницима и
стручним сарадницима
на састанцима већа

Организација
матурског испита

Руководилац и чланови
већа

Завршни (излазни) тест
(организација)

Руководилац и чланови
већа

Анализа успеха на
крају наставног
периода
Анализа постигнућа
ученика на завршном
тесту

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа и
педагошког колегијума

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа

Планирани и одржани
часови редовне,
допунске, додатне
наставе
Анализа постигнућа
ученика на матурском
испиту
Извештај о раду
секција

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа
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на састанцима већа,
сарадња са другим
наставницима и
председником
матурске комисије
на састанцима већа

Начин
праћења /
вредновање
остваривања
извештај
руководиоца
већа,
документација
СВ језичке
групе предмета
извештај
руководиоца
већа

извештај
руководиоца
већа

извештај
руководиоца
већа,
документација
СВ језичке
групе
предмета,
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа,
документација
СВ језичке
групе предмета
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа
документација
СВ језичке
групе
предмета,
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа
извештаји
руководилаца
секција

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Време
остваривања

Август

Садржај рада
(активности)

Носиоциостваривања

Начиниостваривања

Извештај са школских
такмичења

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа

Извештај опосећеним
часовима

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа

Награђивање ученика
(предлог плана)

Руководилац и чланови
већа
библиотекар
Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа

Руководилац и чланови
већа

на састанцима већа

Припрема за израду
Годишњег плана рада
већа
Израда предлога
Годишњег плана рада
већа
Усвајање коначне
верзије Годишњег
плана рада и програма
стручног већа
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на састанцима већа

Начин
праћења /
вредновање
остваривања
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа
извештај
библиотекара
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа
извештај
руководиоца
већа

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Математика и природне науке
Време
остваривања
Август

Септембар

Садржај рада
(активности)

Носиоци
остваривања

Начини
остваривања

Разматрање и усвајање
предлога Годишњег
плана и програма рада

чланови већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
на састанку стручног
већа

Уџбеници и
приручници за
школску
2020/2021.год.
Избор руководиоца и
заменика стручног
већа
Израда плана стручног
усавршавања наст. за
шк. 2020/21.год.

чланови већа

чланови већа

на састанцима
стручног већа,

Израда глобалних
планова за предмете у
оквиру већа

чланови већа

кроз сарадњу
чланова већа

Договор о изради и
реализацији
иницијалног теста

чланови већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа

Конституисање
Стручног већа

руководилац

Усвајање Годишњег
плана и програма рада

чланови већа

Задужења чланова
већа за школску
2020/2021. годину

директор

Израда оперативних
планова (избор
облика, метода рада и
наставна средства)

чланови већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа и
осталих наставника,
на седницама
разредних већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа

Приказ уписане
генерације првака
2020/21.

А. Расулић, педагог

чланови већа

69

на састанцима
стручног већа и
педагошког
колегијума,
кроз сарадњу
чланова већа и
сарадњу са
педагогом

Начин праћења /
вредновање
остваривања
извештај
руководиоца већа,
записници са
састанка већа
записници са
састанка већа
записници са
састанка већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
кроз сарадњу
чланова већа;
на седницама
стручног већа;
размена
електронским путем;
кроз извештаје
на седници стручног
већа
на седници већа;
кроз извештаје

кроз извештаје;
евиденција у
дневницима
планови наставника;
дискусије на
седницама/ кроз
успех и
мотивисаност уч.
излагање на
седници; извештај

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Време
остваривања

Октобар

Садржај рада
(активности)

Носиоци
остваривања

Начини
остваривања

Планирање временске
реализације писмених
задатака и контролних
вежби
Договор о извођењу
теста знања (15”)

чланови већа
(одељењско
веће,педагошки
колег.)
чланови већа

Правилник о
оцењивању (облици
вредновања рада
ученика; примена
различитих метода и
техника, педагошка
доументација. ...)
Инструменти
оцењивања (договор о
изради и израда)

чланови већа, педагог

чланови већа, педагог

кроз сарадњу
чланова већа,
активности са
ученицима

Наставна средства и
учила (набавка књига)

чланови већа,
библиоекар., директор

кроз сарадњу
чланова већа

Договор о терминима
одржавања седница
Стручног већа
Надокнађивање
неопходног предзнања
ученика (израда плана
допунске наставе
након реализованог
иницијалног теста)
Договор о терминима
и начину реализовања
активности у оквиру
„Мај месец
математике
2020.“(током школске
године)
Утврђивање
критеријума
оцењивања и
одређивање нивоа
знања, опис
исхода(градиво 1.
полугодишта)
Анализа улазних
(иницијалних) тестова

руководилац, чланови
већа

кроз сарадњу
чланова већа

чланови већа

кроз сарадњу
чланова већа

чланови већа, педагог

кроз сарадњу
чланова већа

чланови већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа

у штампаном облику

чланови већа, педагог

статистички подаци;
извештај са седнице

Пружање подршке
ученицима (проблеми
и тешкоће ученика у
савладавању градива);
поступци за
мотивисање ученика

чланови већа, педагог

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
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на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
кроз сарадњу
чланова већа,

Начин праћења /
вредновање
остваривања
седница стручног
већа, одељењског
већа, педагошког
колегијума
педагошка
документација;
Дневник рада
педагошка свеска
наставника;
мотивисаност и
успех ученика

дискусије на
седници, размена
наставног
материјала, кроз
врсту, обим и ниво
усвојеног знања и
вештина ученика
увидом у кабинете и
ефекти примене у
настави
извештаји са седница
кроз напредовање
ученика у односу на
иницијални тест;
савладаност
неопходног
минимума знања
кроз реализацију
активност; извештаји

успех и
напредовањеученика

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Време
остваривања

Новембар

Садржај рада
(активности)

Носиоци
остваривања

План реализације
међусобне посете
часова (у оквиру већа)

чланови већа

праћење напредовања
успеха ученика (кроз
15’’ тестове, ...)

чланови већа

Осврт на различите
методе рада на
часовима
(диференцирани
приступ, ...)
Сарадња са другим
стручним већима:
корелација,
комбиновани час...
Дијагностиковање,
дидактичко-методичко
осмишљавање рада са
обдареним ученицима

чланови већа, педагог

Начини
остваривања
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
дискусија на
састанцима стручног
већа,кроз сарадњу
чланова већа

Начин праћења /
вредновање
остваривања
увидом у Дневник
рада
педагошка
документација;
излагање на
седницама
дискусије и размена
искустава на
седницама и ван
седница

стручна већа за
области предмета

одржавање угледних
часова

на седницама;
извештаји

чланови већа, педагог

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа

Анализа успеха на
крају 1.
класификационог
периода
Утврђивање фактора
школског неуспеха
појединих ученика
(изостанци и др.)
Мере за побољшање
успехаученика
Осврт на различите
методе рада на
часовима

руководилац, педагог

на састанцима већа и
педагошког
колегијума

заинтересованост и
мотивисаност
ученика;
Евиденцијадолажења
на часове додатне
наставе
статистички подаци;

чланови већа

на састанцима већа и
педагошког
колегијума, сарадња
са педагогом
на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа,
сарадња са
педагогом

Реализација плана
подршке ученицима
(вршњачка едукација
и др.)

чланови већа

Праћење посећености
допунске и додатне
наставе и
ваннаставних и
слободних активно.и
кориговање рада
Праћење реализације
редовне наставе
(оствареност плана и
програма)
Самопроцена
оцењивања ученика

руководиалц, чланови
већа

на састанцима већа,
кроз сарадњу
чланова већа,
сарадња са стручним
сарадницима
увидом у школске
евиденције

руководиалц, чланови
већа

увидом у школске
евиденције

дневници рада;

чланови већа

анкете и други
облици писаних
материјала

у писаном облику,
анкете

чланови већа, педагог
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на седницама;
педагошка
документација
праћење напедовања
ученика.
на сед. размена
наставног
материјала.;
напредовање
ученика;
смернице за рад
размена искустава;
дискусије на
седницама; праћење
успеха ученика
већа мотивисаност
ученика

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Време
остваривања

Децембар

Јануар

Фебруар

Садржај рада
(активности)

Носиоци
остваривања

Начини
остваривања

Начин праћења /
вредновање
остваривања
дискусије на
седницама

Анализа резултата
вредновања и
самовредновања
Сарадња са
родитељима
Излагање са стручних.
усавршавања
наставника
(симпозијум на
Математичком
факултету;
Архимедесова
трибине, међусобне
посете часовима,
вршњачка едукација,
...)
Писана припрема
наставника за час
(дид.-мет. миним.)
Оцењивање ученика
(континуираност)

чланови већа

у писаној форми

чланови већа,
одељенске старешине
чланови већа

разговор

чланови већа

на састанцима већа

педагошка
документација

чланови већа

Сајт Стручног већа

чланови већа

дискусија на седици;
заинтересованост
ученика
увид у сајт

Договор о изради и
реализацији
полугодишњег теста

чланови већа

на састанцима већа,
сарадња са
педагогом
на састанцима већа ,
сарадња са
педагогом
на састанцима већа,

Осмишљавање
програма за
обележавање
Међународног дана
броја ,,Пи“
Договор о изради
задатака за школска
такмичење из
математике (и физике
у 3. разреду)
Међусобне посете
часовима (анализа
реализованих)
Анализа успеха
ученика на крају 1.
Полугодишта
Мере за побољшање
успеха и мотивисање
ученика
Утврђивање
критеријума
оцењивања и
одређивање нивоа
знања (за градиво 2.
полугодишта)
Реализација допунске
и додатне наставе,
припреме за
такмичење и секција

руководилац већа и
заинтересовани
наставн.

на састанцима већа

кроз дискусију,
размена материјала
настав.
кроз врсту, обим и
ниво захтева
извештај

предметни
наставници

на састанку већа

извештај

чланови већа

посета часу

руководилац, чланови
већа, педагог

на састанцима већа

чланови већа, педагог

на састанцима већа,
сарадња са стручним
сарадницима
на састанцима већа,),
сарадња са другим
наставницима и
стручним
сарадницима

дискусија на
седници; размена
искустава
статистички подаци;
дискусија на
седници; извештај
успех ученика; стат.
подаци и анализа

чланови већа

чланови већа, педагог
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на састанцима већа и
педагошког
колегијума

вид у одговарајуће
евиденције

Дан отворених врата
наставника
на седницама
стручног већа,
размена материјала у
електронском
облику,
присуствовање
часовима других
наставника када
ученик предаје
лекцију

у електронском и
штампаном облику
(у регистратору цтр.
већа)
евиденција у
дневницима;
дискусија на
седницама; извештај

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Време
остваривања

Садржај рада
(активности)
(ефекти мотивације
ученика)
Стручно усавршавање
наставника

Март

Април

Носиоци
остваривања

чланови већа

Начини
остваривања

Начин праћења /
вредновање
остваривања

семинари и други
облици стр.
усавршавања
посета часу

размена искустава

чланови већа

у писаној форми

кроз упитнике,
анкете; на седницама

руководилац

на састанцима већа,
сарадња са стручним
сарадницима

на седницама;
извештај

чланови већа

на састанцима већа,
сарадња са стручним
сарадницима

на седници већа;
извештај

руководилац

у писаној форми

налази се у
регистратору
стручног већа
договор на седници,
извештај,
фотографије,;
учешће ученика
извештај;
фотографије –
израда паноа
извештај

Међусобне посете
часова (сарадња са
ужестручним
предметима)
Анализа резултата
вредновања и
самовредновања
Праћење реализације
Годишњег плана и
програма рада
Стручног већа
Критички осврт на рад
Стручног већа и
предлагање мера за
унапређивање рада
Израда полугодишњег
извештаја о раду
стручног већа
Обележавање
Међународног дана
броја ,,Пи“

руководилац,
члановивећа

руководилац стр.
већа, (заинтересовани
наст.)

на састанцима већа

Договор о одржавању
матем. такмичења
„Мислиша“
Реализација шк.
такмичења из
матеметике за ученике
4. раз
Анализа успеха на
крају 3.
класификационог
периода
Утврђивање фактора
школског неуспеха
појединих ученика
(изостанци и др.)
Мере за побољшање
успеха ученика

В. Раџић-коорд.;
наставник математике

на састанцима већа

наст. мат. у 4. раз. + 1

на састанцима већа,
(припреме,
реализација)

руководилац, чанови.
већа, педагог

на састанцима већа и
педагошког
колегијума

чланови већа,
одељењске старешине

на састанцима већа

чланови већа, педагог

на састанцима већа и
педагошког
колегијума, сарадња
са педагогом

Праћење посећености
допунске и дод.
наставе и секција

чланови већа

на састанцима већа и
педагошког
колегијума, сарадња
са педагогом

евиденција у
Дневницима

Анализа резултата
ученика са шк.
такмичења (мат.- 4 р.)
Угледни час
(реализовани, ...)

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа,
активности са
ученицима (час,
предавање, трибина,

статистички подаци;
излагање на сед.;
извеш.
размена искустава,
материјала;
евиденција у
Дневнику рада;
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евиденција у
Дневнику рада;
извештај

статистички подаци;
упоређивање са
претходним
периодима
кроз успех ученика,
мотивисаност
ученика; сарадњом
са родитељима
кроз напредовање
ученика; стат.
Подаци

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Време
остваривања

Мај

Јун

Садржај рада
(активности)

Носиоци
остваривања

Начини
остваривања
посете и сл.),
сарадња са другим
наставницима и
стручним
сарадницима
активности са
ученицима

Слободне активности
ученика (до сада
реализоване и план до
краја школске године)
Припреме око
организовања
школског такмичења
из математике за
ученике 1., 2. и 3.
разреда (и физике 3.
разред) у оквиру
манифестације М3

чланови већа

- предметни
наставници
- чланови већа

на састанцима већа

Договор о изради
годишњег теста

- предметни
наставници
- чланови већа

Договор о реализацији
и реализација
завршних активности
манифестације „Мај
месец математике
2020.“
Анализа успеха
ученика на крају
наставног дела

- чланови већа

на састанцима већа,
сарадња са другим
наставницима и
председником
матурске комисије
кроз сарадњу
чланова већа

руководилац

на састанцима већа

Реализација свих
видова образовноваспитног рада

руководилац, чланови
већа

на састанцима већа и
педагошког
колегијума

Анализа резултата
вредновања и
самовредновања
Анализа реализоване
манифестације Мај
месец математике
Анализа резултата са
шк. такмичења из
математике за ученике

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа
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Начин праћења /
вредновање
остваривања
извештај

на седници стручног
већа
заинтересованост
ученика; смерница за
даљи рад са
ученицима; у
писаном облику на
седницама већа;
смерница за рад у
наредној школској
години, постигнут
ниво знања на крају
школске
год.извештај;
заинтересованост
ученика за учешће у
активностима
манифестације
преглед штампаних
тестова

на седници стручног
већа

статистички подаци;
упоредна анализа;
закључци на
седнициналази се у
регистратору
Стручног већа
закључци на
седници; анализа
примењених
инструмената и
евентуално
кориговање за
наредну школску
годину
разговор и закључци
на седници; успех
ученика
кроз писане
евиденције и
извештаје
кроз писане
евиденције и
извештаје

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Време
остваривања

Август

Садржај рада
(активности)
1., 2. и 3. разреда (и
физике 3. разред)
Критички осврт на рад
стручниог већа и
предлагање мера за
унапређивање рада
Реализација Годишњег
плана и програма рада
Стручног већа
Припрема за израду
Годишњег плана рада
већа
Израда предлога
Годишњег плана рада
већа
Усвајање коначне
верзије Годишњег
плана рада и програма
стручног већа

Носиоци
остваривања

Начини
остваривања

Начин праћења /
вредновање
остваривања

чланови већа

на састанцима већа

кроз извештај о раду
већа

руководилац, чланови
већа

на састанцима већа

руководилац.,
чланови већа

на састанцима већа

кроз записнике са
седница и извештаје
о раду већа
извештај
руководиоца већа

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа
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Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Друштвене науке
Време
остваривања
Август

Септембар

Октобар

Новембар

Садржај рада
(активности)

Носиоци
остваривања

Разматрање и усвајање
предлога Годишњег
плана и програма рада

чланови већа

Уџбеници и
приручници за школску
2020/2021.

чланови већа

Избор руководиоца
стручног већа
Усвајање коначне
верзије годишњег плана
и програма рада Већа

чланови већа

Договор о времену
одржавања састанака

чланови већа

Договор о реализацији
писм. зад. и вежби,
организовању рада
допунске, додатне
наставе, секције
Набавка учила

чланови већа

Одржавање наставних
средстава, учила и
друге опреме

чланови већа

Упознавање ученика са
програмима секција
које организује
Стручно веће
Дидактичко-методичко
осмишљавање рада у
секцијама

чланови већа

Сарадња са
библиотекаром школе
Анализа успеха
ученика на улазном
(почетном) тесту
Инструменти за
утврђивање предузетих
мера за унапређивање
рада
План стручног
усавршавања
Посета Сајму књига у
Београду

чланови већа

Анализа успехана крају
првог класификационог
периода

чланови већа

чланови већа

чланови већа

Начини
остваривања
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова Већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
на састанку стручног
већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа

чланови већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа
договор о набавци
уџбеника, интернет
на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа
педагог
чланови већа
библиотекар

на састанцима већа

чланови већа
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на састанцима већа
кроз сарадњ чланова
већа и библиотекара
на састанцима већа

Начин праћења /
вредновање
остваривања
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа
документација СВ

документација СВ

документација СВ

документација СВ

документација СВ

документација СВ

документација СВ

документација СВ
извештај
руководиоца већа,
документација СВ
извештај
руководиоца већа,
документација СВ
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Време
остваривања

Садржај рада
(активности)

Носиоци
остваривања

Начини
остваривања

Начин праћења /
вредновање
остваривања
извештајруководиоца
већа
извештај
руководиоца већа,
документација СВ
извештај
руководиоца већа

Мере за побољшање
успеха
Анализа постигнућа
ученика првог разреда у
предметима из овог СВ
Школска такмичења

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

Анализа успеха на
крају првог
полугодишта
Похађање
семинара,конференција,
трибина
Планирани и одржани
часови редовне,
допунске и додатне
наставе и секција

чланови већа

на састанцима већа
кроз сарадњ чланова
већа
на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа

чланови већа

на састанцима већа

Испитивање
ефикасности појединих
метода и облика рада
Мере за побољшање
успеха

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

Посете часовима

чланови већа

на састанку већа

Фебруар

Стручно усавршавање

чланови већа

на састанцима већа

Март

Резултати досадашњих
такмичења и припреме
за наредна такмичења и
смотре ученика
Дан школе (14. март)

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа
извештаји
руководилаца
секција
извештај
руководиоца већа,
документација СВ
извештај
руководиоца већа,
документација СВ
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа

чланови већа

на састанцима већа
приредба

извештај
руководиоца већа

Анализа успеха на
крају трећег
класификационог
периода
Планирани и одржани
часови редовне,
допунске и додатне
наставе
Испитивање
ефикасности појединих
метода и облика рада
Мере за побољшање
успеха

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа

чланови већа

на састанцима већа

Анализа постигнућа
ученика након примене
мера за побољшање
успеха
Анализа успеха на
крају наставног
периода

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа
документација СВ
извештај
руководиоца већа
документација СВ

чланови већа

на састанцима већа

Децембар
Јануар

Април

Мај

Јун

77

извештај
руководиоца већа

извештај
руководиоца већа

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Време
остваривања

Август

Садржај рада
(активности)

Носиоци
остваривања

Начини
остваривања

Начин праћења /
вредновање
остваривања
извештај
руководиоца већа

Планирани и одржани
часови редовне,
допунске, додатне
наставе
Анализа рада секција

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

Резултати такмичења и
смотри
Посећени часови
(резиме)
Награђивање ученика
(предлог плана)
Припрема за израду
Годишњег плана рада
већа
Израда предлога
Годишњег плана рада
већа
Усвајање коначне
верзије Годишњег
плана рада и програма
стручног већа

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа,
педагог, директор
чланови већа
библиотекар
чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа

78

на састанцима већа
на састанцима већа

извештаји
руководилаца
секција
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа
извештај
библиотекара
извештај
руководиоца већа

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Архитектонска група предмета
Време
остваривања
Август

Септембар

Садржај рада
(активности)

Носиоци
остваривања

Начини
остваривања

Израда предлога
годишњег плана и
програма

чланови већа

Уџбеници и приручници
за школску 2020/2021.

чланови већа

Избор руководиоца
стручног већа
Одржавање наставних
средстава, учила и друге
опреме

чланови већа

Разматрање и усвајање
годишњег плана рада и
програма секција за
школску 2020/2021.

чланови већа

Разматрање и усвајање
плана израде писмених
задатака у школској
2020/2021.

чланови већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа и осталих
наставника, на
седницама разредних
већа

Усаглашавање
глобалних и
оперативних планова
наставника

чланови већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа

Критеријуми и облици
вредновања рада
ученика

чланови већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа

План посете часовима

чланови већа

Сарадња са
библиотекаром школе

чланови већа и
библиотекар

Договор о заједничком
дидактичко методичком минимуму
при изради припрема за
час
Формирају се тимови за
области предмета и
усаглашавају очекиване
исходе

чланови већа
педагог

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа
на заједничким
састанцима стручног
већа и библиотекара
на састанцима већа

чланови већа

чланови већа
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на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
Већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа
на састанку стручног
већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа

Начин праћења /
вредновање
остваривања
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа
и чланова већа
извештај
руководиоца већа,
извештај
руководиоца
секције
извештај
руководиоца
стручног већа,
извештај
руководиоца
разредног већа,
електронски
дневник
глобални и
оперативни
планови
наставника,
документација СВ
архитектонске
групе предмета
извештај
руководиоца већа,
документација СВ
архитектонске
групе предмета
извештај
руководиоца већа
Договор о
набавци нових
уџбеника
извештај
руководиоца већа

извештајчланова
већа

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Време
остваривања
Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Садржај рада
(активности)

Носиоци
остваривања

Начини
остваривања

Начин праћења /
вредновање
остваривања
извештај
руководиоца већа

Израда, спровођење и
анализаулазног теста у
првом разреду
Инструменти за
утврђивање предузетих
мера за унапређивање
рада
План стручног
усавршавања
Анализа успехана крају
првог класификационог
периода
Мере за побољшање
успеха
Анализа постигнућа
ученика првог разреда
при савладавању
вештине цртања и
Утврђивање образовних
стандарда за поједине
категорије ученика
Школска такмичења и
конкурси

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа,

чланови већа
педагог
чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа

чланови већа

извештај
руководиоца већа

Анализа успеха на крају
првог полугодишта
Планирани и одржани
часови редовне,
допунске и додатне
наставе и секција

чланови већа

на састанцима већа
кроз сарадњу чланова
већа
на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

Испитивање
ефикасности појединих
метода и облика рада
Мере за побољшање
успеха

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

Посете часовима

чланови већа

на састанку већа

Похађање
семинара,конференција,
трибина
Формирани тимови за
области предмета
усаглашавају очекиване
исходе
Стручно усавршавање

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

чланови већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова
већа
на састанцима већа

Чланови већа

На састанцима већа

чланови већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова

Дидактичко-методичко
осмишљавање рада са
обдареним ученицима
Формирани тимови за
области предмета
усаглашавају очекиване
резултате мера за
побољшање успеха
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на састанцима већа

извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа,

извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа
извештаји
руководилаца
секција
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа,
докумнтација СВ
архитектонске
групе предмета
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа
извештајчланова
већа
извештај
руководиоца већа
дискусија на
седницама већа,
предлози у
писаном облику
извештајчланова
већа

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Време
остваривања
Март

Април

Мај

Садржај рада
(активности)
Школска такмичења и
припреме за наредна
такмичења и смотре
ученика
Анализа успеха на крају
трећег класификационог
периода
Планирани и одржани
часови редовне,
допунске и додатне
наставе
Испитивање
ефикасности појединих
метода и облика рада
Припреме за наредна
такмичења и смотре
ученика
Мере за побољшање
успеха
Формирани тимови за
области предмета
усаглашавају очекиване
резултате мера за
побољшање успеха
Анализа постигнућа
ученика након примене
мера за побољшање
успеха

Август

Начини
остваривања

Начин праћења /
вредновање
остваривања
извештај
руководиоца већа

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа

чланови већа

на састанцима већа

извештај
руководиоца већа

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу чланова

извештај
руководиоца већа
извештајчланова
већа

чланови већа

на састанцима већа

Чланови већа

На састанцима већа

Чланови већа

На састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

Планирани и одржани
часови редовне,
допунске, додатне
наставе
Анализа рада секција

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

Резултати такмичења и
смотри
Посећени часови
(резиме)
Припрема за израду
Годишњег плана рада
већа

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа,
педагог, директор
чланови већа

на састанцима већа

Организација одласка на
Републичко такмичење
геодетско -грађевинских
школа

Јун

Носиоци
остваривања

Дефинисање
критеријума за
индентификовање
обдарених ученика
Анализа успеха на крају
наставног периода
Анализа постигнућа
ученика на завршном
тесту
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на састанцима већа

извештај
руководиоца већа
документација СВ
архитектонске
групе предмета,
извештај
руководиоца већа
документација СВ
архитектонске
групе предмета
дискусија на
седницама већа,
предлози у
писаном облику
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа
документација СВ
архитектонске
групе предмета
извештај
руководиоца већа
извештаји
руководилаца
секција
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Време
остваривања

Садржај рада
(активности)
Израда предлога
Годишњег плана рада
већа
Усвајање коначне
верзије Годишњег плана
рада и програма
стручног већа

Носиоци
остваривања

Начини
остваривања

чланови већа

на састанцима већа

чланови већа

на састанцима већа

82

Начин праћења /
вредновање
остваривања
извештај
руководиоца већа
извештај
руководиоца већа

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Грађевинска група предмета
Време
остваривања
Август

Септембар

Октобар

Садржај рада
(активности)
Припрема и
израда предлога
годишњег плана
рада стучног већа
Избор
руководиоца већа
Конституисање
стручног већа
Разматрање и
усвајање предлога
Годишњег плана и
програма рада
Планирање
календара израде
писмених задатака

Носиоци
остваривања
чланови већа

Начини
остваривања
на састанцима
стручног већа

Начин праћења /
вредновање остваривања
извештај руководиоца већа

чланови већа

на састанку
стручног већа
на састанку
стручног већа
на састанцима
стручног већа

извештај руководиоца већа

извештај руководиоца стручног
већа, извештај руководиоца
разредног већа, електронски
дневник

Израда плана
стручног
усавршавања
наставника за
школску 2018/19
Израда глобалних,
месечних планова
и припрема за час
Договор о набавци
уџбеника и
наставних
средстава

чланови већа,
педагог

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа и
осталих
наставника, на
седницама
разредних већа
на састанцима
већа, кроз
сарадњу
чланова већа и
педагога
на састанцима
већа

Упознавање
ученика са
секцијама
стручног већа
Правилник о
оцењивању

чланови већа

Израда месечних
планова и
припрема за час

чланови већа,
педагог

Организација
додатног,
допунског и рада
секција
Одржавање
наставних
средстава
Критеријуми и
облици
вредновања рада
ученика

чланови већа

чланови већа
чланови већа

чланови већа

чланови већа,
педагог
чланови већа,
библиотекар

на састанцима
већа, кроз
сарадњу
чланова већа и
библиотекара
на састанцима
већа

чланови већа,
педагог

извештај руководиоца већа
извештај руководиоца већа

извештај руководиоца већа

глобални и оперативни планови
наставника, документација СВ
грађевинске групе предмета
извештај руководиоца већа

извештај руководиоца већа,
извештај руководиоца секције

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа и
педагога
на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа и
педагога
на састанцима
стручног већа

извештај руководиоца већа,
документација СВ грађевинске
групе предмета

чланови већа

на састанцима
стручног већа

извештај руководиоца већа

чланови већа

на састанцима
стручног већа

извештај руководиоца већа
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оперативни планови наставника

извештај руководиоца већа
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Време
остваривања

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Садржај рада
(активности)
Дефинисање
обдарених
ученика и оних са
потешкоћама у
развоју
Сарадња са
активом
математике и
архитектонске
групе предмета
Израда месечних
планова и
припрема за час
Самовредновање и
међусобно
посећивање часова

Носиоци
остваривања
чланови већа

Начини
остваривања
на састанцима
стручног већа

Начин праћења /
вредновање остваривања
извештај руководиоца већа

чланови већа

размена
материјала,
посете часовима

извештај руководиоца већа

чланови већа,
педагог

на састанцима
стручног већа

оперативни планови наставника

чланови већа,
педагог

извештај руководиоца већа

Анализа успеха на
крају првог
класификационог
периода
Израда месечних
планова и
припрема за час
Истраживање
узрока неуспеха у
савлађивању
појединих
предмета
Самовредновање и
међусобно
посећивање часова

чланови већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа и
педагога
на састанцима
већа

чланови већа

на састанцима
већа

чланови већа

тестови и анкете
за ученике

оперативни планови наставника,
документација СВ грађевинске
групе предмета
извештај руководиоца већа

чланови већа,
педагог

Израда месечних
планова и
припрема за час
Сарадња са
активом
математике и
архитектонске
групе предмета
Анализа
остварених
резултата- други
класификациони
период
Извештај о раду
стручног већа
Израда месечних
планова и
припрема за час
Проналажење
мотивационих
поступака за
постизање бољег
успеха

чланови већа

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа и
педагога
на састанцима
већа

извештај руководиоца већа

извештај руководиоца већа

оперативни планови наставника,
документација СВ грађевинске
групе предмета
извештај руководиоца већа

чланови већа

размена
материјала,
посете часовима

чланови већа,
педагог

дискусија на
састанцима већа

извештај руководиоца већа

чланови већа

на састанцима
стручног већа
на састанцима
стручног већа

извештај руководиоца већа

чланови већа
чланови већа,
педагог

на састанцима
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа и
педагога
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оперативни планови наставника,
документација СВ грађевинске
групе предмета
извештај руководиоца већа
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Време
остваривања
Март

Април

Мај

Јун

Август

Садржај рада
(активности)
Израда месечних
планова и
припрема за час
Припрема
школског
такмичења из
стручних предмета
Самовредновање и
међусобно
посећивање часова
Анализа успеха на
крају трећег
класификационог
периода
Израда месечних
планова и
припрема за час
Припрема ученика
за полагање
матурског испита
Припрема ученика
за републичко
такмичење
Припрема за
реализацију
практичне наставе
ученика четвртог
разреда
Израда месечних
планова и
припрема за час
Анализа
остварених
резултата (четврти
класификациони
период) за ученике
четвртог разреда
Сарадња са
институтима и
предузећима

Носиоци
остваривања
чланови већа

Начини
остваривања
на састанку већа

Начин праћења /
вредновање остваривања
оперативни планови наставника,
документација СВ грађевинске
групе предмета
извештај руководиоца већа

чланови већа

на састанцима
већа

чланови већа

на састанцима
већа

извештај руководиоца већа

чланови већа

дискусија на
састанцима

извештај руководиоца већа

чланови већа

на састанцима
већа

чланови већа

на састанцима
већа

оперативни планови наставника,
документација СВ грађевинске
групе предмета
извештај носиоца

предметни
наставници

на састанцима
већа

извештај руководиоца већа

чланови већа

на састанцима
већа

извештај координатора практичне
наставе

чланови већа

на састанцима
већа

чланови већа,
педагог

на састанку
стручног већа,
кроз сарадњу
чланова већа и
педагога

оперативни планови наставника,
документација СВ грађевинске
групе предмета
извештај руководиоца већа

задужени
наставници

Израда месечних
планова и
припрема за час
Анализа
остварених
резултата(четврти
класификациони
период) за ученике
од првог до трећег
разреда
Припрема за
израду Годишњег
плана рада већа
Израда предлога
Годишњег плана
рада већа

чланови већа

одлазак на
практичну
наставу ученика
четвртог разреда
на састанцима
већа

извештај руководиоца већа и
извештај координатора практичне
наставе
оперативни планови наставника,
документација СВ грађевинске
групе предмета
извештај руководиоца већа

чланови већа

на састанку
стручног већа

чланови већа

на састанцима
већа

извештај руководиоца већа

чланови већа

на састанцима
већа

извештај руководиоца већа
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Одељењска већа
Општи део плана
Координатора одељењског већа именује директор.
Улога координатора је у организацији и праћењу рада одељењског већа, као и учествовању у вредновању
рада чланова већа. Одељењска већа прате реализацију послова предвиђених планом са циљем што ефикаснијег
постизања повезаности образовно-васпитних аспеката рада.
Посебни део плана

Ред.
бр.

САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

I

ПЛАНИРАЊЕ РАДА
ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА

1.
2.

Израда Годишњег плана
рада
Формирање одељења
(критеријуми)

ВРЕМЕ

НОСИОЦИ
(САРАДНИЦИ)

НАЧИН ПРАЋЕЊА
(облици, начини...)

x

координатор

редовне седнице

педагог
август 2020. године
(координатор)
директор,
координатор већа,
одељ. старешине и
чланови већа
одељењска већа, родитељски састанци,
Савет родитеља
седнице

IX X XI XII I

3.

Конституисање
одељењских већа

x

4.

Предлог организовања
екскурзије

x

x

5.

Анализа адаптације/
социјалних односа
ученика

x

x

II

ОРГАНИЗАЦИОНА
ПИТАЊА

1.

Утврђивање распореда
писмених и контролних
задатака

2.

Вођење педагошке
евиденције

3.

Рад одељењских
старешина

III

РЕАЛИЗАЦИЈА
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

1.

Редовна настава

1.1

Анализа изостанака
ученика

x

1.2

Посете часовима

x

1.3

Реализација наставног
плана и програма

x

x

чланови већа,
педагог

x

x

x

x

x

II III IV V VI VIII

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

увидом у Дневник
рада
праћење извршавања
обавеза у погледу
евиденције у Мат.
књигама и Днев. рада

координатор

праћење рада одељ.
старешина;
анализа часова
одељењске заједнице

одељењске
старешине

статистички подаци,
утврђивање разлога
изостајања и
предузимање мера

педагог

x

x

x

чланови
одељењских
већа
координатор,
сарадници
одређени за
преглед
документације

разговори на
седницама већа, ...

x

координатор

извештавање на
седницама већа
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Ред.
бр.

САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

1.4

Анализа успеха

2.

Допунска настава

2.1.

Одређивање ученика за
допунску наставу

2.2

Праћење реализације
допунске наставе

3.

Додатна настава и
ваннаст. активности

ВРЕМЕ
IX X XI XII I

x

x

x

x

x

II III IV V VI VIII

x

x

x

x

x

НОСИОЦИ
(САРАДНИЦИ)

НАЧИН ПРАЋЕЊА
(облици, начини...)

чланови већа

извештаји одељењских
старешина

чланови већа

увидом уКњигу
евиденције допунске
наставе

увидом уКњигу
координатор већа евиденције допунске
наставе

x

3.1

Праћење реализације
додатне и секција

4.

Поправни и разредни
испита

4.1

Израда распореда
поправних и разредних
испита

x

x

чланови већа

4.2

Реализација поправних и
разредних испита

x

x

одељењске
старешине,
чланови већа

4.3

Верификација успеха
након поправних и
разредних испита

x

x

координатор,
чланови већа

5.

Bаспитнодисциплинскe мерe

5.1.

Вођење васпитног
поступка и изрицање
васпитнодисциплинских мера

6.

Стимулативне мере

6.1

Избор најбољег одељења
и ученика

6.2

Похвале (и награде)
ученицима

7.

Мере за побољшање
успеха

7.1

Мере за побољшање
успеха ученика у учењу
и владању

x

x

x

чланови већа,
координатор

x

x

x

x

x
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увидом у Књигу
евиденције додатне.
наставе и секција;
извештаји одељењских
старешина

одељењске
старешине,
чланови већа,

током године/по
потреби

x

чланови већа

узимањем различитих
критеријума и утиска
наставника

x

чланови већа

праћење развоја
ученика

координатор,
чланови већа,
педагог

праћење развоја
ученика. и
предузимање
потребних мера;
анализа успеха на
крају класиф. Периода
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Ред.
бр.

САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

IV

САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА

1.

Анализа сарадње са
родитељима

V

САРАДЊА СА
СТРУЧ. САРАДНИЦ.
И ДР. ИНСТИТУЦ.

ВРЕМЕ
IX X XI XII I

x

II III IV V VI VIII

x

x

x

НОСИОЦИ
(САРАДНИЦИ)

НАЧИН ПРАЋЕЊА
(облици, начини...)

одељењске
старешине

посећеност
родитељских
састанака, отворених
врата

1.

Сарадња са педагогом

x

x

2.

Сарадња са
библиотекаром

x

x

3.

Сарадња са васпитачима
из Дома ученика

VI

САРАДЊА СА
ТИМОВИМА

1.

Сарадња са Тимом за
појачан васпитни рад

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

координатор,
чланови већа

одређ.уч. за појачан
вас. рад; активности
Тима

2.

Сарадња са Тимом за
заштиту ученика од
насиља

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

координатор

активности на
превентивној заштити
од насиља

директор,
чланови већа,
стручни
сарадници

Планира се стручно
усавр. наставника, у
складу са средствима која
стоје на располагању за
реализ., кроз похађање
семинара

координатор,
одељењске
стрешине

достављање извештаја
у регистратор

VII

1.

VIII

1.

2.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

чланови већа

кроз извештавање на
седницама; извештаји
одељењских
старешина
активности: размена
књига, трибине,
радионице...
извештавање
одељењских
старешина на
седницама

x

x

чланови већа

x

x

одељењске
старешине

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ

Стручно усавршавање

ПРАЋЕЊЕ
РЕЗУЛТАТА РАДА
ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
Израда извештаја о
оствареним резултатима
рада
Критички осврт на рад
одељењског већа и
предлагање мера за
унапређивање рада

x

x

x

x

x

x
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x

координатор,
чланови већа,
педагог
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Стручни актив за развојно планирање
Чланови Стручног актива за развојно планирање су:
1.Славица Везмар, наставник грађевинске групе предмета;
3. Наташа Живковић, наставник српског језика и књижевности;
4.Тања Вујић, наставник филозофије;
5.Војислава Ћирић, наставник грађевинске групе предмета;
6.Саша Радисављевић, наставник физичког васпитања;
7. Милица Лазаревић, наставник грађевинске групе предмета
8.Јасна Плавшић, библиотекар;
9. Љубомир Стојановски, представник јединице локалне самоуправе;
10.Милош Симеоновић, ученик одељења Г 42, представник Ученичког парламента;
11. Миленко Степановић, представник Савета родитеља из одељења Г42;
Председник стручног актива је Славица Везмар.

Председник стручног актива је Славица Везмар.
Акциони план развојног плана школе је део Годишњег плана рада школе (у оквиру поглавља Законска основа)

Стручни актив за развој школског програма
Чланови Стручног актива за развој школског програма су:
1. Александар Расулић, наставник математике
2. Иван Миљаковић, наставник грађевинске групе предмета;
3. Љиљана Михајловић, наставник архитектонске групе предмета;
4. Мирјана Марковић Јевтић, наставник грађевинске групе предмета;
5. Јасна Плавшић, библиотекар
Председник стручног актива је Александар Расулић.
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Годишњи план рада стручног актива за развој школског програма
Р.б.

Задатак

Активности

Разред

Време
остваривања
током школске
године

Носиоци
остваривања
чланови школског
Актива

Сарадници у
остваривању
руководиоци
стручних већа за
групе предмета

Начини
остваривања
тимски рад,
кроздискусије и
закључкена
Педагошком
колегијуму

Начини праћења и
вредновања
Извештаји о раду
школског Активана
полугодишту и на
крају школске
године

1

Праћење реализације и примене
иновираних наставних програма
Праћење реализације наставних
планова и програма

Уочавање предности и
потешкоћа у
реализацији програма
Рад на решавању
евентуалних проблема

I, II,
III, IV

2

Праћење реализације и примене
иновираних наставних програма
Праћење и усвајање прописаних
уџбеника за наставне предмете

Усвајање уџбеника за
сваку школску годинуи
уношење евентуалних
корекцијауШколски
програм

I, II,
III, IV

пре
почеткашколске
године

чланови школског
Актива

руководиоци
стручних већа за
групе предмета

тимски рад,
усвајање
уџбеника на
Наставничком
већу

Извештаји о раду
школског Активана
полугодишту и на
крају школске
године

3

Праћење реализације и примене
иновираних наставних програма
Праћење опремљености кабинета за
реализацију наставе

Уочавањепотребе за
допуном опреме или
потребе да се неки
кабинет адекватно
опреми

I, II,
III, IV

током школске
године

чланови школског
Актива

руководиоци
стручних већа за
групе предмета

тимски рад,
кроздискусије и
закључкена
Педагошком
колегијуму

Извештаји о раду
школског Активана
полугодишту и на
крају школске
године

4

Иновацијаосталих деловапланова и
програма Школског програма

Усаглашавање са
релевантним променама
у Закону;
Уношење новина у
поједине делове
програма

I, II,
III, IV

током школске
године

чланови школског
Актива

спољни сарадник
(родитељ, члан
локалне заједнице,
члан школског
одбора, саветник...)
актив за развојно
планирање,
школски тим за
каријерно вођење и
саветовање и
остали школски
тимови ( по
потреби)

тимски рад,
кроздискусије и
закључкена
Педагошком
колегијуму,
Наставничком
већу, Савету
родитеља

Извештаји о раду
школског Активана
полугодишту и на
крају школске
године
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Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту: Тим
за заштиту) за школску 2020/2021. годину (које је именовао директор) су:
1. Јасна Грубић, наставник архитектонске групе предмета;
2. Биљана Чорбић Радуловић, наставник архитектонске групе предмета, координатор одељењских
већа првог разреда;
3. Бранка Цвијовић, наставник архитектонске групе предмета, координатор одељењских већа првог
разреда;
4. Драгана Драгичевић, наставник математике, координатор одељењских већа другог разреда;
5. Сенка Видаковић, наставник српског језика и књижевности, координатор одељењских већа трећег
разреда;
6. Јасна Плавшић, библиотекар;
7. Дејана Дајесковић Тимић, педагог;
8. Александар Ракићевић, директор;
9. Борис Бановић, представник јединице локалне самоуправе;
10. Миленко Степановић, представник Савета родитеља из одељења Г42;
11. Ивана Павличевић, представник МУП Звездара;
12. Војин Банић, ученик одељења Г 11, представник ученичког парламента;
13.Злата Каран, ученица одељења Г 21,представник ученичког парламента;
14. Страхиња Граовац, ученик одељења Г33, представник ученичког парламента;
15. Стефан Ракуљ, ученик одељења Г 43, представник ученичког парламента;
Координатор Тима за заштиту је Јасна Грубић.
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Годишњи план рада тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Р.б.

Директор
Чланови тима

Сарадници у
остваривању
Актив за развојно
планирање,
Тим за квалитет
Ученички
парламент

Током
школске
године

Задужени чланови тима

Спољни сарадник

I, II,
III, IV

Током
школске
године

Директор, Тим,
предметни наставници,
одељенске старешине,
остали запослени

Спољни сарадник

Предавања, семинари
радионице,
родитељски састанци,
панои, сајт школе

Извештаји о раду
школског тима на
полугодишту и на
крају школске
године

Спровођење упитника и
анкета

I, II,
III, IV

Прво
тромесечје

Чланови Тима

Ученички
парламент,
одељењске
старешине

Упитник
Анкетни лист

Извештаји о
резултатима
истраживања

Активно учествовање
ученика у планирању и
реализацији превентивних
активности

Креирање вршњачких
акција у оквиру мера
превенције

I, II,
III, IV

Током
школске
године

Чланови Тима, Актив за
развојно планирање

Ученички
парламент,
ученици

Радионице, обуке,
пројекти, вршњачка
едукација, дискусије

Усклађивање постојећих
подзаконских аката
установе

Праћење и унапређивање
подзаконских аката

I, II,
III, IV

Током
школске
године

Секретар
Директор

Ученички
парламент,
Наставничко веће,
Савет родитеља,
Школски одбор

Измене и допуне
школских аката

Извештаји о раду
школског тима на
полугодишту и на
крају школске
године
Приказ
ученичких радова
и активности
Извештаји о раду
школског тима на
полугодишту и на
крају школске
године

Задатак

Активности

Разред

1

Конституисање тима

Упознавање са Општим и
посебним Протоколом
Израда плана рада Тима и
акционог плана
Подела задужења

I, II,
III, IV

2

Планирање превентивних и
интервентих активности на
нивоу школе и њихово
спровођење

Организовање
превентивних активности

I, II,
III, IV

3

Подизање нивоа свести и
повећање осетљивости
свих укључених у живот и
рад школе за препознавање
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања
Истраживање о
учесталости и врсти
насиља у школи

Дефинисање улога и
одговорности у примени
процедура и поступака
Стручно усавршавање
запослених

5

6

4

Време
остваривања
септембар

Носиоци остваривања
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Начини остваривања
Радни састанци,
консултације, увид у
стручну литературу,
израда и
конкретизација
Програма за заштиту
ученика
Активности
Трибине
Радионице
Пројекти ученика

Начини праћења
и вредновања
Извештаји о раду
школског тима на
полугодишту и на
крају школске
године
Извештаји о раду
школског тима на
полугодишту и на
крају школске
године
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Р.б.

Задатак

Активности

Разред

Време
остваривања
Током
школске
године

Носиоци остваривања
Задужени чланови тима,
одељенске старешине,
предметнинаставници

Сарадници у
остваривању
Ученички
парламент,
Спољни сарадник

Начини остваривања

7

Развијање и неговање
богатства различитости и
културе понашања у
оквиру васпитнообразовних активности

Теме у оквиру ЧОС-а,
теме у оквиру
наставнихпредмета,
спортска такмичења,
турнири

I, II,
III, IV

8

Развијање вештина
ефикасног реаговања у
ситуацијама насиља

Обукенаставника и
запослених, ученика и
родитеља

I, II,
III, IV

Током
школске
године

Задуженичланови Тима,
задужени наставници

Министарство
просвете, спољни
сарадници

9

Умрежавање свих носилаца
превенције насиља

Континуирана сарадња и
комуникација

I, II,
III, IV

Током
школске
године

Директор, Секретар,
чланови Тима

Ученички
парламент, Савет
родитеља,
Школски одбор,
Наставничко веће

Састанци
Електронска
комуникација и
размена материјала

10

Анализа рада Тима

Анaлиза податакаи
документације

I, II,
III, IV

Јун,јул

Чланови Тима

Стручни актив за
развој школског
програма,
Тим за квалитет,
Ученички
парламент

Анализа и састављање
извештаја
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Бирање наставних
садржаја који се могу
користити у
превенцији насиља,
комбиновани часови,
спорт,
ваннаставне
активности
ЧОС, семинари,
трибине, представе,
панои

Начини праћења
и вредновања
Извештаји о раду
школског тима на
полугодишту и на
крају школске
године

Извештаји о раду
школског тима на
полугодишту и на
крају школске
године
Извештаји о раду
школског тима на
полугодишту и на
крају школске
године
Записници тима
Извештаји о раду
школског тима на
полугодишту и на
крају школске
године

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Чланови тима за обезбеђивање квалитета и развој установеза школску 2020/2021. годину (које је
именовао директор) су:
1. Маја Милатовић, наставник грађевинске групе предмета;
2. Биљана Чорбић Радуловић, наставник архитектонске групе предмета;
3. Ненад Стевановић, наставник социологије;
4. Владимир Николић, наставник српског језика и књижевности;
5. Олгица Митровић, наставник хемије;
6. Дејана Дајесковић Тимић, педагог;
7. Александар Ракићевић, директор школе;
8. Александар Ђуричић, представник јединице локалне самоуправе;
9. Богдан Станковић, ученик одељења Г 43, представник ученичког парламента;
10. Ана Андровић, представник савета родитеља из одељења Г34;
Координатор тима је Маја Милатовић.
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Годишњи план рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
Р.б.

Задатак

1

Стара се о
обезбеђивању
квалитета
образовно
васпитног рада
установе

2

Прати остваривање
школског програма

3

Активности

Разред

Време
остваривања
током
школске
године

Носиоци
остваривања
Чланови
школског тима

Сарадници у
остваривању
Чланови тима за
самовредновање
Чланови тима за
међупредметне
компетенције

Начини остваривања

Прати области
квалитета:
1.Програмирање,
планирање и
извештавање
2.Настава и учење
3.Образовна
постигнућа ученика
4.Подршка ученицима
5.Етос
6.Организација рада
школе, управљање
људским и
материјалним
ресурсима
Сагледава и процењује
остваривање школског
програма

I, II,
III, IV

I, II,
III, IV

током
школске
године

Чланови
школског тима

Чланови Стручног
актива за развој
школског програма

Благовремено усклађивање са
изменама прописа
Анализа остваривања активности у
односу на постављене циљеве

Стара се о
остваривању
циљева и стандарда
постигнућа

Спровођење
аналитичког
истраживања

I, II,
III, IV

током
школске
године

Чланови
школског тима

Спровођење протокола

4

Развија
компетенције

Праћење наставних и
ваннаставних
активности

I, II,
III, IV

током
школске
године

Чланови
школског тима

Чланови тима за
међупредметне
компетенције
Чланови тима за
самовредновање
Стручна већа за
области предмета
Чланови тима за
међупредметне
компетенције
Чланови тима за
самовредновање

5

Вреднује резултате
рада наставника и
стручног сарадника

Праћење наставних и
ваннаставних
активности

I, II,
III, IV

током
школске
године

Чланови
школског тима

Чланови тима за
самовредновање

Спровођење протокола за
посматрање часа
Спровођење упитника, анкета за
ученике и родитеље
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1.Сагледавање и анализа
документације: Школски програм,
Развојни план, Годишњи план,
Планови стручних већа и школских
тимова, глобални и оперативни
планови наставника
2.Праћење наставе
3.Анализа постигнућа ученика у
односу на образовне стандарде
4.Анализа мера подршке ученицима
5.Међуљудски односи
6.Руковођење и управљање

Спровођење протокола за
посматрање

Начини праћења и
вредновања
Извештаји са
препорукама, о раду
школског тима на
полугодишту и на крају
школске године
Приказ аналитичко
истраживачких
резултата

Извештаји са
препорукама, о раду
школског тима на
полугодишту и на крају
школске године
Извештаји о раду
школског тима на
полугодишту и на крају
школске године
Приказ аналитичко
истраживачких
резултата
Извештаји о раду
школског тима на
полугодишту и на крају
школске године
Приказ аналитичко
истраживачких
резултата
Извештаји о раду
школског тима на
полугодишту и на крају
школске године
Приказ аналитичко
истраживачких

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Р.б.

6

Задатак

Активности

Прати и утврђује
резултате рада
ученика и одраслих

Праћење ефеката мера
за унапређивање
резултата рада ученика

Разред

Време
остваривања

Носиоци
остваривања

I, II,
III, IV

током
школске
године

Чланови
школског тима
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Сарадници у
остваривању
Чланови тима за
самовредновање

Начини остваривања

Анализа успеха ученика на
класификационим периодима
Анализа мера за побољшање

Начини праћења и
вредновања
резултата
Извештаји о раду
школског тима на
полугодишту и на крају
школске године
Приказ аналитичко
истраживачких
резултата

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Чланови тима за развој међупредметних компетенција ипредузетништваза школску 2020/2021. годину
(које је именовао директор) су:
1.Тања Јоцић Стаматовић, наставник грађевинске групе предмета;
2.Снежана Тасић Костић, наставник архитектонске групе предмета;
3. Снежана Векић, наставник грађевинске групе предмета;
4. Ана Фодора, наставник биологије
5. Ивана Мирановић, наставник енглеског језика;
6. Љиљана Влајковић, наставник географије;
7. Биљана Николић, наставник математике;
8. Дејан Ђорђевић, представник Савета родитеља из одељења Г44.
Координатор тима је Тања Јоцић Стаматовић.
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Годишњи план рада тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Р.б.
1

Задатак

Активности

Разред

Време
остваривања

Носиоци
остваривања

Развијање компетенције
за целоживотно учење

Подстицање развоја:
-комуникације на
матерњем и страном
језику: способност
изражавања и тумачења,
мисли, осећања,
чињеница и мишљења у
усменој и писменој
форми
-способност примене
научног знања и
технологије за људске
потребе
-самопоуздано и
критичко коришћење
информационих и
комуникационих
технологија за рад,
одмор и комуникацију
-способност ефикасног
управљања сопственим
учењем
-способност за ефикасно
и конструктивно
учествовање у друштву и
радном животу
-способност за
реализацију идеја,
преузимање
одговорности,
планирање и управљање
пројектима
-способност схватања
креативних идеја,
искустава, емоција у
уметничким областима

I, II,
III, IV

током
школске
године

Задужени
чланови тима
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Сарадници у
остваривању
предметни наставници,
библиотекар, директор,
родитељи,
спољњи сарадник

Начини остваривања
Комбиновани часови,
тематске недеље,
индивидуални, групни
радионичарски рад, вршњачка
едукација

Начини
праћења и
вредновања
Извештаји о
раду школског
тима на
полугодишту и
на крају
школске
године
Приказ
продуката рада
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Р.б.

Задатак

Активности

Разред

Време
остваривања

Носиоци
остваривања

Сарадници у
остваривању

Начини остваривања

2

Развијање компетенције
за комуникацију

Усавршавање усмене и
писане комуникације,
комуникације путем
интернета и телефона,
уважавање саговорника

I, II,
III, IV

током
школске
године

Задужени
чланови тима

предметни наставници,
библиотекар, директор,
родитељи,
спољњи сарадник

Рад у групи,
дискусија,
рад у парламенту,
тимски рад, драматизација,
радионице

3

Развијање компетенције
за рад са подацима и
информацијама

Процењивање
поузданости података и
препознавање узрока
грешке, читање и
тумачење графика и
табела, коришћење ИТ

I, II,
III, IV

током
школске
године

Задужени
чланови тима

Спољни сарадници

Радионице, пројекти, елаборати

4

Развијање дигиталне
компетенције

Сигурна и критичка
употреба електронских
медија на послу, у
слободном времену и
комуницирању

I, II,
III, IV

током
школске
године

Задужени
чланови тима

Спољни сарадник,
школски тим за
професионални развој,
школски тим за
управљање пројектима

Индивидуални радови,
групни рад, пројекти, радионице

5

Развијање компетенције
за решавање проблема

Испитивање проблема,
уочавање могућих
решења,
избор решења
праћење и вредновање
решења

I, II,
III, IV

током
школске
године

Задужени
чланови тима

Педагог, библиотекар,
спољнисарадник, школски
тим за професионални
развој,
школски тим за појачан
васпитни рад, родитељи,
ђачки парламент

Проблемска настава,
групни рад, вршњачка едукација,
дискусија, индивидуални
разговори, родитељски састанци

6

Развијањекомпетенције
за сарадњу

Реализација заједничких
пројеката и заједничко
решавање проблема,
Тимски рад

I, II,
III, IV

током
школске
године

Задужени
чланови тима

спољни сарадник,
школски тим за
професионални развој,
школски тим за
управљање пројектима

Пројектна настава, групни рад
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Начини
праћења и
вредновања
Извештаји о
раду школског
тима на
полугодишту и
на крају
школске
године
Приказ
продуката рада
Извештаји о
раду школског
тима на
полугодишту и
на крају
школске
године
Приказ
продуката рада
Извештаји о
раду школског
тима на
полугодишту и
на крају
школске
године
Приказ
продуката рада
Извештаји о
раду школског
тима на
полугодишту и
на крају
школске
године
Приказ
продуката рада
Извештаји о
раду школског
тима на
полугодишту и
на крају
школске
године
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Задатак

Активности

Разред

Време
остваривања

Носиоци
остваривања

Сарадници у
остваривању

Начини остваривања

7

Развијање компетенције
за активно учешће у
демократском друштву

Активно учествовањеу
животу школе и
друштва,
Развијање толеранције и
поштовање различитости

I, II,
III, IV

током
школске
године

Задужени
чланови тима

Педагог, спољни
сарадници, школски тим
за професионални развој,
школски тим за
управљање пројектима

групни рад, учешће у
хуманитарним акцијама,
трибинама, сарадња са локалном
заједницом, државним и
међународним организацијама

8

Развијање компетенције
за одговоран однос
према здрављу

I, II,
III, IV

током
школске
године

Задужени
чланови тима

ОС , наставници
физичког, хемије,
биологије, грађанског,
веронауке...

Учешће на трибинама,
предавањима, пројекти, прва
помоћ, спортска такмичења,
сарадња са локалном заједницом,
државним и међународним
организацијама

9

Развијање компетенције
за одговоран однос
према околини

Подстицање развоја
здравих животних
стилова (исхрана,
правилне употребе
лекова, бављења
спортом, опасности од
психоактивних
супстанци и превенција
заразних болести)
Развијање еколошке
свести

I, II,
III, IV

током
школске
године

Задужени
чланови тима

Педагог, спољни
сарадници,школски тим за
управљање пројектима

Учешће на трибинама,
предавањима, акцијама везаним
за екологију, еколошки пројекти,
сарадња са локалном заједницом,
државним и међународним
организацијама

10

Развијање естетичке
компетенције

Развијање креативности
и естетских вредности у
уметности и медијима

I, II,
III, IV

током
школске
године

Задужени
чланови тима

ОС , наставници
ликовног, музичког,
архитектонске групе
предмета грађанског,
веронауке, ученичка
компанија, спољни
сарадници, руководиоци
секција,школски тим за
управљање пројектима

Посете музејима изложбама,
концертима, дискусија,
предавања,пројекти, израда
украсних предмета у оквиру
компаније, уређивањешколског
простора

Р.б.
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Начини
праћења и
вредновања
Приказ
продуката рада

Извештаји о
раду школског
тима на
полугодишту и
на крају
школске
године
Приказ
продуката рада
Извештаји о
раду школског
тима на
полугодишту и
на крају
школске
године
Приказ
продуката рада
Извештаји о
раду школског
тима на
полугодишту и
на крају
школске
године
Приказ
продуката рада
Извештаји о
раду школског
тима на
полугодишту и
на крају
школске
године
Приказ
продуката рада
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Р.б.
11

Задатак

Активности

Разред

Развијање компетенције
за предузимљивост и
предузетништво

Учење организационих
вештина и способности,
оспособљавање за
осмишљавање пројеката
у складу са задатим
условима, упознавање са
карактеристикама
различитих послова, као
и значаја волонтирања

III, IV

Време
остваривања

Носиоци
остваривања

Сарадници у
остваривању

током
школске
године

Задужени
чланови тима

ОС , наставници стручних
предмета,
ученичка компанија,
спољни сарадници,
школски тим за
професионални развој,
школски тим за
управљање пројектима
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Начини остваривања
Организовање и спровођење
активности у школи,
Посете предузећима која се баве
грађевинарством,гостујући
предавачи из струке, учешће у
пројектима које организује
локална заједница или
министарство, прибављање
података са тржишта рада

Начини
праћења и
вредновања
Извештаји о
раду школског
тима на
полугодишту и
на крају
школске
године
Приказ
продуката рада
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Тим за професионални развој
Чланови тима за професионални развојза школску 2020/2021. годину (које је именовао директор) су:

1. Александар Расулић, наставник математике;
2. Марко Бошковић, наставник грађевинске групе предмета;
3. Петар Нешић, наставник историје;
4. Милица Премовић, наставник грађевинске групе предмета;
5. Дејана Дајесковић Тимић, педагог;
6. Јелена Јевђић, представник Савета родитеља из одељења Г21

Координатор тима је Александар Расулић.
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Годишњи план рада Тима за професионални развој
Циљ рада тима је развијање компетенција наставника, стручних сарадника и директора, ради квалитетнијег обављања посла и унаприђивања развоја ученика и
њихових постигнућа.
Тим се у свом раду руководи: Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звбања наставника, васпитача и стручних сарадника, Службени
гласник, Просветни гласник Бр. 81/17.
Задаци
Р.б
.

Задатак

Време
остваривања

Носиоци
остваривања

Сарадници у остваривању

Начини
остваривања

Начини праћења и вредновања

1.

Праћење остваривања стручног усавршавања
које предузима установа у оквиру својих
развојних активности

током
школске
године

Чланови
школског
тима

Стручна већа
Одељењска већа
Педагошки колегијум

евиденцијски лист

Извештаји на крају полугодишта и
на крају школске године

2.

Праћење реализације стручног усавршавања
по одобреним програмима обуке и стручних
скупова, у складу са Правилником

током
школске
године

Чланови
школског
тима

Стручна већа
Одељењска већа
Педагошки колегијум

евиденцијски лист

Извештаји на крају полугодишта и
на крају школске године

3.

Праћење реализације стручног усавршавања у
организацији Министарства просвете, ЗУОВА,
ЗВКОВ, Педагошког засвода Војводине,
центра за стручно усавршавање
Праћење реализације стручног усавршавања
на међународном нивоу

током
школске
године

Чланови
школског
тима

Стручна већа
Одељењска већа
Педагошки колегијум

евиденцијски лист

Извештаји на крају полугодишта и
на крају школске године

током
школске
године

Чланови
школског
тима

Стручна већа
Одељењска већа
Педагошки колегијум

евиденцијски лист

Извештаји на крају полугодишта и
на крају школске године

Праћење реализације стручног усавршавања
које предузима наставник, стручни сарадник у
складу са личним планим професионалног
развоја
Праћење реализације стручног усавршавања
које остварује високошколска установа у
оквиру целоживотног образовања

током
школске
године

Чланови
школског
тима

Стручна већа
Одељењска већа
Педагошки колегијум

евиденцијски лист

Извештаји на крају полугодишта и
на крају школске године

током
школске
године

Чланови
школског
тима

Стручна већа
Одељењска већа
Педагошки колегијум

евиденцијски лист

Извештаји на крају полугодишта и
на крају школске године

Стручна већа
Одељењска већа
Педагошки колегијум

Стручна већа
посете часовима

Извештаји на крају полугодишта и
на крају школске године

4.

5.

6.

7.

Праћење реализације примене наученог у
оквиру стручног усавршавања

103

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Тим за самовредновање
Чланови тима за самовредновање за школску 2020/2021. годину (које је именовао директор) су:
1. Драгана Рацић, наставник грађевинске групе предмета;
2. Тереза Ракић, наставник физике;
3. Снежана Станисављевић, наставник физичког васпитања;
4. Андрија Ракочевић, наставник архитектонске групе предмета;
5. Сања Радивојевић, наставник енглеског језика;
6. Марија Радисављевић, наставник грађевинске групе предмета
7.Љупче Јанчевски, представник јединице локалне самоуправе;
8. Милан Рашић,ученик одељења Г 42, представник Ученичког парламента;
9. Тамара Живановић, представник Савета родитеља из одељења Г11.
Координатор тима је Драгана Рацић.

Задаци самовредновања:
- идентификовање кључних варијабли које треба пратити;
- постављање циља, стандарда за ове варијабле;
- развијање и примена система за прикупљање података, анализу и извештавање;
- међусобно поверење;
- спровођење и праћење промена;
- извештавање;
- планирање,
-сарадња са Тимом за обезбеђивање квалитета и развој установе, давање закључака и препорука за
унапређивање квалитета.

У школској 2020/2021. години за процес самовредновања су опредељене области квалитета рада
установе: 2) Настава и учење, 3) Образовна постигнућа ученика и 4) Подршка ученицима.
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Годишњи план рада тима за самовредновање
Р.б.

Задатак

1

Како ће се спроводити
самовредновање

2

Активности

Разред

Време
остваривања

Носиоци остваривања

Сарадници у
остваривању

Начини
остваривања

Начини
праћења и
вредновања
Извештај
задуженог члана
тимаа

I, II, III,
IV

октобар - март

Предметни наставници,
задужени чланови тима
по Акционом плану

Спољни
сарадникпо
потреби

Анкетни листови,
анализа резултата

Ко ће спроводити
самовредновање

Разрада активности прописаних
нормативним актима, уз
консултацију са предтавницима
Школске управе
Подела задужења према типу
података који се вреднују

I, II, III,
IV

током школске
године

Предметни наставници,
задужени чланови тима
по Акционом плану

Спољни
сарадник по
потреби

Анкетни листови и
анализа резултата

Извештај
задуженог члана
тимаа

3

Када ће се спроводити
фазе самовредновања

Временско распоређивање
појединих фаза самоврдновања

I, II, III,
IV

током школске
године

Предметни наставници,
задужени чланови тима
по Акционом плану

Спољни
сарадник по
потреби

Анкетни листови и
анализа резултата

Извештај
задуженог члана
тима

4

Како ће се
извештавати

Осмишљавање типова, облика и
садржаја извештаја.

I, II, III,
IV

јун

Задужени члантима

Спољни
сарадник по
потреби

Анкетни листови и
анализа резултата

Извештај
задуженог члана
тима
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Стручни тим за инклузивно образовање -СТИО

Чланови школског Стручног тима за инклузивно образовање СТИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дејана Дајесковић Тимић, координатор
Биљана Чорбић Радуловић
Бранка Цвијовић
Драгана Драгичевић
Сенка Видаковић
Директор школе

Програм рада
Циљеви:
- постизање оптималног укључивања детета/ученика у редован образовно васпитни рад;
- напредовање и осамостаљивање ученика у вршњачком колективу;
- ИОП за ученике са изузетним способностима
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Задаци

Р.б.

Задатак

Активности

Време
остваривања

Носиоци остваривања

Сарадници у
остваривању

Начини
остваривања

Начини
праћења и
вредновања
Документација
тима

СТИО доноси одлуку о
покренутој иницијативи
(-има тешкоће у учењу
-има сметње у развоју или
инвалидитет
-потиче, односно живи у
социјално нестимулативној
средини
-други разлози
-ученик са изузетним
способностима)
СТИО предлаже
директоручланове тима за
пружање додатне подршке
ученику (тим за ИОП)

Иницијативу, предлог за
утврђивање права на
Индивидуални образовни план
(ИОП) може дати: наставник,
стручни сарадник илиродитељ
ученика

током школске
године

СТИО писменим путем
обавештава родитеља да је
покренут предлог.
Родитељ писмено даје
сагласност

спољни
сарадник
(по потреби)

Образац 4

Директор школе, након добијене
писмене сагласности родитеља,
формира тим за ИОП

током школске
године

спољни
сарадник
(по потреби)

Писмена Одлука
директора школе

Документација
тима

3.

Израда ИОП-а

СТИО доставља ИОП
Педагошком колегијуму на
усвајање

током школске
године

Тим за ИОП чине: одељењски
старешина, предметни
наставник, педагог,родитељ и
по потреби стручњак ван
школе
Чланови тима за ИОП

спољни
сарадник
(по потреби)

Педагошки профил
ученика
Образац 3

4.

Вредновање ИОП-а

Чланови ИОП-а и СТИО-а

током школске
године

у првој години тромесечно, у
наредним годинама на почетку
полугодишта и на
почеткушколске године

спољни
сарадник
(по потреби)

Резултати вредновања
се достављају СТИОу и Педагошком
колегијуму

Записник
Педагошког
колегијума
Документација
тима
Записник
Педагошког
колегијума
Документација
тима

1.

2.
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Тим за инклузивно образовање
Чланове тима за инклузивно образовање (у даљем тексту: СТИО, стручни тим за инклузивно образовање)
за школску 2020/2021. годину именује директор школе, за сваког конкретног ученика.
Сатав тима чине:
1. одељењски старешина ученика;
2. предметни наставник ученика;
3. Дејана Дајесковић Тимић, педагог школе;
4. родитељ ученика;
5. спољни сарадник (по потреби).
Координатор тима за ИОП је одељењски старешина ученика за кога се израђује ИОП.
Тим за ИОП израђује, реализује, прати и вреднује ИОП за конкретног ученика.
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Тим за управљање пројектима
Чланови тима управљање пројектима за школску 2020/2021. годину (које је именовао директор) су:
1. Сенка Видаковић, наставник српског језика и књижевности;
2. Тања Јоцић Стаматовић, наставник грађевинске групе предмета;
3. Ивана Мирановић, наставник енглеског језика;
4. Миливоје Арамуш, представник јединице локалне самоуправе.
Координатор тима је Сенка Видаковић.
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Годишњи план рада тима за управљање пројектима
Р.б.

Задатак

Активности

Разред

Време
остваривања
током школске
године

Носиоци
остваривања
Чланови школског
тима за управљање
пројектима

Сарадници у
остваривању
Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништво,
спољни сарадници

Начини
остваривања
Тимски рад

Начини праћења и
вредновања
Извештаји о раду
школског тима

Тимски рад

Извештаји о раду
школског тима

Тимски рад

Извештаји о раду
школског тима

Тимски рад

Извештаји о раду
школског тима

Тимски рад

Извештаји о раду
школског тима

Тимски рад

Извештаји о раду
школског тима

1

Планирање пројекта

Одређивање свих
активности везаних за
пројекат и њиховог
трајања

2

Планирање пројекта

Утврђивање потребних
ресурса

током школске
године

Чланови школског
тима за упраљање
пројектима

3

Планирање пројекта

Утврђивање динамике
реализације у складу са
предложеним роковима
завршетка пројекта у
целини и у свим фазама

током школске
године

Чланови школског
тима за управљање
пројектима

4

Организовање рада на пројекту

Формирање
организационе
структуре пројекта

током школске
године

Чланови школског
тима за управљање
пројектима

5

Организовање рада на пројекту

Координација
активности учесника у
пројекту

током школске
године

Чланови школског
тима за управљање
пројектима

Партенри у
пројекту, тим за
развој
међупредметних
компетенција и
предузетништво,
спољни сарадници
Партнери у
пројекту, тим за
развој
међупредметних
компетенција и
предузетништво
спољни сараднициц
Партнери у
пројеккту, тим за
развој
међупредметних
компетенција и
предузетништво
спољни сарадници
Партнери у
пројекту, спољни
сарадници

6

Контрола активности и резултата

Идентификација
одступања од
планираних активности

током школске
године

Чланови школског
тима за управљање
пројектима

Партнери у
пројекту, спољни
сарадници

I, II, III,
IV
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Р.б.

Задатак

Активности

Разред

Време
остваривања
Током
школске
године

Носиоци
остваривања
Чланови школског
тима за управљање
пројектима

Сарадници у
остваривању
Партнери у
пројекту, спољни
сарадници

Начини
остваривања
Тимски рад

Начини праћења и
вредновања
Извештаји о раду
школског тима

7

Контрола активности и резултата

Предузимање
корективних мера да се
отклоне одступања од
плана

I, II, III,
IV

8

Координација ресурса у свим
фазама израде и имплементације
пројекта

Планирање пројекта

I,II,III,
IV

Током
школске
године

Чланови школског
тима за управљање
пројектима

Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништво,
спољни сарадници

Тимски рад

Извештаји о раду
школског тима

9

Координација ресурса у свим
фазама израде и имплементације
пројекта

Контрола и праћење
реализације пројекта

I,II, III,
IV

Током
школске
године

Чланови школског
тима за управљање
пројектима

Партенри у
пројекту, спољни
сарадници

Тимски рад

Извештаји о раду
школског тима

10

Кординација ресурса у свим фазама
израде и имплементација пројекта

Обезбеђивање техничке
и технолошке подршке

I, II, III,
IV

Током
школске
године

Чланови школског
тима за управљање
пројектима

Партнери у
пројекту, донатори

Тимски рад

Извештаји о раду
школског тима

11

Коорнинација ресурса у свим
фазама израде и имплементације
пројекта

Економска и правна
проблематика везана за
пројекат

I, II, III,
IV

Током
школске
године

Чланови школског
тима за управљање
пројектима

Партнери у
пројекту, спољни
сарадници

Тимски рад

Извештаји о раду
школског тима

12

Координација ресурса у свим
фазама израде и имплементације
пројекта

Односи са партнерима у
пројекту

I, II, III,
IV

Током
школске
године

Чланови школског
тима за управљање
пројектима

Партнери у
пројекту

Тимски рад

Извештаји о раду
школског тима

13

Координација ресурса у свим
фазама израде и имплементације
пројекта

Односи са донаторима

I, II, III,
IV

Током
школске
године

Чланови школског
тима за управљање
пројектима

Партнери у
пројекту, донатори

Тимски рад

Извештаји о раду
школског тима
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Одељењске старешине
Програм рада одељењског старешине
Наставничко веће одређује, између чланова одељењског већа, а на заједнички предлог директора школе и
педагошко-психолошке службе, одељењске старешине.
Као индивидуални стручни орган, Одељењски старешина је у школи задужен за спровођење плана и
програма образовно-васпитног рада и остваривања циља и задатака образовања и васпитања.
Његове функције су
 организационо руководећа,
 педагошко инструктивна,
 административна.
Активности у вези са учеником:
* циљано систематско посматрање ученика
* бележење података о ученику
* праћење и интервенисање
* информисање ученика о ресурсима подршке у школи
* иницирање корективних мера
* подршка и помоћ у решавању конкртних животних проблема ученика
* брига о здрављу ученика и начинима унапређивања здравља
* интензивна сарадња са педагогом/психологом у школи
Активности у вези са одељењском заједницом:
* израда плана рада Одељењског старешине
* организовање активности са циљем остваривања квалитетне комуникације у одељењу
* праћење образовних исхода у одељењу
* организовање тимског рада наставника и спољних сарадника за рад са одељењском заједницом
* укључивање одељења у школске активности и рад школских тимова
* припремање екскурзија, излета, неформалних дружења и сл.
Активности у вези са родитељима ученика:
*упознавање са породичним приликама и прикупљање података неопходних за сарадњу и пружање
подршке
*информисање о правима и обавезама у односу на школовање детета и школу коју похађа
*припремање родитељских састанака, дана отворених врата
*пружање специфичне помоћи родитељима који имају проблеме у остваривању родитељске улоге
*посредовање у остваривању неопходних контаката са стручњацима који помажу родитељима у
решавању породичних, здравствених, социјалних и других проблема
*информисање родитеља о важним активностима у школи
Активности у вези са стручним телима школе:
*учешће у изради васпитних програма за ученике
*праћење одржавања редовности наставе
*решавање ситуација оптерећености ученика школским обавезама: распоред тестова, испитивања,
писмених задатака...
*стручне консултације са наставницима у вези са учењем и понашањем ученика
*учешће у предлагању ученика за допунску, додатну наставу, секције, рад у тимовима...
*стручно усавршавање
Активности у вези са педагошком документацијом:
*упознавање законском регулативом
*савесно вођење педагошке документације и евиденције у вези са ученицима
*савесно вођење евиденције о сарадњи са родитељима
*службено извештавање и дописивање са родитељима ученика, стручном службом и органима у вези са
ученицима
Полазна основа рада Одељењског старешине у планирању рада су законски прописи, Основе програма
васпитног рада у средњој школи, приручник: Корак напред у сарадњи школе и родитеља и друга стручна
литература и приручници.
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Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
План рада Одељењског старешине
Рб
1

2

3

4

Садржај рада активности
Упознавање са
школским
простором,
запосленима и
организацијом рада у
школии
Упознавање са
кућним редом,
правима и обавезама
ученика и правилима
понашања у школи
Избор представника
одељења за
Ученички парламент
Вођење педагошке
документације

Време

Начин рада

Сарадници

Начин праћења

септембар

разговор на ЧОС-у

директор
секретар
педагог

извештај о раду ОС
на полугодишту и на
крају наставног дела
шк. год.

септембар

разговор на ЧОС-у

директор
секретар
педагог

извештај о раду ОС
на полугодишту и на
крају наставног дела
шк. год.

септембар

избор на ЧОС-у

- ученици

евиденција

током
школске
године
током
школске
године

-матичне књиге
-књига евиднције
-исписнице
-педагошка свеска
-дисциплинска свеска
-записници васпитно
дисциплинских
поступака
-педагошка
документација
-педагошка свеска
-службена преписка

директор
секретар

документација

директор
педагог
наставници

-евиденција
-извештај о раду ОС
на полугодишту и на
крају наставног дела
шк. год.
-евиденција
-извештај о раду ОС
на полугодишту и на
крају наставног дела
шк. год.
извештај о раду ОС
на полугодишту и на
крају наставног дела
шк. год.

5

Вођење евиденције о
раду са ученицим

6

Вођење евиденције о
раду са родитељима

током
школске
године

7

Рад у стручним
телима школе

током
школске
године

-одељењска већа
-наставничко веће
-сарадња са
школским тимовима

8

Праћење успеха и
владања ученика

класифи
кациони
периоди

табеларни приказ
успеха, изостанака и
васпитно
дисциплинских мера

9

Рад на ЧОС-у по
планираним темама

по плану
рада ОС

10

Ваннаставне
активности са
Одељењском
заједницом

11

Вредновање и
самовредновање
свога рада

-по плану
рада ОС
-планиране
активности у
школи
-активности
школских
тимова
на полугодишту и на
крају
наставног
дела шк.год.

-разговори
-радионице
-презентације
-сарадник на ЧОС-у
-посете
-школске ваннаставне
активности

12

Стручно
усавршавање

по календару
изабране
едукације

директор
педагог
наставници
спољњи
сарадник
директор
координатори
тимова
педагог
наставници
координатор
одељењског
већа
педагог
директор
ОС наводи
сарадника

-спољни
сарадник
-школски тим
-наставници

анкете за ученике и
родитеље

педагог
наставници

учествовање на
едукацијама у
установи и ван

спољни
сарадник
педагог
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табеларни извештаји

извештај о раду ОС
на полугодишту и на
крају наставног дела
шк. год.
извештај о раду ОС
на полугодишту и на
крају наставног дела
шк. год.

анализа података са
предузетим мерама у
извештају о раду ОС
на полугодишту и на
крају наставног дела
шк. год.
примена и процена
стечених знања у
извештају о раду ОС

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Рб

Садржај рада активности

Време

13

Израда плана рада
одељењског
старешине

током
школске
године

14

Вођење евиденције о
свом раду

током
школске
године

Начин рада

Сарадници

установе

директор
наставници

у складу са потребама
и специфичностима
одељења и ученика у
одељењу
педагошка свеска

педагог
наставници
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директор
педагог

Начин праћења
на полугодишту и на
крају наставног дела
шк. год
евиденција

извештај о раду ОС
на полугодишту и на
крају наставног дела
шк. год.

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА
Планови рада свих наставних предмета су обједињени и налазе се на крају годишњег плана као посебан
додатак.

Општеобразовни наставни предмети
Стручни наставни предмети

ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА

Педагог
План рада педагога
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника је објављен у "Службеном гласнику РС Просветни гласник", бр. 5/2012 од 19.6.2012. године.
ЦИЉ
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси
остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима
образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним
законима.
Задаци стручног сарадника педагога, да у оквиру својих надлежности ради на:
- унапређивању образовно васпитног рада у установи
-праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју детета и ученика у домену физичких,
интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера у интересу развоја и добробити
детета
-пружању стручне подршке наставнику и директору за:
(1) стварање подстицајне средине за учење уз примену савремених научно заснованих азнања
(2) јачање компетенција и професионални развој наставника и стручних сарадника
(3) развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и васпитања
(4) развоју инклузивности установе
(5) стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој деце и ученика,
заштити од дискриминације и социјалне искључености деце, ученика
(6) праћењу и вредновању образовно васпитног рада и предлагању мера за повећање квалитета образовно
васпитног рада
(7) остваривање сарадње са ученицима, родитељима, односно заступницима и другим запосленима у
установи
(8) остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим органима и
организацијама
(9) координација сарадње и обезбеђивању примене одлука савета родитеља установе и општинских
савета родитеља
(10) спровођењу стратешких одлука Министарства у установи, у складу са својим описом посла.
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Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
ОБЛАСТИ РАДА
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ
РАДА
Планиране активности
1.
2.
3.

4.

Учествовање у изради Годишњег плана рада Школе и
његових појединих делова
Припремање годишњих и месечних планова рада
педагога
Спровођење анализа и истраживања у школи у циљу
испитивања потреба ученика, родитеља, локалне
самоуправе
Учешће у планирању и организовању појединих облика
сарадње са другим институцијама

Иницирање и учешће у иновативним видовима
планирања наставе и других облика образовноваспитног рада
6. Учествовање у избору и конципирању разних
ваннаставних и ваншколских активности
7. Пружање помоћи наставницима у изради планова рада,
планова допунског, додатног рада, практичне наставе,
секција
8. Пружање помоћи наставницима у изради плана рада
одељењског старешине и плана васпитног рада са
ученицима
9. Учешће у избору и предлозима одељењских
старешинстава
10. Формирање одељења, распоређивање новопридошлих
ученика и ученика који су упућени да понове разред
5.

IX
+

X

XI

XII

+

+

+

+

Месец
I II

III

IV

V

VI
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Планиране активности

IX

Систематско праћење и вредновање васпитно-образовног,
односно наставног процеса развоја и напредовања ученика
2. Праћење реализације образовно-васпитног рада
3. Праћење ефеката иновативних активности као и ефикасности
нових организационих облика рада
4. Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и
самовредновање различитих облика и активности рада
установе
5. Учествовање у радукомисије за проверу савладаности
програма увођења у посао наставника
6. Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнообразовне праксе које реализује установа,
научноистраживачка институција или стручно друштво
7. Учешће у изради појединихделова годишњег Извештаја о раду
школе у остваривању свих програма васпитно-образовног
рада
8. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на
класификационим периодима, као и предлагање мера за
њихово побољшање
9. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање
решења за побољшање школског успеха
10. Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика

X

1.
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III. РАД СА ВАСПИТАЧИМА, ОДНОСНО НАСТАВНИЦИМА
Планиране активности
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и
операционализовању циљева и задатака образовно-васпитног
рада
Пружање помоћи наставницима у усклађивању програмских
захтева са специфичностима контекста (индивидуалним
карактеристикама ученика, породичног окружења, Школе и
шире средине)
Пружање стручне помоћи наставницима на унапређењу
квалитета васпитно-образовног рада, односно наставе
увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених
метода и облика рада
Сарадња са наставницима у изради дидактичког материјала
Мотивисање наставника на континуирано стручно
усавршавање и израду плана професионалног развоја и
напредовања у струци
Анализирање реализације праћених часова редовне наставе у
Школи и других облика образовно- васпитног рада којима је
присуствовао и давање предлога за њихово унапређење
Праћење начина вођења педагошке документације
наставника
Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у
коришћењу различитих метода, техника и инструмената
оцењивања ученика
Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих
друштвених група кроз развијање флексибилног става према
културним разликама и развијање интеркултуралне
осетљивости и предлагање поступака који доприносе
њиховом развоју
Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово
подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз
координацију активности стручних већа, тимова и комисија
Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и
угледних активности, односно часова и примера добре
праксе, излагања на састанцима већа, актива, радних група,
стручним скуповима и родитељским састанцима
Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског,
додатног рада, практичне наставе и амбијенталне наставе,
плана рада одељењског старешине и секција
Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са
релевантним карактеристикама нових ученика
Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији
појединих садржаја часа одељењске заједнице
Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми
сарадње са породицом
Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у
посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу
Пружање помоћи наставницима у примени различитих
техника и поступака самоевалуације
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IV. РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА
Планиране активности
1.
2.
3.

IX

Праћење развоја и напредовања деце/ученика
Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и
врста и начин ангажованости ученика)
Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су
поновили разред, рад са ученицима око промене смерова,
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Планиране активности

4.
5.
6.
7.
8.

9.

преласка ученика између школа, промене статуса из
редовног у ванредног ученика
Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког
парламента и других ученичких организација
Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока
проблема у учењу и понашању
Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном
вођењу
Анализирање и предлагање мера за унапређивање
ваннаставних активности
Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у
циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и
конструктивног решавања конфликата, популарисање
здравих стилова живота
Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање
рада школе и помоћ у њиховој реализацији
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V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Планиране активности
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Организовање и учествовање на општим и групним
родитељским састанцима у вези сa организацијом и
остваривањем образовно-васпитног рада
Припрема и реализација родитељских састанака, трибина,
радионица са стручним темама
Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада
Школе (васпитно-образовни рад, односно настава, секције,
предавања, пројекти...) и партиципација у свим сегментима
рада Школе
Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са
децом, односно ученицима са тешкоћама у учењу,
проблемима у понашању, проблемима у развоју,
професионалној оријентацији
Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима,
конвенцијама, протоколима о заштити деце, односно ученика
од занемаривања и злостављања и другим документима од
значаја за правилан развој деце, односно ученика у циљу
представљања корака и начина поступања Школе
Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем
родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају
на савету
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VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА
Планиране активности
1.

2.

3.

4.

Сарадња са директором на истраживању постојеће васпитнообразовне, односно образовно-васпитне праксе и
специфичних проблема и потреба установе и предлагање
мера за унапређење
Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру
рада стручних тимова и комисија и редовна размена
информација
Сарадња са директором и стручним сарадницима на
заједничком планирању активности, изради стратешких
докумената установе, анализа и извештаја о раду школе
Сарадња са директором на формирању одељења и расподели
одељењских старешинстава
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Планиране активности
5.
6.

Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина
унапређивања вођења педагошке документације у установи
Сарадња са директором по питању приговора и жалби
ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену из
предмета и владања
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VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Планиране активности
1.

2.

3.

Учествовање у раду наставничког већа (давањем саопштења,
информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа,
истраживања и других активности од значаја за образовноваспитни рад и јачање наставничких компетенција)
Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на
нивоу Школе који се образују ради остваривања одређеног
задатка, програма или пројекта. Учествовање у раду
педагошког колегијума, педагошких већа и стручних актива
за развојно планирање и развој школског програма, односно
програма васпитног рада
Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа
установе
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+

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Планиране активности
1.

2.
3.

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним,
културним и другим установама које доприносе остваривању
циљева и задатака образовно-васпитног рада Школе
Учествовање у истраживањима научних, просветних и
других установа
Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и
организација
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IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Планиране активности
1.
2.
3.
4.

5.

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном
и годишњем нивоу
Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за
праћење наставе и васпитних активности на нивоу школе
Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и
оперативним плановима рада педагога
Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување
материјала који садржи личне податке о деци односно
ученицима у складу са етичким кодексом педагога
Стручни сарадник педагог стручно се усавршава: праћењем
стручне литературе и периодике, праћењем информација од
значаја за образовање и васпитање на интернету;
учествовањем у активностима струковног удружења
(Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији
педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих
семинара, учешћем на конгресима, конференцијама,
трибинама, осмишљавањем и реализацијом акредитованих
семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства
и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима у
образовању
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Напомена: звездицом су означене активности које ће се реализовати према потреби.
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Библиотекар
Циљ
Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси остваривању и
унапређивању образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, реализујући програм рада
прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и
послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних и
уметничких аспеката образовања.
Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој допринос развоју
информационе писмености за ученике и наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности
наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима,
што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и
перманентност учења током читавог живота.
Задаци
Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и
библиотечко-информационих из домена културних активностишколске библиотеке, доприноси унапређивању
свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, програмирања, организовања,
унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има
задатке:
- Развијања и неговања навике читања и коришћења библиотечког простора код ученика и наставника
- Развијања и промовисања употребе свих облика извора информација
- Стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу
- Мотивисање за учење и подстицање на оспособљавање за самостално учење и образовање током целог
живота
- Сарадња са наставницима, ученицима и њиховим родитељима
- Праћење и подстицање развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим сколостима ка
интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју
- Пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно
ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тешким социјалним
приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама.
- Стварање услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим
изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код
ученика.
- Обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се
корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштење информација, уз вешто и
ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија
- Припремања и реализовања библиотечког програма намењеног са посебним потребама и посебним
способностима
- Вођења аутоматизованог библиотечког пословања( инвентарисање и сигнирање, каталогизација,
класификација библиотечке грађе и други послови)
- Коришћење савремених облика и метода рада са ученицима
- Заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.
ОБЛАСТИ РАДА
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
Планиране активности
IX
1.
2.
3.
4.

Планирање и набавка литературе и периодичних
публикација
Израда годишњег, месечних и оперативних планова
рада
Планирање и програмирање рада са ученицима у
школској библиотеци
Израда програма рада библиотечке секције
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Планиране активности
IX
5.

Планирање развоја школске библиотеке
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Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Планиране активности
IX
1.
2.
3.

4.
5.

Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања
установе
Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са
увидом у наставне програме и планове рада школе
Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне
образовно-васпитне активности: допунска, додатна настава,
секције и др.
Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке
Побољшање информационе, медијске и информатичке
писмености корисника развијањем критичког односа према
информацијама и изорима сазнања и осећаја за естетске
вредности
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III

IV

V

VI

Рад са наставницима
Планиране активности
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Сарадња са наставницима на промоцији читања ради
задовољства кроз облике образовно васпитног рада
Сарадња са наставницима у припремању ученика за
самостално коришћење разних извора информација
Организовање наставних часова из појединих предмета у
школској библиотеци
Сардња са наставницима око утврђивања годишњег плана
обраде лектире, и коришћења наставничко сарадничког дела
школске библиотеке
Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе
Системско коришћење школске библиотеке у новоиздатим
књигама, о тематским изложбама у вези са појединим
издањима, ауторима, активностима и јубилејима.

IX

X

XI

Месец
XII I II

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

III
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Рад са ученицима
Планиране активности
1.

2.

3.
4.
5.

Припремање(обучавање) ученика за самостално коришћење
различитих извора сазнања и свих врста информација у
настави и ван ње
Систематско обучавање ученика за употребу
информационих библиотечког система у складу са њиховим
способностима и интересовањима
Пружање помоћи ученицима за учење ван школе и усвајању
метода самосталног рада
Пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате
теме
Рад на развијању позитивног односа према читању и
важности разумевања текста и упућивање на истраживачке
методе(употреба лексикона, енциклопедија, речника идр.) и
омогучавању претраживања и употреби свих извора и
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самостално коришћење
6.

7.

8.

9.

Стварање навика код ученика да пажљиво користе и чувају
библиотечку грађу, да стекну навику долажења у школску
библиотеку, да узимају учешћа у њену културно-просветну
активност у складу са својим интересовањима и потребама:
секције, израда реферата, семинарских радова, презентација,
коришћење читаонице итд.
Подстицање побољшања информационе, медијске и
информатичке писмености ученика, развијањем
истраживачког духа и критичког односа према различитим
информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске
вредности
Рад са ученицима у читаоници, у радионичној настави, у
реализацији школских пројеката, хуманитарних акција и
активности: Дан толеранције, Здрав живот, Крв живот значи,
Свети Сава итд.
Припрема ученика и реализација активности за посету Сајму
књига

+

+

Рад са родитељима, односно старатељима
Планиране активности
1.
2.

3.

Пружање информација о начину набавке(купивине)
уџбеника и школског прибора потребног за рад ученика
Учешће на родитељским састанцима ради давања
информација о читалачким интересовањима и потребама
ученика
Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем
читалачких навика ученика
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X

XI

Месец
XII I II
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Рад са директором и стручним сарадницима
Планиране активности
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сарадња са стручним већима наставника, педагогом,
директором у вези са набавком и коришћењем књижне и
некњижне грађе, и целокупном организацијом рада школске
библиотеке
Информисање стручних већа, педагога и директора о
набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичкометодичке и педагошко-психолошке литературе
Информисање о развоју медијске и информатичке
писмености, и упућивање на креативни и критички однос
ученика приликом коришћења извора информација
Припрема заинтересованих за реализацију
мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних
радионива
Организовање књижевних вечери, сусрета, трибина,
радионица и других културних догађаја, као и пројеката и
садржаја где се апострофира борба против свих облика
зависности
Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за
школску библиотеку коју користе ученици, наставници и
стручни сарадници
Учешће у припремању прилога и презентација школе

+

+

+

+

+

+
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Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Рад у стручним органима и тимовима
Планиране активности
1.

2.
3.

Рад у школским тимовима на изради годишњег извештаја о
раду школе, развојног плана рада школе и школског
програма
Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора
Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и
прикупљање средстава за обнављање књижног фонда

Месец
I II
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XII
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+
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+
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+

+

+

+

+

+

+

+

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе
Планиране активности
1.
2.
3.

4.

Сарадња са другим школама, градском, народном и другим
библиотекама на територији локалне самоуправе
Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције
библиотеке и школе
Сарадња са просветним, културним, издавачким и другим
установама

Месец
I II

IX

X

XI

XII

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Учешће у раду друштва школских библиотекара, актива
школских библиотекара на нивоу локалне самоуправе

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Планиране активности
6.

7.
8.

Вођење документације о раду школске библиотеке и
школског библиотекара- анализа и вредновање рада
школске библиотеке и библиотекара у току школске
године
Праћење и евиденција коришћења литературе у
школској библиотеци
Стручно усавршавање, учешће на семинарима,
стручним скуповима, трибинама, саветовањима
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ПЛАНОВИ РАДА ОСТАЛИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

Савет родитеља
План и програм рада савета родитеља
Рб

Садржај рада - активности

1.
2.
3.
4.

Конституисање Савета родитеља школе
Усвајање Програма рада Савета родитеља школе
Упознавање са Годишњим планом рада школе
Извештавање о раду школе и постигнућима ученика

5.

Разматрање успеха ученика и предлагање мера за побољшање
успеха као и присуство чланова Савета родитеља на седницама
Наставничког већа
Предлози за педагошко-психолошку едукацију родитеља
Екскурзије ученика
Планирање и праћење утрошка средстава из буџета Савета
родитеља
Укључивање родитеља у рад слободних активности у школи,
програм професионалне оријентације и посебних васпитнообразовних програма
Укључивање родитеља у манифестације у школи
Анализа рада Савета родитеља школе и предлог смерница рада у
наредној школској години

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Време
реализације
на почетку школске године
на почетку школске године
на почетку школске године
на крају оба тромесечја, полугодишта и
краја наставног дела школске године
на крају оба тромесечја, полугодишта и
краја наставног дела школске године
на почетку школске године
на почетку школске године
континуирано током школске године
током школске године
Свети Сава (школска слава)
на крају наставног дела школске
године

Реализацију прати Наставничко веће.

Г11

Име и презиме
одељењског старешине
Биљана Чорбић Радуловић

Име и презиме
члана савета родитеља
Тамара Живановић

Г12

Марија Радисављевић

Оља Петаковић

Г13

Андрија Ракочевић

Миле Ђинђић

Г14

Тереза Ракић

Горан Рељић

Г21

Бранка Цвијовић

Јелена Јевђић

Г22

Наташа Живковић

Светлана Миловановић

Г23

Весна Раџић

Валентина Кљајић Ћућко

Г24

Марко Бошковић

Марија Рашић

Г31

ДраганаДрагичевић

Слађана Стојаковић

Г22

ВојиславаЋирић

Зорица Вулетић

Г33

ИванаМирановић

Сања Гогић

Г34

МајаМилатовић

Ана Андровић

Г41

СенкаВидаковић

Олга Јанковић

Г42

ЉиљанаМихајловић

Миленко Степановић

Г43

МилицаПремовић

Мирјана Јеремић

Г44

СањаРадивојевић

Дејан Ђорђевић

Одељење

Председник Савета родитеља је Миленко Степановић, родитељ одељења Г42; заменик председника
Савета родитеља је Ана Андровић, родитељ одељења Г34
Чланови финансијске комисије Савета родитеља су: Миленко Степановић, родитељ одељења Г42; Сања
Гогић, родитељ одељења Г33 и Марија Рашић, родитељ одељења Г24

124

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
На основу инструкцијеМинистарства просвете науке и технолошког развоја у овој школској години Школа
не планира реализацију факултативних облика наставе у виду екскурзија за ученике и студијских путовања.

Стваралачке и слободне активности ученика
У следећем одељку ће бити приказани планови рада секција
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Назив секције: ArmCAD
Годишњи фонд часова: 30
План рада секције:
Задужени
наставници
- Иван
Миљаковић

Циљ секције
Упознавање ученика са
програмом ArmCAD који
се необрађује на
часовима редовне
наставе , а који се
користи зе
цртање планова
испецификација
арматуре.
Ученици ће се обучити
за рад уовом програму,
који је један од
програма који се
најчешће
користе у грађевинским
предузећима

Садржај рада
(активности)
Информисање ученика
и договор о начину
рада секције;
формирање "радних
група",представљање
могућности програма
Веза са AutoCADом,веза са Тoweroм,
основни параметри
програма.
Команде за рад са
шипкама у подужном и
попречном пресеку,
команде за рад са
мрежном арматуром.
Цртање плана оплате
на основу
архитектонског
пројекта, план оплате
плоча, греде и стуба,
котирање шипки

Број
часова
30

Начини рада
-индивидуални
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Време и место
остваривања

Сарадници у
остваривању

Начин праћења и
вредновања

-септембар-јун
(кабинет 26)

-чланови секције

- извештаји за НВ
на крају
школске године

Потребан
дидактички
материјал
- рачунари
- интернет

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Назив секцијe: Еко - фото секција
Годишњи фонд часова: 30
План рада секције:
Задужени
наставници
- Ана
Фодора

Циљ секције
- проширивање
културних хоризоната и
обогаћивање естетског
васпитања ученика;
- развијање љубави
ученика према
визуелним уметностима
и фотографији;
- припремање ученика за
укључивање у
друштвени и културни
живот радне и животне
средине.
- развијање свести о
значају очувања
животне средине

Садржај рада
(активности)

Број
часова

- формирање секције
- прецизирање плана
рада
- посета актуелној
изложби

2

- рад са програмима за
обраду фотографија

10

- одлазак на
једнодневни излет са
Планинарском
секцијом,
фотографисање
пејзажа и детаља из
природе.

9

- теренски рад,
фотографисање
на одређеном
локалитету

- припрема материјала
за изложбу
фотографија

4

одабир и обрада
фотографија у
школи и код куће

4

Начини рада
испитивање
ученичких
афинитета и жеља
одлазак у галерију.
дискусија о
изложби
вежбање у школи
и код куће

- излагање материјала
на изложби
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Време и место
остваривања

Сарадници у
остваривању

Начин праћења и
вредновања

септембар
(кабинет 54)

чланови секције

октобар
галерија
(кабинет 54)
новембар
децембар
јануар
фебруар
(кабинет 54)
мај
излет
Планинарске
секције

чланови секције

- извештаји за НВ
на полугодишту
и на крају
школске године;
- наступи ученика
и наставника;
- видео и аудио
записи са
наступа;
- фотографије

фебруар
март
април
(кабинет 54)

чланови секције

чланови секције

чланови секције

Потребан
дидактички
материјал
- софтверски
пакети за
обраду
фотографиjа;
- рачунар;
- интернет;
- ЦД, ДВД,...
- штампач;
- литература;

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Назив секције: Стрип, графика, мурал
Годишњи фонд часова: 30
План рада секције
Задужени
наставници
- Јован
Благојевић

Циљ секције
- Циљ секције је да
код ученика –
сталних и
придружених
чланова побуди
интересовање за
алтернативну
ликовну уметност, да
покаже ученицима да
је филм више од пуке
забаве. Циљ је
указати на начин на
који је стип
каодруштено
ангажована уметност
значајан фактор у
разумевању друштва,
критике различитих
друштвених појава и
начин изражавања
друштвених идеја
- Кроз посете стрипфестивалима
упознати са
савремном стрип
уметношћу, као
сродним гранама
уметности, као што
су графика и
„стрирт-арт“ односно
мурали, графити исл.

Садржај рада
(активности)

Број
часова

- Упис чланова секције
- Упознавање са темом
и начином рада
- Усвајање плана рада
- Поступање по плану
рада, који је
флексибилан у
зависности од
актуелних догађања
везаних за стрипфестивале

2

- Завршни састанак
- Сумирање рада
секције и утисака
- Презентовање видео
материјала

25

Начини рада

-Посета
``ослобођеном``стрип
фестивалу у Дому
омладине и СКЦ
- сакупљање
фотографија стрит-арта
-упућивање ученика на
квалитетне анализе
стрип уметности у
доступним издањима
-посета Фестивалу
фантастике у Дому
Омладине и
повезивање стрипа и
новијих књижевних
жанрова, пре свега
епске и научне
фантастике
-Упућивање ученика
на дела српских писаца
која су добила и своју
стрип форму
-организовање размене
стрипова и
коментарисање
њихових тема, као и
стилова цртежа

3
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Време и
место
остваривања

Сарадници у
остваривању

Начин праћења и
вредновања

септембар
(кабинет који
нам буде
доступан)
Културни
центри, Дом
омладине,
школски
кабинети,
домови
чланова
секције

Ученици и
професори
заинтересовани за
рад секције
чланови секције и
сви придружени
чланови

- извештаји за НВ
на полугодишту
и на крају
школске године;
- видео и аудио
записи са
посећених
манифестација;
- фотографије

Мај
(кабинет који
буде
доступан)

чланови секције

Потребан
дидактички
материјал
Компјутер,
интернет,
стрипови

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Назив секције: Одбојкашка секција
Годишњи фонд часова: 22
План рада секције:
Задужени
наставници
- Саша
Радисављев
ић

Циљ секције

Садржај рада
(активности)

Број
часова

Сарадници у
остваривању

Начин праћења и
вредновања

Да ученици задовоље
своја интересовања и
потребе за стицањем
знања и способноти у
спорту као и развоју
моторичких способности,
стицању, усавршавању и
примени моторичких
умења, навика и
теоријских знања у
свакодневним и
специфичним условима
живота. Циљ је такође
мотивација ученика за
бављење физичким
активностима и
формирање позитивних
психо-социјалних
образаца понашања.
Развој такмичарског духа
и сарадничких односа.

-формирање екипе
-кондиционе вежбе за
развој издржљивости
-вежбе за развој брзине,
скочности, спретности и
окретности
-техника одбијања
лопте прстима
-техника одбијања
лопте чекићем
- игра
-технике извођења и
пријема сервиса
-игра
- техника смечирања
-игра
-техника постављања
индивидуалног и
групног блока
-игра
-игра

3

-испитивање нивоа
физичких и
техничких
способности.

-септембар
-сала

-чланови секције

вежбање у школи,
клубу, код куће

-октобар
-сала

-чланови секције

- извештаји за НВ
на полугодишту
и на крају
школске године;
- такмичења
ученика и
наставника;
- видео и аудио
записи са
такмичења;
- фотографије

4

4

вежбање у школи,
клубу, код куће

-новембар
-сала

-чланови секције

4

вежбање у школи,
клубу, код куће
вежбање у школи,
клубу, код куће

-децембар
-сала
-јануар
-сала

-чланови секције

2

вежбање у школи,
клубу, код куће

-фебруар
-сала

-чланови секције

-игра

2

вежбање у школи,
клубу, код куће

-март
-сала

-чланови секције

3

Начини рада
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Време и место
остваривања

-чланови секције

Потребан
дидактички
материјал
-лопте
-одбојкашка
мрежа

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Назив секције:Планинарска секција
Годишњи фонд часова: 35
План рада секције:
Задужени
наставници
- Снежана
ПетровићКузмић
- Мирјана
МарковићЈевтић

Циљ секције
- развијање
еколошке
свести
- упознавање
природних лепота
Србије
- упознавање са
културно
историјским
споменицима
- кретање у природи,
као део здравог
живота

Садржај рада
(активности)

Број
часова

- планинарске акције са
планинарским
друштвом
"Победа"

17

Учествовање у
лакшим
једнодневним
планинарским
излетима

излет у
октобру или
новембру
месецу

заинтересовани
наставници и
ученици

- планинарске акције са
планинарским
друштвом
"Победа"

18

Учествовање у
лакшим
једнодневним
планинарским
излетима

излет у априлу
или
мајумесецу

заинтересовани
наставници и
ученици

Начини рада

Напомена: Док трају мере заштите од вируса COVID - 19, секција ће радити у гугл учионици.
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Време и место
остваривања

Сарадници у
остваривању

Начин праћења и
вредновања

Потребна
опрема

- извештаји за НВ
на полугодишту
и на крају
школске године
- фотографије са
излета (пано)

- одговарајућа
обућа и одећа,
мали ранац

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Назив секције: Гитара
Годишњи фонд часова: 38
План рада секције:
Задужени
наставници
- Александар
Расулић

Садржај рада
(активности)

Циљ секције
- проширивање културних
хоризоната и
обогаћивање естетског
васпитања ученика;
- развијање љубави
ученика према музици и
колективном
стваралачком чину;
- припремање ученика за
укључивање у друштвени
и културни живот радне
и животне средине.

Број
часова

- аудиција
- формирање секције

2

техника десне руке
држање трзалице
техника леве руке
бирање репертоара
рад на музичком
тексту
акорди, теорија и
пракса
проблем ритма
припреме за наступ
наступ на приредби
27. јануара, на дан
Светог Саве

5

- истицање мелодије
- бирање новог
репертоара
- слушање и гледање
како велики
музичари
савладавају тешкоће
- проблем
синхронизације леве
и десне руке
- рад на музичком
тексту
- проблеми
музицирања у групи
- припреме за наступ
- техничке вежбе за
десну и леву руку
- певање мелодије са

-

Начин рада

Време и место
реализације

Сарадници у
реализацији

испитивање нивоа
музичких
способности
вежбање у школи
и код куће
вежбање у школи
и код куће
вежбање у школи
и код куће

септембар
(кабинет 27)

чланови секције

октобар
(кабинет 27)
новембар
(кабинет 27)
децембар
(кабинет 27)

чланови секције

7

вежбање у школи
и код куће

јануар
(у школи)

1

вежбање у школи
и код куће

фебруар
(кабинет 27)

чланови секције
и други
ученици,
наставник
музичке
уметности
чланови секције

3

вежбање у школи
и код куће,
гледање и
слушање и
анализирање
добрих решења

март
(кабинет 27)

чланови секције

5

вежбање у школи
и код куће

април
(кабинет 27)

чланови секције

4
4
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чланови секције
чланови секције

Начин праћења
- извештаји који се
подносе наставничком
већу полугодишту и на
крају школске године
- наступи ученика и
наставника
- видео и аудио записи
са наступа
- фотографије

Потребан
дидактички
материјал
- жице за
гитару;
- трзалице;
- ноте;
- ЦД, ДВД, ...
- сталак за ноте;
- литература;
- интернет

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Задужени
наставници

Циљ секције

Садржај рада
(активности)
пратњом
- припреме за наступ
- наступ на
манифестацији Мај
месец матеметике
- припреме за рад у
току распуста
- бирање прогеама за
распуст
- техничке вежбе
- анализа рада секције

Број
часова

Начин рада

Време и место
реализације

Сарадници у
реализацији

4

вежбање у школи
и код куће

мај
(у школи)

чланови секције
и други
ученици

2

вежбање у школи
и код куће

јун
(кабинет 27)

чланови секције

132

Начин праћења

Потребан
дидактички
материјал

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Назив секцијe: Историјско-географска секција ,,Мапа“
Годишњи фонд часова: 30
Планрадасекције:

Задужени
наставници
-Петар Нешић
- Љиљана
Влајковић

Циљ секције
- стицање и ширење
знања из историје,
географије и
опште културеликовно,
астрономија...
- ширење
патриотизма и
упознавање
историјске
прошлости српског
народа
- Упознавање
природних и
културноисторијских
знаменитости
Србије
- Сагледавање
значаја очувања
животне средине ширење еколошке
свести
- Упознајмо лепоте
нашег окружењаБеоград и околина

Садржај рада
(активности)

Број
часова

- формирање секције
- разматрање плана
секције

2

- обилазак
Калемегдана
и знаменитих
места
- посетаастрономске
опсерваторије
,,Руђер
Бошковић,,
- посета Народног
музеја

8

Начинирада

Време и
место
остваривања

Сарадници у
остваривању

испитивањеинте
ресовањаученик
а,
разговор
Обилазак
знаменитости,ра
згледање,фотогр
афисање,

Септембар
октобар
(кабинет 57)

чланови
секције
наставници

Новембар
Децембар
Јануар
(кабинет 57)
ТеренКалемегдан

чланови
секције
наставници

8

Разгледање,слуш
ање излагања
кустоса музеја,
разговор

Март-април
(кабинет 57)

чланови
секције
наставници

- израда тематских
карти на задате
теме,породичних
стабала

4

-упутства израде
карти,припрема
материјала

Током
школске
године
(кабинет 57)

чланови
секције
наставници

- посета Музеја
афричке уметности

8

Разгледање,слуш
ање излагања
кустоса музеја
разговор

Мај-јун
(кабинет 57)

чланови
секције
наставници

Начин праћења и
вредновања

Потребан дидактички
материјал

- извештаји
Наставничком већу
- презентације ученика
- излагање радова
- фотографије
- панои
- карте

- литература
- интернет
- хамер и папир за
израду карти и паноа
- прибор за цртање
- Фото-апарат

Напомена: Уколико услед епидемиолошке ситуације буду онемогућене посете културно-историјским знаменитостима Београда, план ће бити коригован и рад секције ће
бити преусмерен на онлајн наставу.
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Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Назив секције: Исхрана
Годишњи фонд часова: 30
План рада секције
Задужени
наставници
-Олгица
Митровић

Циљ секције
- Циљ секције је да
код ученика –
сталних и
придружених
чланова побуди
интересовање за
оно шта то тачно
уносе у свој
организам. Колико
хемије, а колико
тога здравог.

Садржај рада
(активности)

Број
часова

Начини рада

септембар
(кабинет 7)

2
- Упознавање са темом
и начином рада
- Усвајање плана рада
- Поступање по плану
рада, који је
флексибилан у
зависности од
актуелних догађања
епидемиолошке
ситуације
- Завршни састанак
- Сумирање рада
секције и утисака
- Презентовање видео
материјала

25

Време и место
остваривања

-Едукација кроз
литературу, упућивање
на различит видео
материјал, посете
нутриционистима и
припрема здравих
оброка

Зум

мај
(кабинет 7)

3

134

Сарадници у
остваривању

Начин праћења и
вредновања

Ученици и
професори
заинтересовани за
рад секције
чланови секције и
сви придружени
чланови

- извештаји за НВ
на полугодишту
и на крају
школске године;
- видео и аудио
записи са
одржаних
састанака

чланови секције

Потребан
дидактички
материјал
Компјутер,
интернет,
књиге др
Сање Тољан
'Чудесна моћ
хормона',
'Жене у
хормонској
равнотежи', '
Мушкарци у
хормонској
равнотежи',
затим од
Алане Колин
'10% човек' и
бројне
веганске
куваре.

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Назив секције: Пут у будућност
Годишњи фонд часова: 24
План рада секције
Задужени
наставници
Наташа
Јанковић

Циљ секције
Циљ је подстицање и
развијање стваралачког
мишљења и овладавање
визуелним вештинама.
Задатак секције је да
развија способност
ученика за опажање
облика, величина, боја и
положаја облика у
природи. На часовима
ликовне секције се
стварају услови да
ученици
користе различите технике
и средства ликовно визуелног изражавања а
које су прилагођене
интересовањима и
способностима ученика.
На тај начин могу да
изразе своју машту,
креативност и игру који су
саставни део ликовног
израза. Такође, утиче на
развијање радних навика и
одговорности.

Садржај рада
(активности)

Број
часова

- Упис чланова секције
- Упознавање са темом
и начином рада
- Усвајање плана рада

5

- Поступање по плану
рада, који је
флексибилан у
зависности од
актуелних догађања
- Завршни састанак
- Сумирање рада
секције и утисака
- Презентовање видео
материјала

18

Начини рада
- развијање способности
учениказа опажање
елемената,
- стицање услова
даученици користеи
упознају се са
различитим техникама
ликовног израза,
- развијање моторичких и
мисаоних способности,
- визуелно запажање,
сазнање, мишљење,
изражавање, развијање
игре са предметима,
- развијање свестране
личности,формирање
моралнихи естетских
односа.

1

135

Време и место
остваривања
учионица

Сарадници у
остваривању

Начин праћења
и вредновања

Ученици и
професори
заинтересовани за
рад секције

- извештаји за
НВ на
полугодишту
и на крају
школске
године;
- видео и аудио
записи са
посећених
манифестација
;
- фотографије

Учионица,

чланови секције и
сву придружени
чланови

учионица

чланови секције

Потребан
дидактички
материјал
Компјутер,
интернет,

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Назив секције: Занимљива нацртна
Годишњи фонд часова: 30
План рада секције
Задужени
наставници
Снежана
Тасић Костић

Циљ секције
- проширивање знања из
нацртне геометрије
- употреба нацртне
геометрије у грађевини
- употреба scetch up
програма за цртање у
нацртној геометрији
- прављење модела
задатака нацртне
геометрије применом
знања и развијање
способности мануелног
рада

Садржај рада
(активности)

Број
часова

- формирање секције
- презентовање плана и
програма рада секције
- препознавање
геометријских облика
на фасадама и
основама познатих
грађевина
- исцртавање
занимљивих сложених
геометријских облика
у scetch up програму

2

Начини рада

Време и
место
остваривања

Сарадници у
остваривању

испитивање
интересовањаученика,
разговор
презентације разговор
показивање

Септембар
(кабинет 40),

чланови секције
наставник

Новембар
Децембар
(кабинет 40),

чланови секције
наставник

14

презентације разговор
исцртавање у scetch up
програму

Јануар
Фебруар
Март
(кабинет 40)

чланови секције
наставник

- прављење модела
задатака из нацртне
геометрије

8

Прављење модела

Април
Мај
(кабинет 40)

чланови секције
наставник

- презентовање радова
секције на паноу у
кабинету за нацртну
геометрију

2

Штампање и презентовање
радова

Јуни
(кабинет 40)

чланови секције
наставник

4

136

Начин праћења
и вредновања
- извештаји за
НВ на крају
школске
године;
- презентације
ученика;
- излагање
радова;

Потребан
дидактички
материјал
- компјутер
- интернет
- материјал
за моделе

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Назив секције:Дебатна секција
Годишњи фонд часова: 20
План рада секције
Задужени
наставници
Сања
Радивојеви
ћ

Циљ секције
Циљ секције је промоција
дебате – аргументованог
радправљања на српском и
енглеском језику. Такође
циљ је да ученици
размењују аргументе, да
расправљају о светским
темама, да се ослободе, да
причају на енглеском и
матерњем језику, без
икаквог устручавања и
ограничења. Мотивација
полазника би требало да
буде знатно побољшање у
изражавању и
аргументовању својих
ставова код ученика који
похађају секцију. Још један
од циљева секције је да се
ученици ослободе страха
од јавног наступа и на том
плану не исказују проблем.

Садржај рада
(активности)

Број
часова

Упис чланова секције
- Упознавање са
темом и начином
рада
- Усвајањепланарада
- Поступање по
плану рада,
одржавање
радионица о
организовању и
правилима дебате,
као и одабир тема и
одржавање самих
дебата међу
ученицима
- Завршнадебата

2

- Евалуацијарадасекц
ијеодстранепрофесо
ра и члановасекције
- Сумирање утисака
и предлози за
побољшање рада
секције

16

Начини рада

Рад у паровима или
групама, афирмацијски и
негацијски тим,
Кооперација међу
ученицима, Истраживање
путем интернета на задату
тему, Рад на побољшању
говора, стила и начина
презентовања

2
Унапред припремање
материјала за завршну
дебату
Разматрање успеха
дебатаната појединачно и
групно
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Време и
место
остваривања

Сарадници у
остваривању

септембар
(кабинет 58)

Ученици и
професори
заинтересовани за
рад секције

Сваке друге
радне недеље
у месецу
током
школске
године
(кабинет 58)

чланови секције и
сви придружени
чланови

мај
(кабинет 58)

чланови секције

Начин
праћења и
вредновања
- извештаји за
НВ на
полугодишту
и на крају
школске
године;
- видео и аудио
записи са
одржаних
дебата;
- фотографије

Потребан
дидактички
материјал
Компјутер
,
Интернет,
Штампани
материјал
од стране
професора

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Назив секције: Поново ради биоскоп
Годишњи фонд часова: 30
План рада секције
Задужени
наставници
- Тања Јоцић
Стаматовић

Циљ секције
- Циљ секције је да код
ученика –сталних и
придружених чланова
побуди интересовање за
филмску уметност, да
покаже уученицима да је
филм више од
блокбастера који се гледа
на рачунару или у
синаплексу, да постоји
читав спектар
кинематографија земаља
које садрже сјајне
филмове, а за које ми
никада нисмо чули,
а, садруге стране, да кроз
посете филмским
фестивалима и тематским
пројекцијама, врати
институцију одласка у
биоскоп младим
генерацијама, и уживање
у магији покретних слика
на великом платну

Садржај рада
(активности)
- Упис чланова
секције
- Упознавање са
темом и начином
рада
- Усвајање плана
рада
- Поступање по
плану рада, који је
флексибилан у
зависности од
актуелних
догађања везаних
за филм

Број
часова

Начини рада

2

25

-Посета
``ослобођеном``биоскопу
Звезда, уколико се
стекну услови, пре
затварања сезоне, ако не,
онда на пролеће
-Посета тематским
недељама у Дому
омладине, Дворани
културног центра
...(недеља турског
филма, немачког...)
-Посета Фестивалу
ауторског филма, ФЕСТу...
-Књижевност на филму
(филмови снимани по
делима светске и домаће
књижевност....)
-Упућивање ученика на
књигу Давида Гилмура,
писца и књижевног
критичара ``Филмски
клуб`` у којој он описује
како је сасином
средњошколцем коме
школа није добро ишла
провео годину дан
гледајући 117 филмова
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Време и место
остваривања

Сарадници у
остваривању

септембар
(кабинет 59)

Ученици и
професори
заинтересовани за
рад секције

Биоскопи,
културни
центри,
биоскопи на
отвореном,
домови
чланова
секције

чланови секције и
сву придружени
чланови

Начин
праћења и
вредновања
- извештаји за
НВ на
полугодишту
и на крају
школске
године;
- видео и
аудио записи
са посећених
манифестаци
ја;
- фотографије

Потребан
дидактички
материјал
Компјутер,
интернет,
књига
`Филмски
клуб`,
Давида
Гилмура

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Задужени
наставници

Циљ секције

Садржај рада
(активности)

Број
часова

Начини рада

Време и место
остваривања

Сарадници у
остваривању

Начин
праћења и
вредновања

Потребан
дидактички
материјал

итиме му вратио
интересовање за даље
образовање
-Кућни биоскоп (гледање
филмова по договору и
према препоруци-можда
и из Филмског клуба- у
приватној варијанти и
размена искустава након
гледања)
- Завршни састанак
- Сумирање рада
секције и утисака
- Презентовање
видео материјала

мај
(кабинет 59)

3

чланови секције

Напомена: план је прављен под претпоставком да ће биоскопи радити и да ће бити Феста и осталих фестивала. Уколико је због пандемије коранавируса то онемогућено,
биће више заступљен кућни биоскоп, као начин рада.
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Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Назив секције: Кошаркашка секција
Годишњи фонд часова: 30
План рада секције:
Задужени
наставници
- Снежана
Станисављевић
- Драгана Рацић

Циљ секције
Да ученици задовоље
своја интересовања и
потребе за стицањем
знања и способноти у
спорту као и развоју
моторичких
способности, стицању,
усавршавању и
примени моторичких
умења, навика и
теоријских знања у
свакодневним и
специфичним условима
живота. Циљ је такође
мотивација ученика за
бављење физичким
активностима и
формирање позитивних
психо-социјалних
образаца понашања.
Развој такмичарског
духа и сарадничких
односа.

Садржај рада
(активности)

Број
часова

Сарадници у
остваривању

Начин праћења и
вредновања

-формирање екипе
-кондиционе вежбе за
развој издржљивости
-вежбе за развој брзине,
скочности, спретности и
окретности
-пас игра у паровима
-крис крос
-дриблинг
-усавршавање
дриблинга
-шут на кош
-увежбавање шута на
кош
-усавршавање
шутирања
-такмичење у
шутирању
-заустављање и
пивотирање
-увежбавање
пивотирања
-финтирање
-увежбавање
финтирања
-индивидуална одбрана
- увежбавање
индивидуалне одбране
-зонска одбрана
-увежбавање зонске
одбране
-скок у одбрани и
контранапад
-увежбавање
контранапада

3

-испитивање нивоа
физичких и
техничких
способности.
-у школи

-септембар
-сала

-чланови секције

вежбање у школи,
клубу, код куће

-октобар
-сала

-чланови секције

- извештаји за НВ
на полугодишту
и на крају
школске године;
- такмичења
ученика и
наставника;
- видео и аудио
записи са
такмичења;
- фотографије

3

3

вежбање у школи,
клубу, код куће

-новембар
-сала

-чланови секције

3

вежбање у школи,
клубу, код куће

-децембар
-сала

-чланови секције

3

вежбање у школи,
клубу, код куће

-јануар
-сала

-чланови секције

2

вежбање у школи,
клубу, код куће

-фебруар
-сала

-чланови секције

Начини рада

140

Време и место
остваривања

Потребан
дидактички
материјал
-лопте
-кошаркашке
мрежице
-чуњеви

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Задужени
наставници

Циљ секције

Садржај рада
(активности)

Број
часова

Начини рада

-блокаде
-увежбавање блокада
- увежбавање тактичких
елемената кроз игру
-усавршавање тактичких
елемената кроз игру
-игра – кош важи само
полагањем
-игра – кош важи само
тројкама
-игра – без дриблинга
-игра према важећим
правилима
- такмичење 1 на 1
- такмичење у хватању
одбијених лопти
- такмичење у
дриблингу
-такмичење у баскету
- такмичење у
слободним бацањима
-такмичење у тројкама

3

вежбање у школи,
клубу, код куће

-март
-сала

-чланови секције

4

вежбање у школи,
клубу, код куће

-април
-сала

-чланови секције

4

вежбање у школи,
клубу, код куће

-мај
-сала

-чланови секције

2

вежбање у школи,
клубу, код куће

-јун
-сала

-чланови секције
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Време и место
остваривања

Сарадници у
остваривању

Начин праћења и
вредновања

Потребан
дидактички
материјал

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Назив секције: Млади филозофи
Годишњи фонд часова: 20
План рада секције:
Задужени
наставници
- Тања Вујић

Циљ секције
- развијање љубави
ученика према
филозофској
проблематици
- развијање критичког
мишљења
- разумевање културног и
историјског контекста у
којем су настајали
различити облици
филозофске мисли
- Схватање метафизичке
стварности кроз
продубљивање
Декартових
метафизичких
концепата
- увиђање и разумевање
“савремености”
филозофских идеја и
проблематике

Садржај рада
(активности)

Број
часова

Начини рада

Време и место
остваривања

Сарадници у
остваривању

Начин праћења и
вредновања
- извештаји за НВ
на полугодишту
и на крају
школске године;
- излагање есеја
на паноу у
кабинету за
филозофију

- формирање
секције
- упознавање са планом
рада
- Упознавање са
учењем Рене Декарта,
3 часа

2

Рад у школи,

октобар

чланови секције

Наставникова
обрада

новембар
Школа, онлајн
платформа

чланови секције

3

-гледање филма бр.1
Matrix 2часа

2

-анализа филма бр.1 са
филозофског аспекта
3часа

3

--гледање филма бр.2
Inception

2

- анализа филма бр.2 са
филозофског аспекта
3часа

3

- -Припрема ѕа писање
есеја 1час
- Писање есеја 2 часа

3

- Завршни састанак
- Сумирање рада
секције и утисака
- Презентовање есеја

Ученици гледају
филм код куће
-анализа филма у
школи и онлајн

децембар
Школа, онлајн
платформа

Ученици гледају
филм код куће
-анализа филма у
школи и онлајн

Јануар,
фебруар, март
Школа, онлајн
платформа

Чланови секције

Наставник даје
инструкције о
изради есеја,
ученици пишу есеј

Март, април
Школа, онлајн
платформа

Чланови секције

-презентација
есеја у школи

Мај
Школа

чланови секције

2
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Чланови секције

Потребан
дидактички
материјал
интернет,
књиге,
филм

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Назив секције:Пут у будућност
Годишњи фонд часова: 24
План рада секције:
Задужени
наставници
- Славица
Везмар

- Милица
Лазаревић
- Снежана
Векић

Циљ секције
- Проширивање знања о
будућности
транспорта и пратеће
инфраструктуре
- Проширивање знања о
садашњим
достигнућима у
градњи путева и пруга
у свету
- Развијање способности
за прикупљање
информација путем
интернета
- Израда модела пута
или делова пута

Садржај рада
(активности)

Број
часова

- формирање секције
- Упознавање са
циљевима секције

2

- упознавање са
начином прикупљања
информација и
поузданости података

2

- Подела тема за израду
- Презентација о
савременим
инфраструктурним
објектима

Начини рада

Време и место
остваривања

Сарадници у
остваривању

Начин праћења и
вредновања
- извештаји за НВ
на крају
школске године;
- презентације
ученика;
- излагање радова;
- фотографије

испитивање
интересовања
ученика,
разговор
презентације
разговор
показивање

Септембар
(кабинет 3),

чланови секције
наставник

Октобар
(кабинет 3)

чланови секције
наставник

8

презентације
разговор

Новембар,
Децембар,
јануар
(кабинет3)

- Израда модела пута и
делова пута

6

разговор
цртање

Март,
април
(кабинет 3)

- Договор о темема о
будућности транспорта
и израда презентација

6

презентације
разговор
цртање

Мај, Јун
(кабинет 3)

143

Потребан
дидактички
материјал
-

компјутер
литература;
интернет
Лепенка, пур
пена, боје,
папир

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
Назив секције: Рецитаторска секција
Годишњи фонд часова: 20
План рада секције
Задужени
наставници
- Сенка
Видаковић

Циљ секције
- Креативно

-

-

-

-

испољавање и
развијање ученика,
њихове маште,
мисли и осећања, те
подстицање
стваралаштва
Подстицање
ученика на
изражајно казивање
и интензивирање
мисли и емоција
Упознавање
значајних
књижевних дела и
аутора европске и
наше књижевности
Упућивање ученика
на правила, методе и
технике доброг
рецитовања
Припрема програма
за прославу
Савиндана и Дана
школе

Садржај рада (активности)

Број
часова

Начини
рада

1.Формирање секције

Време и
место
остваривања
септембар
(кабинет 29)

1. Фактори изражајног
казивања: артикулација
2.Фактори изражајног
казивања: артикулација

октобар

новембар

1. Фактори изражајног
казивања: дикција
2.Акценатске вежбе
1. Избор и обрада дела за
светосавску приредбу
2.Вежбе интонације и
интензитета
3. Вежбе темпа и ритма
4. Проба

децембар

1. Паузе, понављање, рефрен
2. Проба
3. Проба
4. Генерална проба
5. Савиндан- наступ

јануар

1. Избор дела за прославу Дана
школе
2. Проба
3. Проба

март

1. Генерална проба
2.Прослава Дана школе- наступ

април

1.Разматрање извештаја о раду
секције

мај
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Сарадници у
остваривању
Чланови секције и
професор

Начин праћења
и вредновања
- извештаји за
НВ на
полугодишту и
на крају
школске
године;
- реализација
прославе
Савиндана и
Дана школе;
- фотографије

Потребан
дидактички
материјал
Компјутер,
интернет,
збирке поезије
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Друштвене активности ученика
Ученички парламент
Задужени наставници су:
1.Ненад Стевановић, наставник социологије и
2.Владимир Николић, наставник српског језика и књижевности
Програм и план рада
Циљ рада Ученичког парламента је мотивисање, укључивање и оспособљавање ученика за активно и слободно
укључивање у рад школе, стварање подстицајне климе за развој ученичких компетенција.
Основни задатак јесте да чланови парламента схвате и прихвате одговорности обавезу учествовања у раду
парламента, а да истовремено остали ученици прихвате парламент (његове чланове, председника и друге
представнике) каосвоје тело преко кога могу активно учествовати у раду Школе.
Носиоци активности су ученици. Као сарадници могу бити Одељењске старешине, наставници и родитељи.
Реализацију програма прати Наставничко веће.









Садржајрада - активности
Конституисање новог сазива
Парламента
Избор представника органа
Парламента,
председника,
заменика
Усвајање Програма рада
Парламента, Пословника о
раду и информација о
правилницима и Статуту
школе
Екскурзија
Разматрање и предлагање
активностиза побољшање
наставе
Разматрање предлога о
васпитнодисциплинскиммера
ма и начину примене
Предлози о активностима
сарадње парламената са
локалном заједницом

Месец
IX

Носиоциактивности
ученици
представнициодељења

Сарадници
одељењске старешине,
секретар,
педагог,
задужени наставници
и заинтересовани
наставници

X

чланови парламента и
формиране радне
групе за активности

задужени наставници,
педагог,
спољни сарадник



Предлози и организовање
васпитних, хуманитарних,
друштвенокорисних и других
активности у школи

XI

чланови
парламента

задужени наставници,
одељењске старешине



Обележавање значајних
датума током године
Aнализа рада Парламента у
првом полугодишту
Разматрање актуелнихпитања
из школске живота

XII

чланови
парламента,
председник
парламента
чланови
парламента

задужени наставници,
одељењске старешине

Теме за отворени
дијалог:Анкете и активности

III






II

чланови
парламента
радне групе
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задужени наставници,
одељењске старешине,
педагог,
директор
задужени наставници,
одељењске старешине,
педагог,

Напомена

Укључивање
упараве
школе у
планирање и
реализацију
(спољни
сарадник, по
потреби)
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Садржајрада - активности






Месец

Носиоциактивности

Разматрање ваннаставних и
слободних активости
Професионална оријентација

IV

члановипарламента

Сарадници
директор
задужени наставници,
одељењске старешине,
педагог

Анализа рада парламента на
крају другог полугодишта
Завршнаседница
Усвајање годишњег
извештаја

V

члановипарламента

задужени наставници

VI

председник
парламента

задужени наставници

Напомена

Све активности предвиђене планом и програмом парламента могу се проширити новим садржајима, у
складу са одлуком Ученичког парламента и Наставничког већа.
Председник Ученичког парламента јеЕнис Бибић, ученик одељења Г32.Заменик председника Ученичког
парламента је Бора Радовановић, ученик одељења Г 44.
Записничар Ученичког парламента је Јована Јоксимовић, ученица одељења Г 41.
Представници Ученичког парламента који седницама органа управљања присуствују и учествују у
њиховом раду су:
1. Јована Јоксимовић, ученица одељења Г 41
2. Бора Радовановић, ученик одељења Г 44.

Састав Ученичког парламента у школској 2020/2021. је:

Одељење

Име и презиме
одељењског старешине

Г11

Биљана Чорбић Радуловић

Г12

Марија Радисављевић

Г13

Андрија Ракочевић

Г14

Тереза Младеновић

Г21

Бранка Цвијовић

Г22

Наташа Живковић

Г23

Весна Раџић

Г24

Марко Бошковић

Г31

ДраганаДрагичевић

Г32

ВојиславаЋирић

Г33

ИванаМирановић

Г34

МајаМилатовић

Г41

СенкаВидаковић
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Име и презиме
ученика
1. Милица Живановић
2. Војин Банић
1. Стефан Петаковић
2.Милица Денчић
1. Михајло Обрадовић
2.Исидора Јовић
1. Сара Живановић
2. Дуња Свилар
1. Злата Каран
2.Ивана Марковић
1. Вања Радојковић
2. Тијана Дробљак
1. Катарина Исаиловић
2. Сандра Николић
1.Вања Миловац
2. Александра Петровић
1. Нина Ђуришић
2. Александра Јовановић
1.Енис Бибић
2.Бојана Голић
1. Страхиња Граовац
2. Ана Вулићевић
1.Анђела Ахметовић
2. Тамара Миловановић
1. Јована Јоксимовић
2. Ђорђе Рудић
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Одељење

Име и презиме
одељењског старешине

Г42

ЉиљанаМихајловић

Г43

МилицаПремовић

Г44

СањаРадивојевић
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Име и презиме
ученика
1. Тамара Стевановић
2. Милош Симеоновић
1. Богдан Станковић
2. Стефан Ракуљ
1.Бора Радовановић
2.Анђела Томашевић
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Школска спортска такмичења
*Школска спортска такмичења ће се реализовати у складу са одлукама и препуракама Министарства просвете,
науке и технолошког развоја а у вези са поштовањем мера спречавања ширења епидемије Covid 19
Задужени
наставници/
стручни
сарадници
Наставници
физичког
васпитања
Наставници
физичког
васпитања
Наставници
физичког
васпитања
Јасна Плавшић,
библиотекар

Садржај рада - активности

Разреди

Такмичење из фудбала

I, II, III,
IV

Такмичење из одбојке

I, II, III,
IV

Такмичење из кошарке

I, II, III,
IV

Такмичење из стоног тениса
(Меморијални турнир „За
Воју”)

I, II, III,
IV

Време
Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године

Начин праћења
Извештаји на седници наставничког већа (на
крају полугодишта и на крају наставног дела
школске године)
Извештаји на седници наставничког већа (на
крају полугодишта и на крају наставног дела
школске године)
Извештаји на седници наставничког већа (на
крају полугодишта и на крају наставног дела
школске године)
Извештаји на седници наставничког већа (на
крају полугодишта и на крају наставног дела
школске године)

Културна и јавна делатност школе
*Културна и јавна делатност школе ће се реализовати у складу са одлукама и препуракама Министарства
просвете, науке и технолошког развоја а у вези са поштовањем мера спречавања ширења епидемије Covid 19
Културна и јавна делатност школе представља манифестацију целокупног васпитно-образовног рада који се
остварује у школи.Ту активност школа остварује кроз програме сарадње са организацијама, институцијама
културе (музеји, галерије, позоришта, секције, спортска друштва и др.) и родитељима.
Основни циљ ових активности је узајамно организовано деловање школе и средине. Поред општих васпитних
задатака, посебни задаци културне и јавне делатности школе су:
- оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за њихов свестрани развој и
богатији лични живот у слободном времену као и презентирање оних резултата којима школа богати
културни и друштвени живот средине ( прославе, јубилеји, манифестације);
- афирмисање школа као културних центара у месту и стварање педагошких и друштвених услова за
реализацију циља и задатака васпитања и образовања у школи и богаћењу културног живота средине.
Садржаји рада:
Коришћење услова које пружа друштвена средина:
- организовање коришћења програма библиотека, позоришта, музеја, универзитета; организовано
коришћење програма научних трибина, јавних предавања; ангажовање истакнутих научних, културних,
јавних радника за разговор са ученицима по жељи и програмима ученичких организација;
организовање семинара, курсева у кабинетима и просторијама школе, организовање разних
међушколских такмичења и смотри из разних научних области; организовање излета и екскурзија;
сарадња са друштвеном средином у програмирању и коришћењу спортских објеката у школи за
рекреацију у физичко васпитање омладине.
Упознавање друштвене средине са начином организовања и резултатима васпитно-образовног рада:
- упознавање опреме: кабинета, савремених аудиовизуелних средстава, машина у школској радионици;
организовање изложби на којима се приказују практични радови ученика и други радови; стваралаштво
на практичном раду, приказивање стваралаштва секција и других ваннаставних активности, а које су
везане за поједине наставне области, културно-уметничке приредбе, смотре, достигнућа и
стваралаштво (драмско, хорско, музичко, ликовно, производно и друго); спортске манифестације
(приредбе, јавни наступи, такмичења); школске манифестације ( приредбе, Светосавски дани,
јубилеји); активности у оквиру међушколске сарадње ( прославе, смотре, приредбе и изложбе).
Сарадња са родитељима:
- рад и сарадња са родитељима у реализацији појединих активности; информисање родитеља о
захтевима који се представљају ученицима; о резултатима ученика; укључивање родитеља у
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остваривање образовно-васпитних послова и задатака из појединих програма и свих облика сарадње
школе и друштвене средине (секције, професионална орјентација, друштвено-користан рад,
манифестације); рад на подизању нивоа педагошко-психолошког образовања родитеља.
Учешће школе у активностима друштвене средине:
- учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја; организовање радних
акција и акција солидарности у месној заједници и широј друштвеној средини уз учешће ученика;
укључивање талентованих ученика у културно-уметничка, спортска и друга друштва средине;
организовано укључивање у добровољно давање крви, пружања помоћи старијима и акција Црвеног
крста.
Школа као центар културног и друштвеног живота:
- организовање разних облика подизања стручне и професионалне културе младих и одраслих;
васпитање младих за хумане односе међу половима, припремање за брак и одговорно обављање
родитељских дужности; неговање аматеризма и слободног креативног испољавања младих у
слободном времену.
У оквиру културних, јавних и стваралачких активности Школа за школску 2019/2020. годину предвиђа
следеће активности:
 Сарадња са свим друштвеним и културним институцијама на територији општине Звездара, чије
су активности везане за рад са средњим школама
 Посета позоришним представама, музејским поставкама, биоскопским пројекцијама итд.
 Посета Сајму књига
 Учешће на Сајму грађевинарства
 Припреме за такмичења (општинска, градска, државна, међународна)
 Организовање прославе Дана Светог Саве
 Прослава Дана школе
Носиоци ових послова су руководиоци секција, ученици-чланови секција, стручна већа, наставници и
стручни сарадници.
Реализацију прати Наставничко веће.
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УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника
Програм стручног усавршавања наставника и стручних сарадника
Овим програмом се наглашава обавеза свих наставника Школе да учествују у свим облицима стручног
усавршавања и то на свим нивоима Стручних органа.
Стручно усавршавање наставника у стручним већима прати се и евидентира кроз записнике, као и на
нивоу Наставничког већа.
О присуству и учешћу на стручном семинару које организује Министарство просвете или нека друга
стручна организација, кроз акредитовани програм, сваки наставник доноси потврду коју доставља директору
Школе.
Школа, за ову школску годину, стручно усавршавање поставља као важан задатак. Евалуација стручног
усавршавања ће се остваривати континуирано и систематично.
Програм стручног усавршавања наставника и Стручних сарадника заснован је на:
 законским одредбама о стручном усавршавању наставника и Стручних сарадника
 принципима унапређивања образовног и васпитног рада у Школи
 главним смерницама у раду Школе
Носиоци реализације програма стручног усавршавања у Школи су: Директор, Педагог, Наставничко веће
и руководиоци Стручних већа за област предмета.
У Школи се формира и води индивидуални досије наставника и Стручних сарадника о стручном усавршавању
Програм стручног усавршавања за приправнике и наставнике до 5 година радног искуства
Садржај рада - активности

Време

Сарадници

Припрема за полагање Стручног испита

IX-VI

Консултације са колегама и Педагогом при изради планова рада

IX-VI

Консултације са колегама и Педагогом у избору метода и средстава у изради припреме
за час
Присуствовање часовима које реализују старије колеге и анализа

IX-VI

Анализа сопствених часова
Упознавање са важећим приписима неопходним за рад у Школи
Укључивање у Актив на нивоу општине и града
Праћење периодике и стручне литературе
Стручно усавршавање

IX-VI
IX-VI
IX-VI
IX-VI
IX-VI

Ментор,
Стручно веће,
Педагог
Стручно веће,
Педагог
Стручно веће,
Педагог
Директор,
Ментор,
Педагог
Педагог
Секретар
Актив
Стручно веће
Директор

IX-VI

Програм стручног усавршавања наставника са положеним стручним испитом и више од 5 година рада у настави
Садржај рада - активности

Време

Увођење иновација у наставу кроз савремене дидактичке захтеве и принципе
Самостална израда и припремање дидактичког материјала
Праћење измена законске регулативе
Реализовање отворених часова и њихова анализа
Рад у Стручним телима и извршавање обавеза из програма
Тимски рад у припремању часова
Замена одељења са колегама и анализа ефикасности

IX-VI
IX-VI
IX-VI
IX-VI
IX-VI
IX-VI
IX-VI

Рад у активу на нивоу општине и града
Стручно усавршавање

IX-VI
IX-VI
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Сарадници
Педагог
Педагог
Секретар
Педагог
Директор
Стручно веће
Стручно веће,
Педагог
Актив
Директор
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Програм стручног усавршавања Одељењских старешина
Садржај рада - активности
Праћење законске регулативе која се односи на рад Одељењског старешине, сарадњу са
родитељима и права и обавезе ученика
Усавршавање за рад на пословима вођења педагошке документације и издавање јавних
исправа
Припремање саопштења и предавања за родитеље
Едуковање за радионички рад
Праћење педагошке и психолошке литературе која се односи на васпитни рад са
ученицима
Ангажовање у реализацији посебних васпитних програма

Време

Сарадници

IX-VI

Секретар

IX-VI
IX-VI
IX-VI
IX-VI

Секретар,
Директор
Педагог
Педагог
Педагог

IX-VI

Педагог

Програмска оријентација рада са приправницима
рб

Програмски садржаји

Носилац посла

1 . У П О З Н А В А Њ Е С А О Р Г А Н И З А Ц И Ј О М В А С П И Т Н О - ОБ Р А З О В Н О Г Р А Д А Ш К ОЛ Е
1

Анализирање организационе шеме рада и програмски задаци

2

Рад органа управљања Школом

директор,
педагог
секретар

2 . С Т Р У Ч Н О О С П О С О Б Љ А В А Њ Е П Р И П Р А В Н И К А З А ПЕ Д А Г О Ш К И Р А Д
1

Програмирање рада Школе, Годишњи план, наставна тема, припремање за наставу

2

Општа проблематика (програм рада ОВ, Одељењског старешине, Стручних већа итд.)

3

1
2

директор,
педагог
директор,
педагог

Савремена организација васпитно-образовног рада (тимског, индивидуалног, програмска
педагог
настава итд.)
3 . Ш К О Л С К О З А К О Н О Д А В С Т В О И В О Ђ Е Њ Е П Е Д А Г О Ш К Е Д О К У МЕ Н Т А Ц И ЈЕ
Упознавање са одредбама Закона о средњој школи
секретар
директор,
Функција и профил опште педагошке документације коју води Школа
секретар
4 . У К Љ У Ч И В А Њ Е П Р И П Р А В Н И К А У Ц Е НТ Р Е З А С Т Р У Ч НО У С А В Р Ш А В А Њ Е

1
1
2

Укључивање приправника у семинаре
педагог
5 . А Н А Л И ЗА Р А Д А И О Д Н О С А ПР Е М А Р АД У П Р И ПР АВ Н И К А Ш К О Л Е
Сагледавање – вредновање рада приправника
комисија
Давање мишљења о датом приправнику
ментор

Стручно усавршавања наставника на нивоу стручних већа за области предмета
За школску 2020/2021. годину Стручна већа за облсти предмета планирају да усаврше знања и вештине
потребне за обављање послова компетенцијаК3 (подршка развоју личности ученика) и К2 (за поучавање и
учење) и приоритетних области: П1 (превенција насиља), П2 (превенција дискриминације) П3 (инклузија,
маргиналне групе).
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Посебни васпитни програми
Програм унапређивања васпитно-образовног рада школе
Посебни васпитни програми
(1) Програм еколошке заштите животне средине и естетског уређења
Задужени наставници: Одељењске старешине и носиоци секција
Циљ програма је да се код ученика развијају интересовања, формирају правилни ставови и систем
вредности и понашања којима се жели код ученика да формира разумевање односа: савремени човек - природа,
а са еколошког, културно- социјалног и економског аспекта.
Задатак програма је пружити ученицима знања, указати на морално-естетске аспекте односа човека
према природи, изградити код ученика одговоран однос према према природи и потребу за побољшање
животних и естетских услова непосредне средине.
Стицање знања и вештина у овој области треба да се заснива на мултидисциплинарном приступу па су
делови програма еколошке заштите животне средине испреплетени са наставним садржајима других облика
облика образовно- васпитног рада.
Такође програм еколошке заштите и естетског уређења Школе представља саставни део рада свих
запослених у Школи.
Сви запослени у Школи ће подстицати активно учешће родитеља и локалне заједнице како би се
обезбедило остваривање планираног циља и задатака.
План активности
Садржај

Време

Кућни ред наше учионице

септембар – октобар

Уређивање и одржавање учионица и кабинета

септембар – јун

Одржавање школског дворишта

септембар – јун

Тематско уређење одељењских паноа

септембар – јун

Бирамо најбоље уређену учионицу / кабинет

март

Обележавање Дана Планете Земље (22. април)

април

Носилац програма
- одељењски старешина
- одељењска заједница
- родитељи
- одељењски старешина
- одељењска заједница
- родитељи
- одељењски старешина
- одељењска заједница
- родитељи
- одељењски старешина
- одељењска заједница
- предметни наставници
- ученици
- родитељи
- одељењско веће
- педагог
- директор
-наставници природне групе предмета

Реализацију прате: Одељењске старешине, Наставничко веће и Директор Школе.
(2) Програм унапређивања здравља ученика
Задужени наставници: Одељењске старешине и носиоци секција
Циљ програма је развијање свих сфера ученикове личности како би се оспособили да се брину за
очување, заштиту и унапређивање сопственог здравља и здравља других људи.
Задааци програма су да се код ученика формирају здрави стилови живота, унапреди здравствена култура
тако да брига о укупном психо-физичком здрављу постане саставни део свакодневних навика, потреба и
понашања. Оспособити ученике да схвате хуманизацију односа међу људима као пут ослобађања човека од
предрасуда и као средство хуманизације укупних друштвених односа.
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Здравствена заштита ученика организује се у Дому здравља Звездара. Стручни органи Школе редовно прате
здравствено стање ученика о чему се извештава Наставничко веће и Савет родитеља.
Програм унапрећивања здравља ученика реализују Одељењске старешине у сарадњи са предметним
наставницима биологије, хемије, физичког васпитања и Педагогом.
План активности
Садржај

Време

Носилац посла

Основне компоненте здравог стила живота

септембар

-Одељењски старешина
-наставници физичког васпитања, биологије,
хемије

Правилна исхрана

октобар

-Одељењски старешина
-наставници физичког васпитања, биологије,
хемије

Лична и општа хигијена

октобар

-предметни наставници
-Одељењски старешина

Бити слободан од психоактивних супстанци

новембар

Физичка активност и здравље

новембар

-Одељењски старешина
-наставници физичког васпитања, биологије,
хемије
-предметни наставници (физичко васпитање)
-Одељењски старешина

1. децембар светски дан борбе против АИДС-а

децембар

Одељењски пано:
"Није тешко бити здрав"
Развијање сарадничких односа између наставника и
ученика
7. април - Светски дан здравља

фебруар

31. мај - Светски дан без дуванског дима

мај

Хуманитарна акција

јун

март
април

-Одељењски старешина
-ученици
-предметни наставници
-Одељењски старешина
-Одељењске заједнице
-Одељењски старешина
-Одељењски старешина
-предметни наставници
-Одељењски старешина
-Одељењски старешина
-Одељењске заједнице

Реализацију прате Одељењске старешине, Директор и Наставничко веће.
(3) Програм Здрави животни стилови – Скијање
Задужени наставник:Снежана Петровић
План активности
Садржај
Физичка активност и здравље

Време
септембар

Развијање сарадничких односа између наставника и ученика

октобар

Тимски рад, сарадња, међусобно уважавање, поштовање договорених правила,
лична одговорност и одговорност за друге
Планирање и припремање за одлазак на скијање
Скијање, Копаоник, смештај у Дому ученика средњих школа "Машинац"

новембар
децембар
јануар
фебруар
март

Процена сарадње, тимског рада, међусобног поштовања и одговорности након
повратка - вршњачка едукација

март
април

Осмишљавање начина за кориговање уочених негативних облика понашања вршњачка едукација

април
мај
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задужени
наставник
задужени
наставник
задужени
наставник
задужени
наставник
задужени
наставник
-задужени
наставник
-ученици
-задужени
наставник
-ученици
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Садржај
Праћење и самовредновање учествовања и доприноса свих ученика укључених
у активност

Време
мај
јун

Носилац посла
-задужени
наставник
-ученици

Реализацију прате Школски тим за појачан васпитни рад, Директор и Наставничко веће.
(4) Програм: "Учење за позитивну комуникацију"
Програм активности за унапређивање позитивне комуникације и овладавање начином ненасилног
решавања конфликата део је ширег УНИЦЕФ-овог пројекта Образовање за развој, мир и толеранцију, који се
примењује у Србији, а у којем се полази од мишљења стручњака да су положај и права детета угрожена.
Циљ програма је да помогне деци да савладају знања и вештине потребне за превазилажење разрешавање проблема типичних за фазе личног сазревања и за успешно успостављање складних социјалних
односа.
Пратећи реформске промене у систему образовања на овај начин планирамо и да припремимо и обучимо
ученике у организовању свог Парламента.
Задаци програма су:
1) да ученици стекну знања и способности;
2) да ученици прихвате и развију поштовање вредности као што су слобода и одговорност, једнакост
и солидарност, достојанство личности - самопоштовање и поштовање другог и различитости међу
људима;
3) изграђивање код ученика придржавања принципа и процедура у одлучивању и практичном делању,
као што су активна, одговорна партиципација, толеранција и недискриминација, дијалог, дебата и
преговарање базирани на аргументима(а не на ауторитету моћи), мирољубиво решавање
неспоразума и сукоба;
4) да ученици овладају начином комуницирања који почива на уважавању два основна принципа:
 принципу једнакости: праведност, доступност, и уважавање права за све, без обзира на пол,
узраст, расну, етничку и религијску припадност, место живљења и имовинско стање,
способности и здраствени статус;
 принципу партиципације: слобода изражавања мишљења, избора и активног учешћа у
одлучивању и делању уз прихватања одговорности.
Садржаји за примену програма налазе се у приручницима "Учионица добре воље", "Свет по мери
детета", "Умећа комуницирања" и "Чувари осмеха".
Програм ће се реализовати кроз сценарија радионица заснованих на интерактивној методи на часовима
одељењског старешине, Одељењске заједнице и на састанцима Ученичког парламента.
Носилац програма је тим који чине Одељењске старешине, педагог и сви заинтересовани наставници,
родитељи и сарадници из локалне заједнице.
План активности
Садржај рада - активности
Радионица: Интервју
Радионица: Свест о себи
Радионица: Комуникација и неспоразуми

Време
октобар
новембар
децембар

Радионица: Комуникација у породици
Радионица: Не волим када ми неко…
Радионица: Мој бес
Радионица: Конфликти
Радионица: Сарадња

јануар
фебруар
фебруар
фебруар
март

Радионица: Особине које ценим код себе
Радионица: Семафор осећања

април
мај

Реализацију прате Директор и Наставничко веће.
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Носилац програма
одељењски старешина
одељењски старешина
одељењски старешина
Ученички парламент
одељењски старешина
одељењски старешина
одељењски старешина
одељењски старешина
одељењски старешина
Ученички парламент
одељењски старешина
одељењске старешине

Cарадници
ученици 1. разреда
ученици
ученици
Одељењске старешине
ученици
ученици
ученици
ученици
одељењске старешине
ученици
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(5) Програм за безбедне школе
Задужени наставници: библиотекар Јасна Плавшић
Школа је место које за ученике, поред осталог, треба да буде атмосфера гостољубивости и брижности.
Циљ програма је: у Школи формирати заједницу свих учесника у којој су ученици безбедни и охрабрени
да сагледају и развијају своје потенцијале.
Задатак Школе је да се организује у повезивању са партнерима из локалне заједнице и родитељима како
би идентификовала потребе и програме превенције и тако утицала на стварање што већег степена безбедности у
школи.
Програм за безбедне школе реализује се кроз активности школског тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања. Развојним планом школе дефинисан је развојни задатак: БЕЗБЕДНА ШКОЛА.
Реализацијом развојног задатка остварује се програм БЕЗБЕДНА ШКОЛА.
Важна напомена: ученици активно учествују у планирању и креирању визије школе. Организују се у
Ученички парламент из кога се бирају представници ученика за Одбор Школе за безбедност. Изабрани ученици
су чланови Одбора и равноправно учествују у свим етапама рада.
Активности ће се реализовати кроз сарадњу представника Школе, родитеља, ученика и партнера из
локалне заједнице.
Реализацију прате: Наставничко веће, Савет родитеља и Директор Школе.
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Сарадња са грађевинским радним организацијама
План и програм сарадње са грађевинским радним организацијама
Задужени наставници:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Мирјана Шиљић, наставник грађевинске групе предмета,
Иван Миљаковић, наставник грађевинске групе предмета,
Мирјана Марковић Јевтић, наставник грађевинске групе предмета,
Гордана Марковић, наставник грађевинске групе предмета,
Снежана Петровић Кузмић, наставник грађевинске групе предмета,
Милица Премовић, наставник грађевинске групе предмета,
Тања Јоцић Стаматовић, наставник грађевинске групе предмета,
Марија Радисављевић, наставник грађевинске групе предмета,
Јасна Грубић, наставник архитектонске групе предмета,
Војислава Ћирић, наставник архитектонске групе предмета,
Биљана Чорбић Радуловић, наставник архитектонске групе предмета,
Бранка Цвијовић, наставник архитектонске групе предмета,
Маја Милатовић, наставник грађевинске групе предмета,
Драгана Рацић, наставник грађевинске групе предмета, и
Марко Бошковић, наставник грађевинске групе предмета
Милица Лазаревић, наставник грађевинске групе предмета

Сарадња са грађевинским радним организацијама има за циљ:
 подстицање професионалног развоја ученика
 помоћ ученицима да усвоје знања обухваћена садржајемстручних предмета
 обезбеђивање професиналног окружења и сарадника из грађевинских организација и привреде,
чиме се омогућаваостваривање програма блок наставе из стручних предмета код којих је то
предвиђено
 обезбеђивање професионалног окружења и сарадника из грађевинских организација и привреде,
чиме се омогућаваостваривање програма изпредметга Практична настава, који је планиран за
последње две недеље четврте године
 упознавање радних организација са знањима и вештинама које стичу ученици наше школе и
могућност обезбеђивања стипендија, као и каснијег запошљавања,ако се потребе радних
огранизација поклапају са тим знањима.
Кроз сарадњу ће се остваривати следећи задаци:
 информисање ученика о свету рада
 формирање правилних ставова према раду
 схватањенужноститимског рада у грађевинарству и непосредно укључивање ученикау тимски рад
 оспособљавање ученика за планирање свог даљег професионалног развоја
 оспособљавање ученика за самостално стицање знања и учење токомцелог живота
 стварање услова у којима ће ученик примењивати стечена теоријска и практична знања
Операционализација постављених задатака ће се остваривати кроз посетерадним организацијама,
активно учествовање у раду тих организација у сарадњи са стручњацима запосленим у тим
организацијама, као и кроз предавања која ће стручњаци из привреде одржати у нашој школи у договору
са наставницима стручних предмета и директором.
Фирме са којимасе планирасарадња и обезбеђивањеостваривања Блок наставе у оквиру предмета
Грађевинске конструкције ,остваривањеПрактичне наставе (четврта година), као и долазак предавачастручњака из појединих области грађевинарства су:
1.
2.
3.
4.
5.

Институт ИМС– Лабораторија за грађевинску керамикуи Лабораторија за бетон
Институт за путеве АД
Предузеће Грађевинар
Предузеће Новкол
Предузеће АБС плус
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Предузеће ЦРХ Србија
ПредузећеКолор градња
Предузеће Нићифоровић
компанија XELLA (КСЕЛА)
компанија SCHIEDEL (ШИДЕЛ)
компанија HENKEL (ХЕНКЕЛ)
фирма „Exing“д.о.о.- Београд
фирма „ZOP Inženjering“д.о.о.- Београд
предузеће МБА Миљковић
Предузеће ЈУБ
фирма „Унипоинт“д.о.о.-Београд
пројектантска организација "Енергопројект"
Градилишта високоградње и нискоградње, пројектни бирои, стовариштаи друге грађевинске
организације са којима се током године оствари контакт.
19. У току ове школске године очекујемо да наши ученици буду део пројекта ''Београд на води'' и
директор и професори који су задужени за реализацију практичне наставе ће радити на томе.
20. Повећана сарадња са Привредном комором Србије и Привредном комором Београда
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Време посета, предавања, као и термини одржавања Практичне наставе и Блок наставеутврђиваћесе у
сарадњи са наведеним организацијама. Носиоци посла су:кординатор практичне наставе и предметни
наставници. Реализацију прате стручна већа, наставничко веће и директор школе.
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ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
План и програм школског маркетинга
Маркетинг школе биће реализован кроз два плана – интерни и екстерни план.
Интерни (унутар школе) маркетинг школе подразумева организовање разноврсних активности на
промовисању школе и струке за коју образује ученике. Између осталог организују се пригодне изложбе
ученичких радова у учионицама и у холу школе, презентују макете, садржаји са едукативних радионица,
уређују панои и реализују гостовања стручњака из различитих области науке, културе и спорта.
Екстерни маркетинг подразумева сарадњу школе са локалном заједницом и државним институцијама,
ради придобијања подршке за развој установе. . Циљ је упознавање локалне и шире заједнице са квалитетима
наше школе, као и погодностима који су пре свега понуђене нашим ученицима. Одазивамо се али и покрећемо
иницијативу за све активности које доприносе промоцији школе у друштву.
Школа се труди да укључи што већи број ученика, наставника као и родитеља који ће је представљати и
одсликавати њен живот. Презентација школе ће се као и прошле школске године у пуном интензитету одвијати
у београдским основним школама, као и у школама у унутрашњости. Циљ је популаризација школе и струке.
Обилазак основних школа организујемо у пролеће следеће године када очекујемо значајно повољније
епидемилошке услове.
Као и до сада, трудићемо се да путем медија представимо живот наше школе, њену дугу традицију.
Ангажовани ће бити професори и ученици који могу допринети појављивање у што већем броју медија. Од
пресудног је значаја да ове школске године маркетинг школе буде креативнији и осмишљенији него икада, због
спајања са другом школом и исхода тог потеза. Школа је активна и на свим друштвеним мрежама где редовно
представљамо своје активности и школски живот.
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Циљ: углед и промоција школе
Задаци:
Програм рада и задаци
Рб.

Задатак

Време остваривања

1.

Учешће ученика у: образовним,
културно забавним, спортским и
другим ваннаставним активностима
у школи и у широј заједници

током школске године
и по календару
Министарства
просвете

Предметни наставници
Руководиоци секција
Одељењске старешине

Континуирана сарадња школе са
локалном заједницом

током школскегодине

Задужени чланови Стручних актива и
Школских тимова

2.

3.

Остваривање сарадње са другим
школама

4.

Припрема плана промоције и
промотивног материјала

током школскегодине

друго полугодиште

Носиоци остваривања

Директор
Школски тим за пројекте
Школски тим за каријерно вођење и
саветовање
Стручна већа
Тим за промоцију школе
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Сарадници у
остваривању
Директор
Педагог
Спољни сарадник
Директор
Педагог
Спољни сарадник
Предметни
наставници
Педагог
Спољнисарадник
Директор
Педагог

Начини остваривања
Континуирано припремање и
подстицање ученика за
учествовање на такмичењима
и манифестацијама
Одазив представника локалне
заједнице на школским
догађајима
Сарадња, размена искустава,
међусобне посете

Заступљеност школе у
штампаним и електронским
медијима
Остваривање посета школама
и установма
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
План и програм праћења и вредновање годишњег плана рада школе

*План и програм рада се у овој школској години одвија по Комбинованом моделу у складу са одлукама и
препуракама Министарства просвете, науке и технолошког развоја а у вези са поштовањем мера спречавања
ширења епидемије Covid 19
Праћење и вредновање реализације свих активности ће се одвијати електронским праћењем и непосредним
увидом.
Рад стручних органа школе ће се одвијати комбиновано - непосредно и на даљину.
Наставни процес ће се пратити непосредним укључивањем педагога и директора у Google учионице и Zoom
часове.
Извршавање задатака, из овог плана, контролише се и вреднује периодично, у систему односа зависности
појединих тела и органа, и то на следећи начин :
1. Праћење реализације послова и задатака ће се одвијати кроз недељне радне састанке, сарадњом
директора, координатора одељењских већа, председника стручних већа, педагога и библиотекара.
Сви чланови наставничког већа имају обавезу редовног и благовременог извештавања о свом раду.
2. Директор школе ће са сарадницима пратити укупну реализацију Годишњег плана рада школе, током
целе школске године.
3. За вредновање постигнутих резултата и квалитета рада користиће се:
1) документација којом се прати обим рада,
2) подаци из глобалних и оперативних планова,
3) записници са седница одељењских већа, стручних већа и наставничког већа,
4) подаци о педагошко инструктивном раду директора, педагога и председника стручних већа,
5) анкете и подаци о испитивању ученика.
Одмах по усвајању Годишњег плана рада школе сви носиоци послова и реализатори биће укључени у
праћење реализације планираног. Тако ће се остварити самоконтрола рада, а на нивоу наставничког већа и
школског одбора и контрола извршења радних обавеза свих субјеката који раде у школи.
Преглед нивоа и начина праћења остваривања послова могао би се представити овако:
Предмет праћења

Евалуатор

Извршавање послова директора школе са посебним нагласком на
инструктивном и саветодавном раду са наставницима

Министарство
просвете
школски одбор
наставничко веће

Извршавање послова стручног сарадника

директор
наставничко веће

Извршавање послова секретара, рачунополагача, благајника

директор
школски одбор
спољна контрола

Извршавање послова наставника у оквиру 40-часовне радне недеље

директор

Начин праћења
- непосредан увид
- анализа података
- извештавање о
раду
- увид у рад
- извештавање о
раду
- увид у рад
- преглед
документације
- извештавање
- увид у рад
- анализа података
- преглед
документације

Конкретизација задатака који се односе на вредновање
Праћење и вредновање реализације Годишњег плана рада школе је свакодневни посао директора школе и
стручних органа школе.
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У зависности од постављених смерница за ову школску годину, посебно ће се пратити одређене
активности на пружању подршке ученицима.
Планирана јеследећа конкретизација послова праћења:
Садржај радa - активности
Квалитативна анализа годишњих и месечних програма и планова
рада са аспекта постављених циљева, предвиђених метода и
средстава
Праћење програма слободних активности и усаглашеност са
циљевима и задацима

Време
реализације
септембар,
октобар,
новембар,
март
септембар –
јун

Праћење рада одељењских старешина уз сарадњу ученика и родитеља

септембар –
јун

Праћење стручног усавршавања наставника на свим нивоима

септембар –
јун

Вредновање остварених задатака у допунској настави

септембар –
јун

Праћење употребе постојеће наставне технологије

септембар –
јун

Праћење рада свих стручних органа у школи

септембар –
јун

Праћење реализације сарадње са родитељима

октобар – јун

Праћење укупног постигнућа ученика

септембар –
јун

У Београду,
14. 9. 2020. године

Извршиоци
директор,
председник стручног већа
директор,
председник стручног већа
педагог,
директор,
председник стручног већа,
педагог
одељењски старешина,
председник стручног већа,
директор,
педагог
директор,
председник стручног већа,
педагог
директор,
педагог
одељењски старешина,
директор,педагог,
Савет родитеља
Наставничко веће,
координатор одељењског
већа,
председник стручног
већа,одељењско веће

Председник школског одбора
________________________________________
Борис Бановић
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