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1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

Разред: први 

 

Време 

реализације 

 

Активности / план и програм рада 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 2
0
1
9
. 

-Упознавање ученика са правилима кућног 

реда, предметима, предметним 

наставницима, календаром и начином рада у 

школској 2019/2020. години 

- Формирање одељењске заједнице ученикa 

и избор представника одељењске заједнице 

за Ђачки парламент 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, разговор 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Родитељски састанак 

Родитељски састанак – 

инфоримисање, разговор, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

Прикупљање података о породичним, 

материјалним и социјалним условима, 

здравственом стању и интересовању ученика 

Час одељењског 

старешине – анкетирање, 

разговор, обрада 

података 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Разговор са ученицима на тему: Моја школа 

- жеље и очекивања 

 

Час одељењског 

старешине - разговор, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Укључивање ученика у колектив и пружање 

помоћи ученицима за прилагођавање у новој 

средини 

Час одељењског 

старешине - разговор, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Опредељивање ученика за ваннаставне 

активности 

Инфорисање, 

презентовање програма 

ваннаставних 

активности, договарање 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

ученици 

Вођење педагошке евиденције 
Индивидуални рад 

одељењског старешине 

Одељењски 

старешина 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 -

 

2
0
1
9
. 

Упознавање ученика са Правилником о 

васпитно-дисциплинској одговорности 

ученика и Правилником о евидентирању и 

праћењу друштвено-корисног, односно 

хуманитарног рада ученика и извештавања о 

његовим ефектима 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, разговор 

Одељењски 

старешина, 

ученици 
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Пружање подршке ученицима у школи 

Праћење ученика који 

имају тешкоће у 

савладавању наставних 

садржаја, којима је 

потребна помоћ и 

разговор о могућностима 

и начинима пружања 

подршке 

Одељењски 

старешина, 

Директор 

школе, 

педагог 

школе, 

родитељи 

ученика, 

ученици 

Развијање позитивног односа према раду, 

дисциплини, осећању дужности, 

одговорности и дружењу 

Час одељењског 

старешине – разговор, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Координација са члановима одељењског 

већа и анализирање ситуације у одељењу, 

похађање редовне, допунске и додатне 

наставе 

 

Координација 

одељењског старешине 

са члановима 

одељењског већа 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењског 

већа, 

Директор 

школе, 

педагог 

школе 

Бонтон данас: Да ли је тешко бити фин? 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, анализа, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Индивидуални разговор са ученицима који 

имају породичне, социјалне, материјалне и 

здравствене и друге проблеме 

Индивидуални разговор 

са ученицима 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

школе, 

ученици 

 

Осигурање ученика 

Час одељењског 

старешине - договарање 

Одељењски 

старешина, 

Директор 

школе, 

ученици 

Препознавање осећања (туге, беса, страха) 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, разговор, 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 -
 2

0
1
9
. Припрема података за Седницу одељењског 

већа 

Седница одељењског 

већа – информисање, 

анализа и предлози мера 

Чланови 

одељењског 

већа 

 

Анализирање постигнућа ученика на крају 

првог класификационог периода и 

предлагање мера за побољшање успеха 

ученика 

 

Час одељењског 

старешине – анализа, 

дискусија, предлагање 

мера 

Одељењски 

старешина, 

ученици 
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Идентификовање ученика којима је потребна 

додатна подршка у учењу 

Координација 

одељењског старешине 

са члановима 

одељењског већа и 

педагогом школе 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

педагог 

школе, 

ученици 

Родитељски састанак 

Родитељски састанак – 

информисање, дискусија, 

разговор, предлагање, 

закључивање 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

Облици насиља и мере превенције 

Час одељењског 

старешине – наставни 

материјал, разговор, 

дискусија, закључци 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Радни дан и радне навике ученика 

 

 

Час одељењског 

старешине – разговор, 

закључци 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Проблеми понашања, разговор о штетности 

дувана, алкохола и наркотика 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, дискусија, 

договарање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Рад на педагошкој документацији 
Вођење педагошке 

документације 

Одељењски 

старешина 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 -
  
2
0
1
9
. 

Упознавање ученика са техникама успешног 

учења 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, разговор 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Шта треба да знамо о сиди? 

Час одељењског 

старешине – предавање, 

разговор, дискусија, 

усвајање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Права детета и ученика, обавезе и 

одговорности ученика 

Час одељењског 

старешине – упознавање, 

информисање, 

договарање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Нова година, мисли, жеље, честитке и мале 

пажње за најдраже 

Час одељењског 

старешине – 

разговор, дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Рад на педагошкој евиденцији 
Индивидуални рад 

одељењског старешине 

Одељењски 

старешина 

ЈА
Н

У
А

Р
 -

  
2
0
2
0
. 

 

Анализа учешћа ученика у спортским, 

културним и другим активностима 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, анализа 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Разговор са ученицима о систему вредности 

младих и моралне норме 

Час одељењског 

старешине – 

разговор, дискусија и 

извођење закључака 

Одељењски 

старешина, 

ученици 
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Потребе и жеље ученика 

Час одељењског 

старешине – излагање, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

Прослава Школске славе - Савиндана 

 

Извођење свечаног 

програма ученика 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика, 

ученици 

Разговор са ученицима на тему: Када бих 

могао помогао бих... 

Час одељењског 

старешине – излагање 

ученика, разговор, 

предлагање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Припрема извештаја и анализа успеха и 

владања ученика на крају првог 

полугодишта 

Седница одељењског 

већа - 

информисање, 

упоређивање, анализа и 

предлози мера 

Чланови 

одељењског 

већа 

Рад на педагошкој евиденцији 
Индивидуални рад 

одељењског старешине 

Одељењски 

старешина 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 -

 2
0
2
0
. 

Подела ђачких књижица 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, разговор, 

договарање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Анализирање општег и појединачног успеха 

и владања ученика и изрицање похвала и 

казни 

Час одељењског 

старешине - анализа, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Родитељски састанак 

Упознавање родитеља са 

резултатима успеха и 

изостанцима у току 

првог поугодишта 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

Однос младих према раду, учењу и осалим 

обавезама 

Час одељењског 

старешине – дискусија, 

закључци 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Сарадња са педагогом школе у циљу 

решавања насталих проблема (уколико 

настану проблеми) 

Индивидуални разговори 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

школе, 

ученици 

Рад на педагошкој евиденцији 
Вођење педагошке 

евиденције 

Одељењски 

старешина 

 

Преузимање мере за интензивирање 

допунске и додатне наставе 

Разговор са ученицима 

којима је неопходна 

помоћ у учењу и 

напредовању и 

предметним 

наставницима који ће 

реализовати часове 

допунске и додатне 

наставе 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

ученици 
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М
А

Р
Т

 –
 2

0
2
0
. 

 

Ко су нам идеали и узори? 

 

Час одељењског 

старешине – излагање 

ученика, разговор, 

закључци 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Разговор о другарству, пријатељству и 

љубави 

Час одељењског 

старешине - разговор, 

излагање и дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Сарадња са родитељима у циљу побољшања 

успеха ученика 

Индивидуални разговор 

са родитељима ученика, 

предлози 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

Разговор о одговорности према сопственом 

здрављу и развоју 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, разговор, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Анализирање друштвених активности 

ученика у школи и ван ње и активности 

ученика у Ђачком парламенту 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, анализа, 

закључци 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Сређивање изостанака и изрицање васпитно-

дисциплинских мера 

Индивидуални рад 

одељењског старешине 

Одељењски 

старешина 

А
П

Р
И

Л
 -

  
2
0
2
0
. 

Припрема извештаја и анализа успеха и 

владања ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Седница одељењског 

већа - 

извештавање, 

упоређивање, закључци и 

предлози 

Чланови 

одељењског 

већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају 

трећег класификационог периода и мере за 

побољшање резултата 

Час одељењског 

старешине - упоређивање 

са претходним периодом, 

анализа, закључци 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Родитељски састанак 

Упознавање родитеља са 

резултатима успеха и 

изостанцима у току 

трећег класификационог 

периода 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

Разговор са ученицима на тему: Значај 

заштите и очувања природе и животне 

средине 

Час одељењског 

старешине – 

презентовање, разговор и 

извођење закључака 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Сарадња са педагогом школе Индивидуални разговор 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

школе 

Школски простор – уређење и чување 

Час одељењског 

старешине –  предлози 

ученика и реализација 

(уређење простора) 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Разговор са ученицима на тему: Свет из 

маште - у коме бих желео да живим 

Час одељењског 

старешине – излагање 

ученика, дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 
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Рад на педагошкој документацији 
Вођење педагошке 

документације 

Одељењски 

старешина 

М
А

Ј 
- 

2
0
2
0
. 

Како да развијемо смисао и потребу за 

доживљајем лепог у природи, човеку и 

уметности 

 

Час одељењског 

старешине – дискусија, 

давање предлога и 

заједничко извођење 

закључака 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Како схватам слободу личности 

 

Час одељењског 

старешине – анализа, 

дискусија 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Разговор о уважавању индивидуалних 

разлика 

 

Час одељењског 

старешине – 

информисање, разговор, 

дискусија, усвајање 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Моје жеље и очекивања (поређење са 

почетним) 

Час одељењског 

старешине – 

упоређивање са 

почетним, анализа и 

закључци 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Рад на педагошкој документацији 
Вођење педагошке 

документације 

Одељењски 

старешина 

ЈУ
Н

 -
  
2
0
2
0
. 

Шта нам се највише допада у нашој школи а 

шта бисмо радо променили? 

Анкетирање ученика – 

израда анкета, 

анкетирање, обрада 

података и извођење 

закључака 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Разговор са ученицима о њиховим 

плановима и жељама како да проведу летњи 

распуст 

Час одељењског 

старешине – разговор, 

предлози 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Састављање извештаја и анализа успеха и 

владања ученика на крају наставне године 

(образовни профил: комерцијалиста и 

кулинарски техничар) 

Седница одељењског 

већа – извештавање, 

анализа 

Чланови 

одељењског 

већа 

Организовање разредних испита 

Планирање, 

организовање и 

реализација разредних 

испита (по потреби) 

Одељењски 

старешина, 

задужени 

предметни 

наставници, 

ученици 

Подела сведочанстава и  ђачких књижица 

(образовни профил: комерцијалиста и 

кулинарски техничар) 

Анализа успеха ученика 

и награђивање ученика 

Одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика, 

ученици 

Пријављивање поправних испита 
Предаја пријава за 

поправне испите 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Упис ученика у наредни разред 

(образовни профил: комерцијалиста и 

кулинарски техничар) 

Предаја пријава за упис 

ученика у наредни разред 

Одељењски 

старешина, 

ученици 
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Вођење педагошке документације 
Индивидуални рад 

одељењског старешине 

Одељењски 

старешина 

А
В

Г
У

С
Т

 -
  
2
0
2
0
. 

Састављање извештаја и анализа успеха и 

владања ученика на крају наставне године 

(образовни профил: кувар, конобар и 

туристичко-хотелијерски техничар) 

Седница одељењског 

већа – извештавање, 

анализа 

Чланови 

одељењског 

већа 

Организовање поправних испита 

Планирање, 

организовање  и 

реализација поправних 

испита (уколико ученици 

буду упућени да полажу 

поправни испит) 

Одељењски 

старешина, 

именоване 

комисије, 

ученици 

Анализа успеха ученика на крају школске 

године 

Седница одељењског 

већа – извештавање, 

анализа 

Чланови 

одељењског 

већа 

Подела сведочанстава и ђачких књижица 

(образовни профил: кувар, конобар и 

туристичко-хотелијерски техничар) и остали 

профили по потреби 

Анализа успеха ученика, 

награђивање ученика 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Упис ученика у наредни разред 

 

Предаја пријава за упис у 

наредни разред 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Сређивање педагошке документације и 

евиденције 

Вођење педагошке 

документације и 

евиденције 

Одељењски 

старешина 

Анализа рада одељењског старешине 

Подношење извештаја о 

раду одељењског 

старешине 

Одељењски 

старешина, 

Директор 

школе 

 

 

Решавање других питања и активности у току школске 2019/2020. године. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2019/2020. ГОДИНУ 

 

Разред: други 

 

Време 
реализације 

Активности / план и програм рада 
Начин реализације Носиоци 

реализације 

С
е

п
т
е

м
б

а
р

 2
0
1

9
. 

           -Упознавање ученика са предметима,         
предметним наставницима, 
календаром и начином рада у 
школској 2019/2020. години, избор 
чланова одељењске заједнице и 
представника Ђачког парламента 

Час ОС (одељењског 
старешине) 

 
Одељењски 
старешина, 

ученици 
 

           - Набављање уџбеника, осигурање 
ученика, упознавање са 
електронским дневником 

Час ОС 
Одељењски 
старешина, 

ученици  

           -Родитељски састанак (тема: 
Упознавање родитеља са 
предметима,         предметним 
наставницима, календаром и 
начином рада у школској 2019/2020. 
години, избор родитеља за члана 
Савета родитеља) 

Родитељски састанак 
Родитељи и 
одељењски 
старешина 

           -Рад на педагошкој документацији Индивидуални рад ОС Одељењски 
старешина 

О
к
т
о

б
а

р
 2

0
1

9
. 

- Права и обавезе ученика, 
упознавање ученика са Правилником 
о изрицању васпитно-дисциплинских 
мера и обавезама дежурног ученика 

Час ОС 

Одељењски 
старешина, 

ученици 

- Разговор са ученицима о начину 
учења и мерама за побољшање 
успеха, Анализа изостанака и 
владања 

Час ОС 

Одељењски 
старешина, 

ученици, педагог 
школе 

- Разговор о међусобним односима 
ученика у одељењу, телеранцији и 
сарадњи 

Час ОС, индивидуални 
разговори са ученицима 

и родитељима, 
индивидуални рад ОС 

Одељењски 
старешина, 

ученици, 
родитељи, педагог 

      -     Рад на педагошкој документацији Индивидуални рад ОС Одељењски 
старешина 

Н
о

в
е

м
б

а
р

 2
0
1

9
. 

-    Проблеми понашања, разговор о 
штетности дувана, алкохола и 
наркотика 

-    Анализа успеха и владања на крају 1.  
класификационог периода     

Час ОС Одељењски 
старешина, 

ученици 

-    Разматрање односа ученика према 
раду и учењу 

Час ОС, индивидуални 
разговори са ученицима 

и родитељима 

Родитељи и ОС 

-    Родитељски састанак (тема: успех и 
владање на крају 1 
класификационог периода, 
васпитно-дисциплинске мере) 

Родитељски састанак 

Одељењски 
старешина, 

ученици, 
родитељи 
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- Рад на педагошкој документацији Индивидуални рад ОС Одељењски 
старешина 

 

Д
е

ц
е
м

б
а

р
 2

0
1
9

. 

-  Анализа изостанака и дисциплине у  
разреду      

Час ОС, индивидуални 
разговори са 
ученицима 

Одељењски 
старешина, 

ученици 

- Анализа изостанака и дисциплине 
- Анализа активости ученика у Ђачком 

парламенту, редовност похађања 
допунске и додатне наставе 

Час ОС, индивидуални 
разговори са 
ученицима и 
родитељима 

Одељењски 
старешина, 

ученици, 
родитељи 

- - Индивидуални разговори са   
ученицима који имају породичне, 
социјалне, материјалне или 
здравствене проблеме 

Индивидуални 
разговори са 
ученицима и 
родитељима 

Одељењски 
старешина, 

ученици 

- Рад на педагошкој документацији Индивидуални рад ОС Одељењски 
старешина 

Ј
а
н

у
а
р

 2
0

2
0
. 

- Однос ученика према школској 
имовини 

 

Час ОС Одељењски 
старешина, 

ученици 

- Разговор са ученицима који показују 
слаб успех и како им помоћи  

       

Час ОС, индивидуални 
разговори са 
ученицима 

Одељењски 
старешина, 

ученици 

- Анализа успеха ученика на крају 
првог полугодишта 

Час ОС Одељењски 
старешина, 

ученици 

- Рад на педагошкој документацији Индивидуални рад ОС Одељењски 
старешина 

- Подела ђачких књижица Час ОС Одељењски 
старешина, 

ученици 

Ф
е

б
р

у
а

р
 2

0
2

0
. 

- Анализа учешћа ученика у 
спортским, културним и другим 
активностима 

 

        Час ОС 
Одељењски 
старешина, 

ученици  

- Сарадња са педагогом школе у циљу 
превенције проблема  

Индивидуални 
разговори 

Одељењски 
старешина, 

ученици, 
педагог школе  

- Анализа изостанака и дисциплине у 
одељењу, сарадња са школским 
педагогом 

Час ОС, индивидуални 
разговори са 
ученицима и 
родитељима 

Одељењски 
старешина, 

ученици, 
родитељи, педагог 

- Рад на педагошкој документацији Индивидуални рад ОС Одељењски 
старешина 

М
а

р
т
 2

0
2

0
. 

- Праћење евентуалних проблема у 
одељењу, разговор о њима, 
предузимање неопходних мера 

- Разговор са ученицима који показују 
слаб успех 

Час ОС, индивидуални 
разговори са ученицима 

и родитељима 

Одељењски 
старешина, 

ученици, 
родитељи, педагог 

- Мере за интензивирање допунске 
наставе 

Час ОС, индивидуални 
разговори са ученицима 

Одељењски 
старешина, 

ученици 



 12 

- Анализа изостанака и понашања 
ученика 

Час ОС, индивидуални 
разговори са ученицима 

и родитељима 
 

Одељењски 
старешина, 

ученици, родитељи 

- Рад на педагошкој документацији 
 

Индивидуални рад ОС Одељењски 
старешина 

А
п

р
и

л
 2

0
2

0
. 

- Култура понашања на јавним 
местима, у породици и школи 

Час ОС,  
 

Одељењски 
старешина, 

ученици,  

- Анализа успеха и дисциплине на 3. 
класификационом периоду и мере за 
побољшање резултата 

Час ОС Одељењски 
старешина, 

ученици 

- Родитељски састанак Родитељски састанак  Родитељи и ОС 

- Рад на педагошкој документацији  Индивидуални рад ОС Одељењски 
старешина 

М
а

ј 
2

0
2

0
. 

- Разговор о предностима и манама 
Интернета, заштити од злоупотребе 
Интернета 

Час ОС Одељењски 
старешина, 

ученици 

-   Утицај телевизије, млади и забава- 
како изабрати позитивне садржаје 

Час ОС, 
 

Одељењски 
старешина, 

ученици,  

- Анализа успеха и владања ученика 
пред крај школске године, мере за 
побољшање успеха и смањење 
изостанака  

Час ОС Одељењски 
старешина, 

ученици 

- Рад на педагошкој документацији Индивидуални рад ОС Одељењски 
старешина 

Ј
у
н

 2
0
2

0
. 

- Анализа изостанака и владања 
ученика 

- Анализа успеха ученика пред крај 
школске године 

- Подела сведочанстава и ђачких 
књижица, упис ученика у наредни 
разред 

Час ОС, индивидуални 
рад ОС 

Одељењски 
старешина, 

ученици 

Час ОС Одељењски 
старешина, 

ученици 

А
в

гу
с
т
 2

0
2

0
. 

- Организовање поправних испита Индивидуални рад ОС и 
рад ОС са ученицима 

Одељењски 
старешина, 
предметни 

наставници, 
ученици 

- Анализа успеха на крају школске 
године (после поправних испита и 
професионалне праксе) 

- Подела сведочанстава за ученике 
који су полагали поправне 
испите/завршили професионалну 
праксу 

Час ОС Одељењски 
старешина, 

седница 
одељењског већа, 

ученици 

- Рад на педагошкој документацији 
 

Индивидуални рад ОС Одељењски 
старешина 

 

 

Решавање других питања и активности у току школске 2019/2020. године. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ  

Разред: трећи 

 

 
Време 

реализације 

 

Активности / план и програм рада 
Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 2
0
1

9
. 

-Упознавање ученика са правилима кућног реда, 
предметима, предметним наставницима, календаром 
и начином рада у школској 2018/2019. години 
- Формирање одељењске заједнице ученикa и избор 
представника одељењске заједнице за Ђачки 
парламент 

Час одељењског 
старешине – 
информисање, 
разговор 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Родитељски састанак 

Родитељски 
састанак – 
инфоримисање, 
разговор, дискусија 
 

Одељењски 
старешина, 
родитељи 
ученика 

 Упознавање са породичним, здравственим и 
социјалним условима ученика 

Час одељењског 
старешине – 
разговор, узимање 
података 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Развијање правилног односа према према личној и 
заједничкој имовини 
 
Лепо и прикладно одевање 
 

Час одељењског 
старешине – 
информисање, 
разговор, дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Опредељивање ученика за ваннаставне активности 

Инфорисање, 
презентовање 
програма 
ваннаставних 
активности, 
договарање 

Одељењски 
старешина, 
предметни 
наставници, 
ученици 

Вођење педагошке евиденције 
Индивидуални рад 
одељењског 
старешине 

Одељењски 
старешина 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 -

 2
0
1

9
. 

 
Осигурање ученика Час одељењског 

старешине - 
договарање 

Одељењски 
старешина, 
Директор школе 
ученици, 

Упознавање ученика са правима и обавезама и 
Правилником о изрицању васпитно-дисциплинских 
мера  

Час одељењског 
старешине – 
информисање, 
разговор 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Координација са члановима одељењског већа и 
анализирање ситуације у одељењу (похађање 
редовне, допунске и додатне наставе) 
 

Координација 
одељењског 
старешине са 
члановима 
одељењског већа 

Одељењски 
старешина, 
чланови 
одељењског 
већа 

Договор у вези са правилима понашања ученика на 
екскурзији 
 
 
 

Час одељењског 
старешине – 
разговор, договор 
 
 
 

Одељењски 
старешина, 
Ученици 
 
 

Реализација екскурзије 
 
 
 

Извођење 
петодневне 
екскурзије ученика  у 
Северну Грчку 
 

Одељењски 
старешина, 
Ученици 
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Анализа изведене екскурзије 

Час одељењског 
старешине – 
разговор, анализа 
Родитељски 
састанак - 
подношење 
извештаја о 
изведеној екскурзији 

Одељењски 
старешина, 
ученици, 
родитељи 
ученика 

Разговор са ученицима на тему:  Улога школе у мом 
животу 

Час одељењског 
старешине - 
излагање, дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 
 

Бонтон данас: Да ли је тешко бити фин? 
 

Час одељењског 
старешине – 
информисање, 
анализа, дискусија 
 
 
 
 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 -
 2

0
1
9
. 

Припрема података за Седницу одељењског већа 

Седница 
одељењског већа – 
информисање и 
анализа 

Чланови 
одељењског 
већа 

 
Анализирање појединачног успеха и владања ученика 
и предлагање мера за побољшање успеха ученика 

Час одељењског 
старешине – 
анализа, дискусија, 
предлагање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

 
Укључивање ученика у колектив и јачање колектива 

Час одељењског 
старешине –
дискусија, 
договарање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Родитељски састанак 

Родитељски 
састанак – 
информисање, 
дискусија, разговор, 
предлагање, 
закључивање 

Одељењски 
старешина, 
родитељи 
ученика 

   
 Радни дан и радне навике ученика 
 
  

Час одељењског 
старешине – 
разговор, 
договарање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Проблеми понашања, разговор о штетности дувана, 
алкохола и наркотика 

Час одељењског 
старешине – 
информисање, 
дискусија, 
договарање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Рад на педагошкој документацији 
Вођење педагошке 
документације 

Одељењски 
старешина 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 -
  
2
0

1
9
. Индивидуални разговор са ученицима који имају 

породичне, социјалне, материјалне и здравствене 
проблеме 

Индивидуални 
разговор са 
ученицима 

Одељењски 
старешина, 
Педагог школе, 
ученици 

Препознавање осећања (туге, беса, страха) 

Час одељењског 
старешине – 
информисање, 
разговор,  

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Шта треба да знамо о сиди? 
Час одељењског 
старешине – 
информисање, 

Одељењски 
старешина, 
ученици 
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разговор, дискусија, 
усвајање 

Права детета и ученика, обавезе и одговорности 
ученика 

Час одељењског 
старешине – 
упознавање, 
информисање, 
договарање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Нова година, мисли, жеље, честитке и мале пажње за 
најдраже 
 

Час одељењског 
старешине – 
разговор, дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Анализа учешћа ученика у спортским, културним и 
другим активностима 

Час одељењског 
старешине – 
информисање, 
анализа 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

 Рад на педагошкој евиденцији 
Индивидуални рад 
одељењског 
старешине 

Одељењски 
старешина 

Ј
А

Н
У

А
Р

 -
  

2
0

2
0
. 

 

Разговор са ученицима на тему: Шта је право, а шта 
лажно другарство? 

Час одељењског 
старешине - 
разговор, дискусија, 
договарање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Потребе и жеље ученика 
Час одељењског 
старешине – 
излагање, дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Идентификовање ученика којима је потребна додатна 
подршка у учењу 

Координација 
одељењског 
старешине са 
члановима 
одељењског већа и 
педагогом школе 

Одељењски 
старешина, 
предметни 
наставници, 
педагог школе, 
ученици 

Разговор са ученицима на тему: Лепо понашање на 
улици, аутобусу, биоскопу… 

Час одељењског 
старешине – 
разговор 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

 
Прослава Школске славе - Савиндана 
 

Извођење свечаног 
програма ученика 

Одељењски 
старешина, 
родитељи 
ученика, 
ученици 

Припрема извештаја и анализа успеха и владања 
ученика на крају првог полугодишта 

Седница 
одељењског већа 
– информисање, 
упоређивање и 
анализа 

Чланови 
одељењског 
већа 

 Рад на педагошкој евиденцији 
Индивидуални рад 
одељењског 
старешине 

Одељењски 
старешина 

 Подела ђачких књижица 

Час одељењског 
старешине – 
информисање, 
разговор, 
договарање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 -

 2
0
2
0
. 

Анализирање општег и појединачног успеха и 
владања ученика и изрицање похвала и казни 

Час одељењског 
старешине - 
анализа, дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Родитељски састанак 

 
 Упознавање 
родитеља са 
резултатима успеха 
и 
изостанцима у току 
првог поугодишта 

Одељењски 
старешина, 
родитељи 
ученика 

Очи у очи са конфликтима и како решити конфликте 

Час одељењског 
старешине – 
излагање, разговор, 
дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 
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 Сарадња са педагогом школе у циљу решавања 
насталих проблема (уколико настану проблеми) 

Индивидуални 
разговори  

Одељењски 
старешина, 
педагог школе, 
ученици 

Планирање екскурзије ученика за наредну школску 
годину 

Утврђивање и 
састављање листе 
релација, 
анкетирање ученика 
и одређивање 
релације 

Одељењски 
старешина, 
ученици, 
родитељи 
ученика, 
Директор школе 

 Рад на педагошкој евиденцији 
 

Вођење педагошке 
евиденције 

Одељењски 
старешина 

М
А

Р
Т

 -
 2

0
2

0
. 

 
Преузимање мере за интензивирање допунске 
наставе 

Разговор са 
ученицима којима је 
неопходна помоћ у 
учењу и предметним 
наставницима који 
ће реализовати 
часове допунске 
наставе 

Одељењски 
старешина, 
предметни 
наставници, 
ученици 

Разговор са ученицима на тему: Када бих могао 
помогао бих... 

Час одељењског 
старешине – 
излагање ученика, 
разговор, 
предлагање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Сарадња са родитељима у циљу побољшања успеха 
ученика 
 

Индивидуални 
разговор са 
родитељима 
ученика, предлози 

Одељењски 
старешина, 
родитељи 
ученика 

Морал није само далеки идеал 

Час одељењског 
старешине – 
разговор, дискусија, 
усвајање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

 Анализирање друштвених активности ученика у 
школи и ван ње и активности ученика у Ђачком 
парламенту 

Час одељењског 
старешине – 
информисање, 
анализа, закључци  

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Сређивање изостанака и изрицање васпитно-
дисциплинских мера 

Индивидуални рад 
одељењског 
старешине 

Одељењски 
старешина 

Разговор са ученицима на тему: Свет из маште - у 
коме бих желео да живим 

Час одељењског 
старешине – 
излагање ученика, 
дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 
 

А
П

Р
И

Л
 -

  
2
0
2

0
. 

Припрема извештаја и анализа успеха и владања 
ученика на крају другог класификационог периода 

Седница 
одељењског већа 
- извештавање, 
упоређивање, 
закључци и 
предлози 

Чланови 
одељењског 
већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају другог 
класификационог периода и мере за побољшање 
резултата 

Час одељењског 
старешине - 
упоређивање са 
претходним 
периодом, анализа, 
закључци 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Родитељски састанак 

 Упознавање 
родитеља са 
резултатима успеха 
и 
изостанцима у току 
другог 
класификационог 
периода 
 

Одељењски 
старешина, 
родитељи 
ученика 
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Видим себе у свету пословних људи 

Час одељењског 
старешине – 
разговор, дебата и 
заједничко 
извођење закључака 

Одељењски 
старешина, 
ученици 
 

Сарадња са педагогом школе 
Индивидуални 
разговор 

Одељењски 
старешина, 
педагог школе 

Разговор са ученицима на тему: Значај заштите и 
очувања природе и животне средине 

Час одељењског 
старешине – 
презентовање, 
разговор и 
извођење закључака 

Одељењски 
старешина, 
ученици 
 

Рад на педагошкој документацији 
Вођење педагошке 
документације 

Одељењски 
старешина 

М
А

Ј
 -

 2
0
2
0

. 

Како да развијемо смисао и потребу за доживљајем 
лепог у природи, човеку и уметности 
 

Час одељењског 
старешине – 
дискусија, давање 
предлога и 
заједничко 
извођење закључака 

Одељењски 
старешина, 
ученици 
 

Како схватам слободу личности 
 

Час одељењског 
старешине – 
анализа, дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Разговор о уважавању индивидуалних разлика 
 

Час одељењског 
старешине – 
информисање, 
разговор, дискусија, 
усвајање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 
 

Учимо ли за оцену или за знање? 
 

Час одељењског 
старешине – 
дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 
 

Рад на педагошкој документацији  
Вођење педагошке 
документације 
 

Одељењски 
старешина 

Ј
У

Н
 -

  
2
0

2
0
. 

 
Разговор са ученицима о њиховим плановима и 
жељама како да проведу летњи распуст 

 
 

Час одељењског 
старешине – 
дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Организовање разредних испита 

Планирање, 
организовање и 
реализација 
разредних 
испита (по потреби) 

Одељењски 
старешина, 
задужени 
предметни 
наставници, 
ученици 

Шта нам се највише допада у нашој школи а шта 
бисмо радо променили? 

Анкетирање ученика 
– израда анкета, 
анкетирање, обрада 
података и 
извођење закључака 

Одељењски 
старешина, 
ученици 
 

Састављање извештаја и  анализа успеха и 
дисциплине ученика на крају наставне године 

Седница 
одељењског већа – 
извештавање, 
анализа 

Чланови 
одељењског 
већа 

Вођење педагошке документације 
Индивидуални рад 
одељењског 
старешине 

Одељењски 
старешина 

Подела сведочанстава и ђачких књижица 

Анализа успеха 
ученика, 
награђивање 
ученика и договор о 
активностима за 

Одељењски 
старешина, 
ученици 
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наредну школску 
годину 

Упис ученика у наредни разред 
 

Предаја пријава за 
упис у наредни 
разред 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

А
В

Г
У

С
Т

 -
  
2
0

2
0
. 

 Организовање поправних испита 

Планирање, 
организовање  и 
реализација 
поправних испита 
(уколико ученици 
буду упућени да 
полажу поправни 
испит) 

Одељењски 
старешина, 
именоване 
комисије, 
ученици 

Сређивање педагошке документације и евиденције 
Вођење педагошке 
документације и 
евиденције 

Одељењски 
старешина 

Анализа успеха ученика на крају школске године 
Седница 
одељењског већа - 
анализа 

Чланови 
одељењског 
већа 

Упис ученика у наредни разред 
 

Предаја пријава за 
упис у наредни 
разред (након 
поправног испита, 
уколико ученици 
буду упућени да 
полажу поправни 
испит)  

Одељењски 
старешина, 
ученици 

 Анализа рада одељењског старешине 

Подношење 
извештаја о раду 
одељењског 
старешине 

Одељењски 
старешина, 
Директор 
школе 

Решавање других питања и активности у току школске 2019/2020. године. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. 

ГОДИНУ 

 

    Разред: ЧЕТВРТИ 

 

 
Време 

реализације 

 

Активности / план и програм рада 
Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 2
0
1

9
 

-Упознавање ученика са правилима кућног реда, 
предметима, предметним наставницима, календаром и 
начином рада у школској 2019/2020. години 
- Формирање одељењске заједнице ученикa и избор 
представника одељењске заједнице за Ђачки 
парламент 

Час одељењског старешине – 
информисање, разговор 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Родитељски састанак 
Родитељски састанак – 
инфоримисање, разговор, 
дискусија 

Одељењски 
старешина, 
родитељи 
ученика 

Упознавање са породичним, здравственим и 
социјалним условима ученика 

Час одељењског старешине – 
разговор, узимање података 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Лепе су године у којима откривамо свет око себе 
Час одељењског старешине – 
разговор, излагање, дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Разговор са ученицима на тему:  Улога школе у мом 
животу 

Час одељењског старешине - 
разговор, дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Опредељивање ученика за ваннаставне активности 
Инфорисање, презентовање 
програма ваннаставних 
активности, договарање 

Одељењски 
старешина, 
предметни 
наставници, 
ученици 

Договор у вези са правилима понашања ученика на 
екскурзији 

Час одељењског старешине – 
информисање, разговор, 
договор 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Реализација екскурзије 
Извођење четвородневне 
екскурзије ученика  у Северну 
Италију  

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Вођење педагошке евиденције 
Индивидуални рад 
одељењског старешине 

Одељењски 
старешина 

О
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Анализа изведене екскурзије 

Час одељењског старешине – 
разговор, анкетирање ученика, 
анализа 
Родитељски састанак - 
подношење извештаја о 
изведеној екскурзији 

Одељењски 
старешина, 
ученици, 
родитељи 
ученика 

Упознавање ученика са правима и обавезама и 
Правилником о изрицању васпитно-дисциплинских 
мера  
Осигурање ученика 

Час одељењског старешине – 
информисање, разговор 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Интонирање химне Републике Србије "Боже правде" 
Место, улога и задаци Војске  Србије у систему 
безбедности и одбране Р. Србије; Војна обавеза у 
Републици Србији; Радна и материјална обавеза у Р. 
Србији 

 

Час одељењског старешине  

Одељењски/е 
старешина/е, 
ученици IV1 
завршних 
разреда 

Координација са члановима одељењског већа и 
анализирање ситуације у одељењу (похађање 
редовне, допунске и додатне наставе) 
 

Координација одељењског 
старешине са члановима 
одељењског већа 

Одељењски 
старешина, 
чланови 
одељењског 
већа 
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Упознавање ученика са организацијом и начином 
полагања матурског испита 

Час одељењског старешине – 
упознавање са Правилником о 
полагању матурског испита, 
презентација,  разговор 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Развијање позитивног односа према раду, дисциплини, 
осећању дужности, одговорности и дружењу 

Час одељењског старешине – 
разговор, дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Н
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Припрема података за Седницу одељењског већа 
Седница одељењског већа – 
информисање, анализа и 
предлози мера 

Чланови 
одељењског 
већа 

 
Анализирање појединачног успеха и владања ученика 
и предлагање мера за побољшање успеха ученика 

Час одељењског старешине – 
анализа, дискусија, 
предлагање мера 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

 
Укључивање ученика у колектив и јачање колектива 
Моја генерација у моралним искушењима данашњице 

Час одељењског старешине –
дискусија, договарање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Родитељски састанак 

Родитељски састанак – 
информисање, дискусија, 
разговор, предлагање, 
закључци 

Одељењски 
старешина, 
родитељи 
ученика 

Потребе и жеље ученика 
Час одељењског старешине – 
излагање, дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Свет без насиља (радионица) 
Час одељењског старешине – 
наставни материјал, разговор, 
дискусија, закључци 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Рад на педагошкој документацији 
Вођење педагошке 
документације 

Одељењски 
старешина 

Д
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Индивидуални разговор са ученицима који имају 
породичне, социјалне, материјалне и здравствене 
проблеме 

Индивидуални разговор са 
ученицима 

Одељењски 
старешина, 
Педагог школе, 
ученици 

Анализа учешћа ученика у спортским, културним и 
другим активностима 

Час одељењског старешине – 
информисање, анализа 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Шта треба да знамо о сиди? 
Час одељењског старешине – 
предавање, разговор, 
дискусија, усвајање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Права детета и ученика, обавезе и одговорности 
ученика 

Час одељењског старешине – 
упознавање, информисање, 
договарање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Како постати официр Војске Србије;Како постати 
професионални војник; Физичка сперемност-предуслов 
за војни позив 

Час одељењског старешине – 
предавање, разговор и 
закључци 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Нова година, мисли, жеље, честитке и мале пажње за 
најдраже 

Час одељењског старешине – 
разговор, дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

 Рад на педагошкој евиденцији 
Индивидуални рад 
одељењског старешине 

Одељењски 
старешина 

Ј
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Како обележавамо значајне личне и породичне 
датуме 

Час одељењског старешине – 
разговор 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Недеља лепих порука 
Час одељењског старешине - 
разговор, упућивање 
најлепших порука 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Идентификовање ученика којима је потребна додатна 
подршка у учењу 

Координација одељењског 
старешине са члановима 
одељењског већа и педагогом 
школе 

Одељењски 
старешина, 
предметни 
наставници, 
педагог школе, 
ученици 

Разговор са ученицима о питањима 
професионалне оријентације 

Час одељењског старешине – 
информисање, навођење 
примера из претходних година, 
разговор 

Одељењски 
старешина, 
ученици 
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Прослава Школске славе - Савиндана 
 

Извођење свечаног програма 
ученика 

Одељењски 
старешина, 
родитељи 
ученика, 
ученици 

Припрема извештаја и анализа успеха и владања 
ученика на крају првог полугодишта 

Седница одељењског већа 
– информисање, упоређивање, 
анализа и предлози мера 

Чланови 
одељењског 
већа 

 Рад на педагошкој евиденцији 
Индивидуални рад 
одељењског старешине 

Одељењски 
старешина 

Ф
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 Подела ђачких књижица 
Час одељењског старешине – 
информисање, разговор, 
договарање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Анализирање општег и појединачног успеха и владања 
ученика и изрицање похвала и казни 

Час одељењског старешине - 
анализа, дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Родитељски састанак 

 
Упознавање родитеља са 
резултатима успеха и 
изостанцима у току првог 
поугодишта 

Одељењски 
старешина, 
родитељи 
ученика 

Сазнали смо о најновијим научним и техничким 
достигнућима код нас и у свету 

Час одељењског старешине – 
излагање, разговор, дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Сарадња са педагогом школе у циљу решавања 
насталих проблема (уколико настану проблеми) 

Индивидуални разговори  

Одељењски 
старешина, 
педагог школе, 
ученици 

Рад на педагошкој евиденцији Вођење педагошке евиденције 
Одељењски 
старешина 

 
Преузимање мере за интензивирање допунске наставе 

Разговор са ученицима којима 
је неопходна помоћ у учењу и 
предметним наставницима који 
ће реализовати часове 
допунске наставе 

Одељењски 
старешина, 
предметни 
наставници, 
ученици 

М
А
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Како да развијемо смисао и потребу за доживљајем 
лепог у природи, човеку, уметности... 

Час одељењског старешине – 
излагање ученика, разговор, 
закључци 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Разговор о другарству, пријатељству и љубави 
Ко су нам идеали и узори? 

Час одељењског старешине – 
излагање ученика -идеје, 
разговор, предлагање 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Сарадња са родитељима у циљу побољшања успеха 
ученика 

Индивидуални разговор са 
родитељима ученика, 
предлози 

Одељењски 
старешина, 
родитељи 
ученика 

Служба осматрања и обавештавања; Облици 
неоружаног отпора; Бојни отрови, биолошка и 
запаљива средства;Цивилна заштита 

Час одељењског старешине –
предавање,  разговор, 
дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

 Анализирање друштвених активности ученика у школи 
и ван ње и активности ученика у Ђачком парламенту 

Час одељењског старешине – 
информисање, анализа, 
закључци  

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Сређивање изостанака и изрицање васпитно-
дисциплинских мера 

Индивидуални рад 
одељењског старешине 

Одељењски 
старешина 

А
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Припрема извештаја и анализа успеха и владања 
ученика на крају другог класификационог периода 

Седница одељењског већа - 
извештавање, упоређивање, 
закључци и предлози 

Чланови 
одељењског 
већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају другог 
класификационог периода и мере за побољшање 
резултата 

Час одељењског старешине - 
упоређивање са претходним 
периодом, анализа, закључци 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Родитељски састанак 

Упознавање родитеља са 
резултатима успеха и 
изостанцима у току трећег 
класификационог периода 

Одељењски 
старешина, 
родитељи 
ученика 

Видим себе у свету пословних људи 

Час одељењског старешине – 
разговор, дебата и заједничко 
извођење закључака 

Одељењски 
старешина, 
ученици 
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Сарадња са педагогом школе Индивидуални разговор 
Одељењски 
старешина, 
педагог школе 

Како схватам слободу личности? 
Час одељењског старешине – 
излагање ученика, дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Присуствовање презентацијама плана и програма 
уписа које организују фактултети и друге 
високошколске установе  

Информисање, презентација, 
разговор 

Одељењски 
старешина, 
ученици, 
представници 
високошколских 
установа 

Рад на педагошкој документацији 
Вођење педагошке 
документације 

Одељењски 
старешина 

М
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Моје последње средњошколско пролеће разговор, дискусија 
Одељењски 
старешина, 
ученици 

Тактичко-технички зборови 
Час одељењског старешине – 
Предавање, разговор. 
дискусија 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Шта нам се највише допада у нашој школи а шта бисмо 
радо променили? 

Анкетирање ученика – израда 
анкета, анкетирање, обрада 
података и извођење 
закључака 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Разговор о прослави матурурске вечери 
Организовање прославе матурске вечери 
 

Час одељењског старешине – 
разговор, предлози 
Индивидуални рад 
одељењског старешине и 
задужених ученика – 
прикупљање понуда, сарадња 
са ученицима из другх 
одељења и други послови 
везани за организацију 
прославе 

Одељењски 
старешина, 
Директор 
школе, 
родитељи 
ученика, 
ученици 

Састављање извештаја и  анализа успеха и 
дисциплине ученика на крају наставне године 

Седница одељењског већа – 
извештавање, анализа 

Чланови 
одељењског 
већа 

Организовање разредних испита 
Планирање, организовање и 
реализација разредних 
испита (по потреби) 

Одељењски 
старешина, 
задужени 
предметни 
наставници, 
ученици 

Организовање матурског испита 
 

Планирање, прирема и 
организовање матурског 
испита 

Одељењски 
старешина, 
задужени 
предметни 
наставници, 
ученици 

Рад на педагошкој документацији  
Вођење педагошке 
документације 

Одељењски 
старешина 

Ј
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Вођење педагошке документације 
Индивидуални рад 
одељењског старешине 

Одељењски 
старешина 

Подела сведочанстава и ђачких књижица, 
пријављивање испита 

Анализа успеха ученика, 
награђивање ученика и 
пријављивање матурског и 
других испита 

Одељењски 
старешина, 
ученици 

Реализација матурског испита 
Реализација матурског испита, 
вођење педагошке евиденције 
и документације 

Одељењски 
старешина, 
чланови 
комисиа, 
ученици 
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 Организовање поправних испита 

Планирање, организовање  и 
реализација поправних испита 
(уколико ученици буду упућени 
да полажу поправни испит) 

Одељењски 
старешина, 
именоване 
комисије, 
ученици 

Утврђивање успеха ученика на матурског испиту 
Седница Испитног одбора – 
подношење извештаја 

Одељењски 
старешина, 
Испитни обор 

Свечана подела диплома 
Подела диплома ученицима 
који су положили матурски 
испит 

Одељењски 
старешина, 
Директор 
школе, 
родитељи 
ученика, 
ученици 
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 Организовање поправних испита 

Планирање, организовање  и 
реализација поправних испита 
(уколико ученици буду упућени 
да полажу поправни испит) 

Одељењски 
старешина, 
именоване 
комисије, 
ученици 

Организовање и реализација матурског испита 

Планирање, организовање  и 
реализација матурског испита 
(уколико постоји потреба за 
организовањем)  

Одељењски 
старешина, 
именоване 
комисије, 
ученици 

Анализа успеха ученика на крају школске године 
Седница одељењског већа – 
извештавање, анализа 

Чланови 
одељењског 
већа 

Сређивање педагошке документације и евиденције 
Вођење педагошке 
документације и евиденције 

Одељењски 
старешина 

Анализа рада одељењског старешине 
Подношење извештаја о раду 
одељењског старешине 

Одељењски 
старешина, 
Директор 
школе 

 

 

Решавање других питања и активности у току школске 2019/2020. године. 

 

 

 

 

 

2. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

 

Индивидуални планови и програми наставника за редовну, допунску, додатну и 

припремну наставу се налазе у школској документацији. 

 

 

 

3. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

- Планови библиотекара и педагога се налазе у Годишњем плану рада. 
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4. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 
План рада секетара Школе састоји се у обављању управних, нормативно-

правних и других правних послова у Школи у скалду са важећим законима и општим 

актима Школе: 

 

- Израда нацрта општих аката Школе по потреби, у складу сa законима и другим 

прописима, 

- правно-техничка обрада свих предмета који се достављају на обраду 

- Израда уговора, одлука и закључака донетих на седницама органа управљања, 

- Припремање седница Школског одбора и достављање материјала са обавештењем за 

следећу седницу, 

- Присуствовање седницама Школског одбора и других органа ради давања објашњења 

и тумачења и вођења записника, 

- Праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих, 

- Праћење примене општих аката Школе и припремање предлога измена и допуна,  

- Затупање Школе пред судовимаи другим органима и организацијама,  

- Организација састанака Савета родитеља, присуствовање истим и вођење записника, 

- Обаљање правно-техничких послова код избора органа Школе и стручних послова за 

ове органе,  

- Обављање стручних и админисративно-техничких послова код спровођења конкурса, 

- Оглашавање слободних радних места и стручних и административно- технички 

послови у вези са престанком радног односа, распоређивањем и другим променама 

статуса запослених у школи, 

- Вођење кадровске евиденције за запослене у Школи,  

- Спровођење техничког дела по питању  избора туристичких агенција за извођење 

екскурзија, 

- Спровођење поступка за јавне набавке 
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5. ПЛАН РАДА ТИМОВА 

5.1.  План рада школског тима за подршку ученицима у прилагођавању школском 

животу 

 

СЕПТЕМБАР :  

- Пријем ученика првог разреда 

- Активности одељенских старешина, педагога, одељенских већа, дежурних 

наставника 

- Акривности око електронскогдневника 

 

ОКТОБАР: 

- Сагледавање ситуације и стања са новим ученицима 

- Организација допунске наставе 

- Развијање осећаја припадности школској средини 

НОВЕМБАР: 

- Брига о безбедости ученика 

- Акције хуманости и солидраности 

- Издвајање ученика са потешкоћама које су запажене у првим месецима рада 

ДЕЦЕМБАР: 

- Праћење адаптираности, рада и напредовања ученика 

- Спровођење индивидуализације 

- Предавања, прзентације, радионице 

 

ЈАНУАР: 

- Брига о ученицима на кућном и болничком лечењу 

- Сарадња са родитељима 

- Брига о редовном похађањунаставе 

 

ФЕБРУАР: 

- Сарадња са Центром за Социјални рад 

- Неговање културе лепо понашања 

- Праћење рада и напредовања ученика 

 

МАРТ: 

- Праћење напредовања и рада ученика 

- Побољшање услова за учење 

- Ескурзије ученика 

- Информисање ученика 

АПРИЛ: 

- Праћење рада и напедовања ученика 
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- Допунска и прпремна настава 

- Сарадња са родитељима 

- Индивидуално и групно саветовање ученика 

МАЈ: 

- Информисање ученика 

- Награђивање ученика за постигнуте резултате у учењу и понашању 

 

Тим чине: 

1. Бранка Сокић 

2. Вишња Смиљанић 

3. Јелена Марић – координатор тима 

4. Дана Павловић 

5. Небојша Крповић 

6. Катарина Луковић 

 

 

 

 

 

6. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

6.1. ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 

2019./2020. ГОДИНУ 

 

 

СЕПТЕМБАР: 

 

- консултације са разредним старешинама о избору ученика који ће бити чланови 

парламента 

- конституисање парламента 

- избор руководства парламента 

- израда плана активности парламента 

 

 

ОКТОБАР: 

 

- презентација о правима и обавезама ученика (чланови парламента у својим 

одељењима) 

- предлози чланова парламента о видовима сарадње са локалном заједницом 

- предлози чланова парламента о заједничким активностима са секцијама школе 

- предлози хуманитарних акција 
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НОВЕМБАР:  

 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја 

- Обележавање Дана средњошколаца (21. новембар)  

- Решавање конфликата – модел ненасилне комуникације 

- Учешће у организацији турнира у малом фудбалу на нивоу школе 

 

ДЕЦЕМБАР: 

 

- Обележавање Светског дана борбе против сиде 

- Прикупљање новчаних прилога за новогодишње пакетиће за децу дневног 

центра „Зрачак“ 

 

ЈАНУАР: 

 

- учешће на обележавању школске славе – Светог Саве 

- анализа успеха и дисциплине ученика у првом полугодишту 

 

ФЕБРУАР: 

 

- организовање квиза знања на нивоу школе 

- разговор о професионалној оријентацији 

- организовање предавања на тему „Учење учења“ 

 

МАРТ: 

 

- организовање предавања о значају физичке активности  

- акција чишћења школског дворишта 

- организовање јавног часа физичког вежбања 

 

АПРИЛ: 

 

- анализа успеха и дисциплине на крају тромесечја 

- планирање прославе матуре 

- контакт са Црвеним крстом око предавања на тему трговине људима 

- договор са спортским секцијама око учешћа на Радничким спортским играма 

 

МАЈ: 

 

- учешће чланова парламента у промоцији наше школе у основним школама 

- организовање матурантског плеса 

 

ЈУН: 

 

- извештај о активностима током школске године 

- план рада за наредну школску годину 

- испраћај матураната 

 

У току школске године могуће су измене и допуне плана рада Ученичког парламента. 
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7. САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

7.1 Акциони план за унапређивање области: Настава и учење 
настао након процеса самовредновања 

Приоритети Активности Носиоци Динамика 

реализације 

Пружање подршке 

професорима у 

области примене 

различитих 

дидактичко 

методичких 

приступа у настави 

Педагог ће са 

професорима 

дискутовати о значају 

методичко дидактичке 

слободе на часу у 

односу на динамику 

часа и начин усвајања 

градива 

 

 

     Педагог и      

професори 

Септембар-јун 

2019/20. 

Хоризонтална 

настава 

Педагог ће 

професорима истаћи 

важност спровођења 

хоризонталне наставе и 

евалуације 

 

 

Педагог и професори 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

2019.године 

Обезбедити 

рачуноводствени 

програм 

Учествовати у пројекту 

или купити или 

смислити начин да 

школа набави 

рачуноводствени 

програм 

  

 

 

Професори економске 

групе предмета и 

ученици 

 

 

 

 

 

Током другог 

полугодишта 

 

 

 

 

Радити на повећању 

мотивисаности 

ученика за рад на 

часу 

 

 

 

 

 

Неопходно је 

направити јасну 

разлику у извођењу 

редовних,угледних 

и огледних часова 

 

 

 

Осмислити конкретне 

начине којим би се 

ученици мотивисали за 

учешће на часу 

 

 

 

 

 

Указати професорима 

на почетку школске 

године на потребу 

раздвајања редовних и 

угледних часова 

 

 

 

Разредне 

старешине,предметни 

професори 

 

 

 

 

 

Педагог,професори 

 

Септембар 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 2019. 

па током године 
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Неопходност  

извођења допунске 

и додатне наставе 
Педагог ће поделити на 

почетку школске 

године образац којим 

се из одељења издвајају 

по процени професора 

ученици које је 

неопходно упутити на 

допунску наставу 

Тим за св  

Септембар 2019. 

 

 

 

 

Самовредновање 

сопственог рада 

Колеге ће на почетку 

школске године добити 

образац за самопроцену 

компетенцијана основу 

кога ће се извршити 

компарација са 

самовредновањем 

педагога па на основу 

тога истаћи тачке за 

унапређивање 

Педагог,професори Септембар 2019. 
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7.2. ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

 

Кључна област 2019/2020.: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  И  ГОДИШЊИ ПЛАН 

РАДА 
 

Планиране активности 

 

Носиоци 

активности 

Време реализације Извори доказа 

Формирати фокус групу која ће 

анализирати све теме везане за 

кључне тачке ШРП и 

самовредновања 

 

 

 

 

Фокус група, 

Директор школе 

Август- Септембар 

2019. 

Свеска евиденције 

састанака фокус 

групе 

Неопходно је да програми рада 

школе буду засновани на 

аналитичко-истраживачким 

подацима и проценама квалитета 

рада установе 

Тим за ШРП Август- септембар 

2019.године 

Извештаји,свеске 

евиденције, 

педагошка 

документација 

Упознати запослене са садржајем 

Годишњег плана рада на седници 

Наставничког већа  

Директор,педагог Септембар Годишњи план рада 

школе и свеска 

седница 

Наставничког већа 

 

Направити распоред блок наставе 

 

Разредне 

старешине 

Септембар Школска 

документација 

Рад секција ускладити са 

кадровским и просторним условима 

 

Вође секција 1 недељно Свеска или 

записници са секција 

Ускладити планове рада 

Наставничког већа,Одељенског 

већа и педагошког колегијума 

Наставно особље Септембар Записници са 

Наставничких већа, 

Одељенских и 

Педагошког 

колегијума 

 

 

 

Тим за самовредновање: 

1. Катарина Луковић 

2. Валентина Јанковић 

3. Бранка Сокић - координатор 

4. Бранкица Манојловић 

5. Мирослав Јанковић 

6. Анастасија Богдановић - професор 

7. Ружица Топаловић - професор 

8. Горица Јојић - професор 

9. Тања Лазић - професор 
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8. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ 

ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

 

ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

ПЛАНИРАНИ 

ЗАДАЦИ ИЗ 

ШРП 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ ИЗ 

ШРП 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

Програмирање, 

плоанирање и 

извештавање 

На седници 

Наставничког 

већа поразговати 

са колегама о 

школском 

програму(да ли 

се сналазе у 

читању,функцио

налност)... 

 Упознавање 

запослених елементима 

које треба школски 

програм да садржи  и 

подела обавеза 

Професори,       

Директор 

 

 

 

Август 

2019./2020.

година 

Програмирање, 

планирање и 

извештавање 

 

 

 

-

Имплементирати 

исходе и 

стандарде у 

потребну 

педагошку 

документацију 

 

-На састанку актива 

обавестити професоре 

да морају уградити 

стандарде у своје 

наставне предмете као и 

у наставне 

теме(тј.јединице) 

 

 

 

  

Директор, 

Професори 

 

 

 

 

 

Почетак 

септембра 

(до 5. 

септембра) 

 

 

 

 

. 

 

Програмирање, 

планирање и 

извештавање 

 

 

 

 У ШРП 

учествују све 

циљне 

групе(наставниц

и,стручни 

сарадници,Дирек

тор,ученици,роди

тељи,локална 

заједница).  

-Увести у праксу да 

професорима орјентир 

за број часова,наставне 

теме,литературу буде 

школски програм 

- Професори, 

  Педагог 

 

Током целе 

школске 

године  

 

 

Програмирање, 

пла 

нирање и 

извештавање 

 

 

Примена 

стечених знања 

на онлине 

семинару за 

стандарде у 

пракси 

Израда личних 

месечних и годишњих 

планова уз помоћ знања 

стечених на семинару 

Педагог, 

Професори 

Током 

године 

 

Чланови тима су наведени и у Годишњем плану рада: 

1. Вишња Смиљанић - директор 

2. Бранка Сокић – педагог – координатор тима 

3. Неранџа Јовичић – професор 

4. Небојша Крповић - професор 

5. Марија Чанчаревић – представник локалне самоуправе 

6. Лела Јокић  – представник Савета родитеља 

7. Лепосава Јанковић – представник Ђачког парламента 
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9. ПЛАН ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ИЗРАДА ПЛАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда плана за заштиту 

ученика од насиља и подела 

задужења у оквиру тима 

Септембар Чланови тима 

Подсећање на већ дефинисане 

обавезе одељењских старешина 

и осталих чланова колектива у 

вези са активностима у циљу 

спречавања насиља – у оквиру 

рада Наставничког већа 

Септембар Чланови тима 

Дефинисање динамике и  

начина потпунијег и 

обухватнијег  информисања 

читаве популације о плановима 

и  активностима тима 

Октобар Чланови тима 

АКТИВНО УЧЕШЋЕ 

УЧЕНИКА У 

ПРЕВЕНТИВНИМ 

АКТИВНОСТИМА 

Даља едукација Вршњачког 

тима на плану ненасилне 

комуникације 

Октобар 

Новембар 

Чланови тима 

Учешће вршњачког тима у свим 

активностима Тима за заштиту 

Континуирано Чланови тима и 

члан. вршња. 

тима 

ПРОГРАМИ ПОМОЋИ 

УЧЕНИЦИМА У 

РАЗВИЈАЊУ 

ПРОСОЦИЈАЛНИХ 

ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА 

Бележење позитивних примера 

(понашања ученика у којима се 

види толеранција, позитиван 

однос према другима, 

прихватање одговорности за 

своје понашање... )  у оквиру 

одељењске заједнице и 

формирање топ листе 

„најлепших“ поступка једном у 

тромесечју – ученици трећег и 

четвртог разреда 

Друго 

полугодиште 

 

 

 

 

 

Учитељи  

четвртог 

разреда 

Подстицање толеранције, 

ненасилне комуникације и 

културе уважавања на  часовима 

одељенског старешине  

Континуирано Одељењске 

старешине 

Дани пријатељства – 

организовање радионице Тајни 

пријатељ у одељењима у којима 

је планиран појачан васпитни 

рад 

 

Новембар Одељењске 

старешине и 

психолог школе 

ПОСТАВЉАЊЕ 

РЕЛЕВАНТНИХ 

ВАСПИТНИХ ЦИЉЕВА 

Дефинисање  наставних 

садржаја из појединих предмета 

који се  могу користити за 

превенцију насиља (Садржаји 

који утичу на развијање 

социјалних и комуникациских 

вештина) 

 

 

 

 

Септембар Стручна већа 
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ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И ЊИХОВА 

ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА 

Дефинисање правила понашања 

и последице кршења правила  - 

први разред 

 

Октобар Учитељи првог 

разреда 

Доследна примена правила 

понашања  и стално подсећање 

ученика на њих 

 

Континуирано Одељењске 

старешине 

Постојање паноа са правилима 

понашања у ходницима школе 

 

 

Континуирано Чланови тима 

СТАЛНО СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

„Стратегије и поступци 

прилагођавања наставе за децу 

са сметњама у развоју и 

даровиту децу“ 

 

Новембар директор и 

педагог 

РАЗНОВРСНА ПОНУДА 

СЛОБОДНИХ И 

ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

Организовање квиза знања за 

представнике едукатора свих 

одељења по разредима 

 

Новембар 

Децембар 

 

 

Педагог 

Обележавање Дечје недеље, 

Дана школе, Школске славе и 

других значајних датума 

 

Континуирано Професори 

задужени за 

реализацију 

ових 

активности 

 

АКТИВИРАЊЕ 

ШКОЛСКОГ И 

РЕКРЕАТИВНОГ СПОРТА 

Акција „Сви на снег“ Јануар Професори 

физичког 

васпитања 

 

Школа пливања Октобар 

Децембар 

Професори 

физичког 

васпитања 

 

 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

 

 

 

 

У сарадњи са здравственим 

центром организоваће се 

предавања о болестима 

зависности са посебним 

нагласком на насиљу као 

саставном делу овог проблема 

 

 

 

Октобар 

 

 

Чланови тима и 

радници 

здравственог 

центра 
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Тим за заштиту деце/ученика од насиља: 

1. Бранка Сокић-педагог школе 

2. Марија Новаковић-психолог ОШ „Димитрије Туцовић“ 

3. Данијела Мијаиловић-професор биологије – координатор тима 

4. Татјана Миљановић – Кравић-секретар школе 

5. Вишња Смиљанић-директор школе 

6. Весна Максимовић – представник Ђачког парламента 

7. Лела Јокић – представник Савета родитеља 

8. Небојша Луковић – представник МУП Чајетина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сарадња са  Центром за 

социјални рад обухватаће 

размену информација и 

планирање заједничких 

активности 

Континуирано 

 

 

 

Чланови тима и 

радници Центра 

за социјални рад 

Сарадња са Полицијом 

Обухваташе размену 

информација и предавање 

Малолетна деликвенција 

 

Фебруар-март Чланови тима и 

представници 

Полиције 

ФИЗИЧКЕ И ДРУГЕ МЕРЕ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ 

Добро организовано и доследно 

дежурство наставника 

 

Континуирано Директор школе 

Видео надзор 

 

 

Континуирано Директор школе 

ЕВАЛУАЦИЈА Анализа извештаја одељењских 

старешина   

Континуирано Чланови тима 

Анализа педагошке 

документације Тима за заштиту  

Континуирано Чланови тима 

Анализом података добиваних у 

процесу самовредновања 

Континуирано Чланови тима за 

заштиту и  

чланови тима за 

самовредновање 

Анализа педагошке 

документације 

Континуирано Чланови тима 
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9.a План превенције употребе дрога 

 

Процена ризика 

На основу анализе школске документације и евиденције  (Тима за борбу против насиља,  

злостављања и занемаривања,  Тима за пружање додатне подршке, Тима за инклузивно 

образовање, педагошких досијеа ученика. . . )  урађена је процена ризика  могућих група 

појединаца који би били или су ризични за конзумирање и ширење наркотичких 

средстава.  

У нашој школи велики број ученика долази из непотпуних породица или су то деца без 

родитељског старања,   као и деца са веома оскудним ширим знањем и образовањем  

(kада кажем шире знање и образовање мислим на животно, вршњачко, искуствено знање 

и вештине) , па се они чине као „веома лака мета“.  

Предност малих школа (малог броја ученика ) управо се огледа у готово непогрешивој 

процени ученика који су носиоци ризичног понашања а и појединаца којима је лако 

управљати.  

Свака нова генерација првака или ученика  који су касније уписани у неки од разреда, 

представља ризичну групу са којом треба појачано радити.  

На основу података добијених анализом документације  и искуства које поседујемо 

предложене су следеће  превентивне активности које су усмерене на ученике: 

• Разредни старешина и стручни сарадник на основу приложене документације при упису 

ученика првог разреда праве табелу у коју се издвајају ученици са слабим владањем, из 

непотпуних породица, без родитељског старања, са  лекарском документацијом 

• Са тим ученицима педагог или разредни старешина ће обављати индивидуалне разговоре  

сваког петка 

• На Одељенским већима  1 разреда дискутује се о структури одељења па се издвајау 

„могућа ризична“ако има више ученика из истог одељења или школе а са слабијим 

владањем, да се посебно обрати пажња на појединце, атмосферу у одељењу, понашање 

на часовима 

• На Наставничком већу нагласити да се дежурства морају појачати у дворишту школе, 

ходницима и тоалетима  

• На првим часовима Чос- а разредне старешине  треба да упознају ученике 1 разреда 

(поновити и осталим одељењима)  о јасним правилима школе у вези забране коришћења 

дроге у школским просторијама као и о поступању у случају њиховог кршења 

• Ученици првих разреда на часовима грађанског васпитања  учествоваће у радионицама 

са темом“Школа без насиља“, “Учионица добре воље“, “Умеће одрастања“ (прво 

полугодиште)  

• Одабир за Ђачки парламент ученика из ризичне групе  (нови чланови 1 разред)  и активно 

ангажовање нових чланова у предстојећим активностима који  су истакнути у плану рада 

Ђачког парламента 

• Професорка биологије са професором здравствене културе у одељењима првих разреда   

током новембра месеца организоваће 4  радионице са темама“Здрави стилови живота“, 

“Спорт, рекреација и исхрана“, “Одговорност за сопствено здравље“, “Полно преносиве 

болести“.  

• На часовима физичког васпитања у свим одељењима кроз сваку наставну јединицу 

наглашава се важност здравља, здравог тела, значај вежбања  

• Тим за пружање подршке новим ученицима биће присутни на часовима Чоса где ће са 

ученицима 1 разреда дискутовати на тему припадности групи, развијање позитивне 

атмосфере у одељењу 
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• Ученике старијих разреда (3 и 4)  већ смо довољно упознали да можемо са сигурношћу 

издвојити појединце од којих се очекује ризично понашање према ученицима млађих 

разреда па се појачани надзор као и појачана дежурства професора усмеравају на места 

где се они на одморима окупљају.  

• У оквиру плана рада историјско- географске секције  ученици могу  (по слободном 

избору) искористити своје слободно време кроз организоване излете који поред 

едукативног имају и велики социјални значај. На родитељским састанцима родитељи су 

упознати са планок активности ове секције а остали разреди већ традиционално знају 

план кретења. У годишњем плану рада школе истакнут је план.  

• Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања одржаће радионице са темом 

„Еликсир толеранције“, “Вештине за адолесценцију“ са ученицима 2 разреда 

• За дан борбе против сиде 1. децембра ученици 3 и 4 разреда присуствоваће предавању 

које организује Дом здравља 

• Инспектор за малолетну деликвенцију  Небојша Луковић за  ученике  35 и 43 одељења  

одржаће предавање  на тему „Повезаност дроге и малолетне деликвенције“.  

• Професор социологије у одељењима 3 разреда  има доста тема које су за овај узраст  јако 

значајне (Модерно и савремено  друштво и појединац у њему, Појединац, култура и 

друштво, Породица и њен значај)  

Превентивне активности усмерене ка родитељима: 

• Обављање индивидуалних разговора са родитељима  ризичних група ученика 

• Разредне старешине ће код ученика 1 разреда до краја септембра одржати  родитељски 

састанак на ком ће се одржати препоручено кратко предавање  о осмишљавању 

заједничког слободног времена   

• Сваки родитељ биће позван уколико разредни старешина или стручни сарадник примете 

промену у понашању појединца  

 

Превентивне активности усмерене према наставницима: 

• На одељенским већима 1 разреда сваки наставник ће бити упознат са структуром 

одељења  

• Стручни сарадник на нАставничком већу до краја септембра упознаје колеге са планом 

који је рађен и шта нам од активности предстоји у наредном периоду 

• Разредне старешине првих разреда морају организовати тематске родитељске састанке 

(излистати им теме)  

• Професори старијих разреда  на родитељским састанцима имају приснији однос са 

родитељима али им се свакако мора нагласити значај уочавања и реаговања на најмању 

промену у понашању 

• На Наставничком педагог ће истаћи колегама важност стручног усавршавања из области 

наркоманије 

• Упознати Наставничко веће у вези са обавезама и процедурама реаговања у ситуацијама  

сумње или сазнања о употреби дрога 

 

 

 

 

 



 37 

10. ДРУГИ ПРОГРАМИ 

 

10.1 Програм  каријерног вођења и саветовања ученика 

Овај програм реализује се кроз наставне и ваннаставне активности, путем 

предавања, саветовања и разговора са ученицима. 

 

Циљ програма каријерног вођења и саветовања у средњој школи је подстицање 

професионалног развоја ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику 

о својим способноситма, особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај, 

услове, захтеве, одређених образовних профила и занимања што успешније планира свој 

развој. 

 

Каријерно вођење и саветовање ради се свим разредима али је рад наглашен и 

појачан са ученицима четвртог разреда. 

 
Циљ 

активности 

Опис 

активности 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Очекивани 

исходи 

Информисање 

малдих о 

даљем 

школовању, 

значај у 

добијању 

информација о 

наставку 

школовања 

-Каријерно 

информисање 

о настваку 

школовања 

-Разговори са 

педагогом, 

усмеравање за 

проналажење 

информација 

на интернету 

Презезентација 

високошколски

х установа 

Април, мај, 

јун 2020. 

године 

Тим за 

промоцију 

Информисано

ст младих и 

лакше 

доношење 

одлука о 

даљем 

школовању 

Прикупљање 

информација 

са тржишта 

рада и 

социјалним 

партнерима. 

Промоција 

занимања 

Информисање 

о прикупљању 

информација 

са тржишта 

рада 

Посета сајму 

запошљавања 

Мај 2020. 

године 

Педагог, 

тима за 

промоцију 

Повећан број 

ученика који 

уписују нашу 

школу а и који 

се 

запошљавају 

Информисање 

о 

предузетништ

ву 

Развијање 

предузетничк

ог духа, 

креативност, 

преузимање 

иницијативе за 

запошљавање 

Посета сајму 

предузетништв

а 

Март 2020. 

године 

Професори 

предузетниш

тва 

Развијање 

прдузетничког 

духа 

Повећање 

броја ученика 

који уписујеу 

нашу школу 

 

 

 

Информисање 

о нашим 

образовним 

профилима 

Учествовање на 

сајму 

образовања 

Мај 2020. 

године 

Садашњи 

ученици и 

професори 

Повећање 

броја 

уписаних 

ученика 



 38 

Пружање 

подршке 

ученицима који 

имају дилему у 

вези са 

наставком 

даљег 

школовања и 

избором 

каријере 

Индивидуално 

каријерно 

саветовање 

Саветодавни 

разговори са 

свим групама 

ученика 

Током целе 

школске 

године 

Стручни 

сарадници, 

тим за 

промоцију, 

тим за 

каријерно 

вођење 

Ученици су 

донели одлуку 

или о даљем 

школовању 

или о 

проналажењу 

посла 

 

Чланови Тима: 

1. Смиљанић Вишња-Директор школе 

2. Сокић Бранка-координатор тима 

3. Марић Јелена-професор географије 

4. Валентина Јанковић-професор економске групе предмета 

5. Јулија Антонијевић – представник локалне самоуправе 

6. Војислав Јанић – хотел „Палисад“ 
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10.2.  ПЛАН ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 

 Област 

квалитета 
Активности Носиоци Динамика Докази 

Програмирањ

е,планирање и 

извештавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

У акционим 

плановима  

актива,тимова, 

треба се 

руководити 

циљевима из 

развојног плана и 

самовредновања 

Чланови 

актива,тимова, 

стручни сарадник 

и Директор школе 

Септембар 

2019.године 

 

Планови актива 

и тимова,свеске  

У планирању во 

рада морају се 

испоштовати и 

међупредметне 

компетенције 

 

Педагог,Професор

и 

 

Септембар 

2019.године  

Годишњи 

планови 

рада,месечни,ш

колски програм 

Ускладити 

међусобно 

елементе  свих 

важних школских 

докумената тако да 

се уважавају 

потребе школе 

 

Професори, 

Активи стручних 

већа,Педагог, 

Директор 

Септембар 

2019.године 

Октобар 

2019.године 

ШРП,ГПР,Само

вредновање,Год

ишњи и 

месечни  

планови 

професора 

Ускладити 

садржајно и 

временски 

програме у оквиру 

сваког разреда 

Професори, 

 

Педагог 

Август 

2019.године 

ГПР,Припреме 

наставника, 

Дневник 

ОВ рада 

Уградити у 

оперативним 

плановима и 

дневним 

припремама методе 

и технике којима се 

ученици мотивишу 

за активно 

учествују на часу  

Педагог,Професор

и 

Септембар 

2019.године 

Оперативни 

планови и 

дневне 

припреме  

Допунска и 

додатна настава 

треба  да прате 

Професори, 

Педагог 

Током 

године 

 

Планови 

допунске и 

додатне,личне 
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постигнућа 

ученика 

евиденције 

професора,днев

ник осталих 

облика 

васпитно-

образовног рада 

Прецизирати и 

евидентирати 

самоевалуацију као 

основу за 

корекцију и 

побољшање 

сопственог рада 

Професори,педаго

г 

Сваког    

месеца 
ГПР 

Прилагодити ГПР 

специфичностима 

одељења са 

применом мера 

индивидуализације 

Професори, 

Педагог 

Август 

2019год. Па 

током године 

ГПР,Педагог, 

Педагошки 

профили, 

Педагошка 

документација 

 

 

Настава и 

учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученицима треба 

јасно истаћи циљ 

часа 

 

Професори,Педаго

г 

Током  

године 

Припреме 

наставника,Опе

ративни 

палнови 

наставника 

Користити 

различите поступке 

за мотивисање 

ученика(награде,по

хвале,повратна 

информација) 

Професори,Педаг-

ог 

Током целе 

године 

Протокол о 

праћењу часа 

(педагог, 

евиденција) 

На седницама 

стручних већа 

указати 

професорима на 

важност 

поступности у 

настави 

Професори, 

педагог 

Октобар,Нов

ембар 

,2019.г. 

Записник са 

седница  

стручних већа 

Указати на потребу 

коришћења 

разноврсних 

наставних 

средстава и значаја 

повезивања 

садржаја из 

Професори 
Током 

године 

Протокол о 

праћењу часова 
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Образовна 

постигнућа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подршка 

ученицима 

различитих 

области 

Подстицати 

ученике да себи 

постављају циљеве 

у учењу као и на  

интеракцију међу 

њима а све у сврху 

вршњачког учења 

Професори, 

Ученици 

 

Током 

наставне 

године 

Припреме 

наставника,ПП

НЧ 

На часовима 

инсистирати на 

самосталном раду 

ученика а који је у 

складу са 

специфичним 

захтевима радног 

процеса 

Професори 

Континуиран

о, 

Током 

године 

Протокол о 

праћењу 

школског часа 

Сви наставници 

треба да воде 

потпуну и 

правовремену 

евиденцију о 

напретку 

ученика(форматив

но оцењивати у 

складу са Законом) 

Професори 
Током целе 

године 

ППНЧ, 

Евиденције 

професора 

Наставник 

прилагођава 

захтеве 

индивидуалним 

могућностима 

сваког  

детета(иоп,индиви

дуализација) 

Професори,Педаго

г 

 

 

 

Октобар 

2019.г. 

 

 

 

ИОП,Планови 

наставника 

 

 

 

Важност давања 

повратне 

информације 

ученицима о дањем 

раду  и јасне 

препоруке о 

наредним корацима 

Професори 
Током 

године 

Лична 

евиденција 

професора о 

ученицима 

Ученици  којима се 

пружа  додатна 

подршка остварују 

постигнућа у 

складу са својим 

циљевима учења  

Професори,Педаго

г 

 

 

Током 

године 

 

 

Педагог 

ученичка 

евиденција(иоп)

,Професори 

евиденција 

ученика 
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Допунска настава 

као један од начина 

којим ученици  

којима је потребна 

подршка показују 

напредак у учењу 

 

Професори,Педаго

г 

Октобар,Нов

ембар 

2019.године 

Књига осталих 

облика 

васпитно-

образовног рада 

Ученици се 

адекватно 

припремају за 

завршни испит и у 

складу са својим 

индивидуалним 

могућностима 

 

Професори, 

Педагог 

Током 

година 

школовања а 

интензивније 

у завршној 

години 

Планови 

професора,тест

ови предходних 

генерација 

 

Поред 

образовне,школа 

пружа и васпитну 

подршку 

ученицима 

Педагог, 

Професори 

Током 

школовања 

Личне 

евиденције 

педагога,профе

сора 

Анализа успеха из 

предходног разреда 

као основа за 

одређивање мера  

за  пружање 

додатне подршке  

Професори, 

Педагог 

Септембар 

2019.г. 

Табела успеха  

на крају 

школске године 

и 

документација 

о тек уписаним 

ученицима 

Путем програма 

каријерног вођења 

и саветовања 

ученици добијају 

благовремене 

информације о 

даљем циклусу 

школовања 

Педагог и чланови 

тима за каријерно 

вођење 

Школска 

година 

Свеска тима за 

каријерно 

вођење 

Понуда 

ваннаставних 

активности бира се 

на основу 

укључености и 

интересовања за 

ваннаставне 

активности 

Професори, 

Одељенске 

старешине 

Почетак и 

ток школске 

године 

Анкете о 

избору 

ваннаставних 

активности(кан

целарија 

Директора). 



 43 

У школи се негује 

систем за подршку 

ученицима из 

осетљивих група 

Педагог, 

Професори,Тим 

Током 

године 

План тима за 

подршку 

ученицима из 

осетљивих 

група 

ЕТОС 

 

 

 

 

 

Имплементирати 

интерни систем 

награђивања 

ученика и 

запослених за 

постигнуте 

резултате 

Директор,Наставн

ичко веће 

Децембар 

2019.г. 

Документ 

интерни 

правилник о 

награђивању и 

похваљивању 

ученика и 

запослених 

Мотивисати 

родитеље за 

активно 

укључивање у 

живот школе као и 

развијање 

разноврсних 

облика сарадње 

Педагог, 

Професори, 

Директор 

Континуиран

о 

Педагошка 

евиденција, 

Евиденција 

професора, 

Записници са 

Савета 

родитеља, 

Школског 

одбора 

Континуирано 

стручно 

усавршавање и 

унапређивање у 

циљу личног 

усавршавања и 

развијања подршке 

ученицима на свим 

нивоима 

Педагог, 

Професори 

Почетак 

сваке нове 

школске 

године и 

током ње. 

Лични план 

стручног 

усавршавања и 

проширивање 

тимова 

Организација 

рада 

школе,управљ

ање људским 

и 

материјалним 

ресурсима 

 

 

 

 

 

 

 

У школи су 

формирани тимови 

у складу са 

потребама школе и 

стручним 

компетенцијама 

запослених 

Директор користи 

податке из 

јединственог 

информационог 

система просвете 

за вредновање 

унапређивања рада 

школе 

Директор 

 

 

 

 

Директор 

Почетак 

године али и 

у току 

године за 

шта се 

створи 

потреба 

 

Септембар 

2019.г. 

 

 

Наставничка 

већа,Активи 

 

 

 

 

„Доситеј“ 

Неопходност 

примене 

новостечених 

знања из области 

Професори 

Континуиран

о у току 

наставног 

процеса 

ППШЧ, Личне 

белешке 

професора 
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Тим у саставу: 

1.Вишња Смиљанић- Директор школе 

2.Бранка Сокић- Педагог школе 

3.Катарина Луковић- професор економске групе предмета – координатор тима 

4.Дубравка Ковачевић – професор енглеског језика 

5.Владимир Мијаиловић- професор информатике 

из које се 

усавршавају 

Израдити план за 

континуирано 

праћење и 

вредновање 

квалитета рада 

настао након 

самовредновања 

Тим за 

самовредновање 
Март 2020.г. 

Акциони план 

рада за праћење 

и вредновање 

квалитета рада 

 

Ускладити 

стандарде 

квалитета рада са 

обрасцима за 

обављање 

педагошко-

инструктивног 

праћења квалитета 

рада на часовима 

Педагог 

 

 

Септембар-

октобар 

2019/20..г. 

 

Образац за 

праћење 

педагошко 

инструктивног 

рада урађен по 

стандардима 

Неопходно је да 

Директор створи 

услове за 

континуирано 

праћење и 

вредновање 

дигиталне зрелости 

школе 

Директор 

Август-

септембар 

2019.г 

Електронски 

дневник 

 

Купити и ставити у 

функцију 

рачуноводствени 

програм  

Директор,Професо

ри економске 

групе предмета 

 

 

Школска 

2019/20.г 
Рачуноводство 

Развијати 

међународну 

сарадњу и пројекте 

усмерене на развој 

кључних 

компетенција за 

целоживотно 

учење ученика и 

наставника 

Директор и 

професори 

економске групе 

предмета 

Школска 

2019/20.г  

Пројектна 

документација,

Конкурси 
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10.3  Програм рада Тима за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва 

 

План рада тима: 

Активности Начин реализације Носиоци 
реализације 

Време 
реалиације 

Развијање 
комуникације 

Ученик користи на 
одговарајући и 
креативан начин језик и 
стил комуникације који 
су специфични за 
поједине научне, 
техничке и уметничке 
дисциплине. 

Насавник ФРО, 
Наставник  српског 
језика,наставници 
страних језика 

1.полугодиште  

Одговоран однос 
према здрављу 

Оспособљавање 
ученика да бира стил 
живота имајући на уму 
добре стране и ризике 
тог избора (нпр. активно 
бављење спортом, 
вегетаријанска 
исхрана). 

Чланови Тима, 
Наставник куварства са 
практичном 
наставом,здравстевног 
васпитања,Психологије 
Физичког  васпитања 

Новембар 

Компетенције за 
целоживотно 
учење 

Оспособљавање 
ученика  да планира 
време за учење и да 
организује процес 
учења и управља њим. 

Педагог, ОС , ученици 
првог разреда 

октобар 

Рад са подацима и 
информацијама 

Оспособљавање 
ученика да  користи 
различите изворе 
информација и 
података (библиотеке, 
медије, интернет, личну 
комуникацију, итд.) и 
критички разматра 
њихову поузданост и 
ваљаност. 

Наставник 
Информатике, Српслог 
језика, стручни предмети 
економске струке 

Током школске 
године 

Решавање 
проблема 

Оспособљавање 
ученика да 
проналази/осмишљава 
делотворно решење за 
јасно или релативно 
јасно дефинисане 
проблемске ситуације 
за које не постоји 
очигледно решење, а 
које се јављају током 
учења и приликом 
учешћа у животу школе. 

Педагог, 
 Наставници 

У току школске 
године 

Сарадња Оспособљавање 
ученика да учествује у 
заједничким 
активностима на 
конструктиван, 
одговоран и креативан 
начин афирмишући дух 
међусобног поштовања, 
равноправности, 

Тим,руководиоци секција 
и Ђачког парламента  

Децембар/у току 
школске године 
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солидарности и 
сарадње. 

Одговорно учешће 
у демократском 
друштву 

Ученик је способан да 
активно, компетентно, 
критички и одговорно 
учествује у животу 
школе, заједница којима 
припада, као и у ширем 
демократском друштву, 
руководећи се правима 
и одговорностима које 
има као припадник 
заједнице и као 
грађанин. 

Наставник ГВ, Права у 
сарадњи са Тимом 

У току школске 
године 

Одговоран однос 
према околини 

Оспособљавање 
ученика   се укључи у 
активности усмерене ка 
очувању окружења у 
којем живи, ради и учи. 

Еколошка секција , Тим април 

Естетичка 
компетенција 

Оспособљавање 
ученика   ка 
препознавању 
међуповезаности 
различитих форми и 
средстава уметничког 
изражавања: посете 
галеријама,музејима, 
СКЦ-трима. 

Наставници  У току школске 
године 

Предузимљивост и 
предузетничка 
компетенција 

Оспособљавање 
ученика   да 
комуницира с 
послодавцима; уме да 
преговара; спреман је 
да обавља праксу и 
волонтира поштујући 
договоре. 

Наставници 
предузетништва, 
Српског језика и 
књижевности, практичне 
наставе 

У току школске 
године 

 

 

Чланови тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва: 
1. Валентина Јанковић 

2. Катарина Луковић 

3. Јелица Кузељевић – координатор тима 

4. Вишња Смиљанић 

5. Владимир Мијаиловић 
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10.4 План рада тима за професионални развој 

 

Циљеви: 

Праћење стручног усавршавања  у установи и ван ње,организација угледних и огледних 

часова 

АКТИВНОСТИ ЦИЉНА 

ГРУПА 

ВРЕМЕ ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

ИНДИКАТОРИ 

-припрема нових ЛППР 

 

Сви 

наставници 

септембар Тим за 

професионални 

развој 

Кординатор 

тима 

садржајностЛППР 

усмереност 

планова ка 

школском 

развојном плану 

-припрема угледних и 

огледних часова 

Предметни 

наставници 

септембар наставници Наставници 

сарађују и 

размењују 

информације 

Писане припреме 

часа,записник 

стручног актива 

-утврђивање 

заједничких 

критеријума за 

извођење угледних и 

огледних часова 

-Анализа угледниг 

часова 

Предметни 

наставници 

септембар Наставници  

 

Циљеви: 

Рад на информатичком описмењавању   школских  кадрова 

АКТИВНОСТИ ЦИЉНА 

ГРУПА 

ВРЕМЕ ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

ИНДИКАТОРИ 

-Помоћ наставницима на 

информатичком 

описмењавању 

(примена дигиталне 

компетенције) 

-израда  табеле за 

праћење  примене  

међупредметних  

компетенција на 

угледним часовима 

-предлагање два 

семинара који помажу 

наставницима да 

примене ИКТ  у 

настави  

-Креирана база 

података електронски 

припремљених 

Наставници октобар Наставници 

информатике 

Оспособљеност 

запослених 
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наставних планова, 

програма 

-Помоћ наставницима за 

коришћење 

електронског дневника 

-саветовање и 

кординисање рада 

тима за 

професионални развој 

са тимом за  

самовредновање и 

школски развојни 

план 

-упознавање 

наставника са 

Каталогом семинара и 

опредјељивање према 

интересовањима. 

Наставници октобар кординатори Креативност 

запослених 

-План извођења 

хоризонталне наставе 

-усаглашавање 

критеријума за 

бодовање  стручног 

усавршавања у 

установи  

унапријеђен процес 

инклузије(размјена 

информација о процесу 

инклузије, искуства у 

досад 

ашњем 

раду са овим 

ученицима, припрема 

и дистрибуирање 

штампаниог 

материјала 

-упознавање са 

приручником и 

Обрасцима за ИОП 

-анкетирање, 

дискусије, 

састанци актива 

- осавремењавање 

наставног процеса, 

кроз облике, методе и 

технике рада, примјена 

савремених наставних 

средстава и помагала 

Предметни 

наставници 

 I    II 

полугодиште 

Наставници Наставници 

сарађују и 

размењују 

информације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У наставној 

пракси 

примјењују се 

интерактивне 

методе наставе и 

учења 

Евиденција о 

примјени 

савремених 

наставних 

средстава и 

помаг. 
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-појачана мотивација 

ученика за учешћем на 

школским 

такмичењима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- континуитет у 

анализи резултата 

интерне евалуације 

Наставници I    II 

полугодиште 

Наставници - Школска 

такмичења 

спроводе 

се на основу 

плана и 

утврђених 

процедура 

- Ученици 

показују 

заинтересованост, 

труд, 

одговорност ... 

приликом 

организовања и 

реализације 

такмичења 

- Записници о 

организацији и 

реализацији 

такмичења 

 

Извјештај о 

интерном 

утврђивању 

квалитета 

 

Циљеви: 

Организација истраживања,и праћење савладаности стручног усавршавања ван 

установе 

АКТИВНОСТИ ЦИЉНА 

ГРУПА 

ВРЕМЕ ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

ИНДИКАТОРИ 

Организовање 

истраживања у установи 

која доприноси 

унапређењу и 

афирмацији образовно-

васпитног рада и 

усавршавању рада 

запослених 

-израда EXCEL табеле 

(табела је намењена  за 

уношење свих семинара 

,које наставници 

похађају,ради лакшег 

праћења  

професионалног 

развоја наставника ) 

-унапређивање 

портфолиja о 

Сви 

наставници 

новембар Тим за 

професионалан 

развој 

Анализа 

упитника и 

доношење мера 

за афирмацију 

запослених 
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професионалном 

развоју 

Организовање семинара 

у школи на основу ЛППР 

-успостављање јасних 

критеријума за 

самоевалуацију  

Група 

наставника 

децембар Директор Приложени 

цертификати 

Излагање на састанцима 

стручних органа о 

савладаном програму 

стручног усавршавања 

ван установе 

- 

Поједини 

наставници 

 децембар Представници 

стручних 

актива 

Анализа и 

дискусија 

,примена нових 

метода у настави 

 

 

 

 

 

 

Циљеви: 

Усавршавање квалитета образовно васпитног рада и квалитета запослених 

АКТИВНОСТИ ЦИЉНА 

ГРУПА 

ВРЕМЕ ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

ИНДИКАТОРИ 

 

Израда SWOT анализе 

школе 

Сви 

наставници 

Јануар-

фебруар 

Тим за 

професионалан 

развој 

Професори 

економске 

групе 

предмета 

Анализа шанси 

и претњи за 

школу 

          

 

Израда           SWOT анализе 

школе 

Сви 

наставници 

Јануар-

фебруар 

Тим за 

професионалан 

развој 

Професори 

економске 

групе 

предмета 

Анализа 

слабости и  

предности 

школе 

     

Излагање наставника о 

посећености 

:сајмова,изложби,књижевних 

сусрета,излета  

манифестација 

Поједини 

наставници 

март Представници 

стручних 

актива 

Анализа и 

докази о 

посећености 

датог скупа 

-анализа завршених обука  

усавршавања наставника 

- 

Сви 

наставници 

Мај,јун Тим за 

професионалан 

развој 

 

Анализа 

слабости и  

предности 

школе 
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Циљеви:Организација спортских   и Републичких  такмичења ,еваулација усавршавања 

и напредовања 

АКТИВНОСТИ ЦИЉНА 

ГРУПА 

ВРЕМЕ ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

ИНДИКАТОРИ 

Излагање наставника са 

спортских 

такмичења,организација 

Републичких такмичења 

 

Група 

наставника 

април Стручни 

актив 

Резултати 

остварени на 

спортским 

такмичењима и  

Републичким 

такмичењима 

 Анализа завршних обука 

усавршавања наставника         

 

 

Група 

наставника 

мај Тим за ПР Подаци о броју 

сати 

Праћење 

реализацијеЛППР 

појединачно и на нивоу 

школе,планирање 

наредних циљева 

Сви 

наставнивци 

Јун-август Тим за ПР Урађена анализа 

дате препоруке 

за наредне 

активности 

 

Тим за професионални развој : 

 

1. Дана Павловић – професор – координатор тима 

2. Дубравка Ковачевић - професор 

3. Мирјана Петровић - професор 

4. Драган Ковачевић - професор 
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11. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА 

 

ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2019/2020. ГОДИНУ 

 

 
Време 

реализације 
Активности/Teme 

Начин 

реалзације 

Носиоци 

реализације 

септембар 

Обележавање 16.септембра, Дана 

озонског омотача 

 

 

Радионица 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

Примарна селекција отпада 

 

Радионица 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

октобар 

Примарна селекција отпада 

 

Радионица 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

Примарна селекција отпада 
Радионица 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

новембар 

Обележавање 4.новембра, Дана 

климатских промена 

 

 

Радионица 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

Представа: Како испричати мајци о 

оштећењу озонског омотача 

 

Акција 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

децембар 

Спречавање пањеља контејнера 

 

Радионица 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

Вода као ресурс 

 

Акција 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

јануар Представа: Озонске рупе Радионица 
Чланови еколошке 

секције, наставник 

Фебруар 

 

Зелени талас 

 

 

Радионица 

  

Чланови еколошке 

секције, наставник 

 
Зелени талас 

Радионица 

 

Март Представа: Добро дрво 

 

Радионица 

 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 
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Храна из природе 

 

Радионица 

 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

Април 

Где, кад и зашто је УВ зрачење 

опасно?  

 

Радионица 

 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник Обележавање 22.априла, Дана 

планете 

Мај 

Изложба радова еколошке секције 
 

Радионица 

 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 
Изложба радова еколошке секције 

Јун 
Обележавање 5. јуна, Дана заштите 

животне средине 

 

Радионица 

 

 

Чланови еколошке 

секције, наставник 

 

 

Списак заинтересованих ученика биће додат плану и програму рада по његовом 

формирању. 

 

Термини реализације биће прилагођени распореду часова и временским периодима 

погодним за реализацију. 

 

 

Професор 

Данијела Мијаиловић 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКО- ГЕОГРАФСКЕ СЕКЦИЈЕ У 

2019/2020.ГОД. 

 

Време 

реализације 
 

Активности/Teme 
Начин 

реалзације 
Носиоци 

реализациј

е 

 

 

 

 

септембар 

-    Презентовање плана рада и 

организација заинтересованих ученика 

 

 

Радионица 

Члановиисторијско

- географске 

секције, 

наставници 

 
- Излет добродошлице за 

ученике првог разреда 
на релацији Авала-

Београд 21.9. 
- Уређивање зидних новина 
-Обележавање Дана чистих 

планина 
- излет до Потпећке пећине 

и посета 
домаћинствима у 

Злакуси (са 
припремљеним мини 
предавањима о овим 
локалитетима)28.9.  

 

 

Акција 

 
Члановиисторијско

- географске 

секције, 

наставници 

 

 

 

октобар 

 

-    Пешачка тура на Златибору 
„Врхови Златибора“ и посета локалних 

туристичких вредности поводом 
Дана пешачења 12.10. 

 
• Посета Београду (Сајам 

књига)26.10. 

 

Акција 

Чланови 
историјско- 
географске секције, 

наставници  
Чланови 
историјско- 
географске секције, 

наставници 

 

 

 

 

новембар 

 

- Посета 
библиотеци,изожбама,позоришним 

представама и актуелним догађајима 
у локалној средини  

 

Акција 

Чланови 
историјско- 
географске секције, 

наставници 

-  Изада паноа за кабинете 
-  Излет Тара-Перућац-манастир Рача 

16.11. 

 

Акција 

Члановиисторијско

- географске 

секције, 

наставници 

 

 

-    Учешће ученика на конкурсима 

везаним за географију и историју 

 

Радионица 

Члановиисторијско

- географске 

секције, 

наставници 
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децембар 

 
-    11.12.Обележавање Дана планина 

- Новогодишњи квиз 

 

Акција 

Чланови 
историјско- 

географске 

секције, 

наставници 

 

 

Јануар 
Фебруар 

 
-    Сумирање резултата рада у Првом 

полугодишту 
• Сајам туризма Београд 

 

 

Акција 

 

Члановиисторијско

- географске 

секције, 

наставници 

 

 

Март 

- 21.3.Светски дан шума 

- 22.3. Светски дан вода 

- Посета Београду(Сајам 
аутомобила) 

 

 

 

 

Акција 

 

Члановиисторијско

- географске 

секције, 

наставници 

 

Април 

 

 

  

 
- Излет у ВрњачкуБању и 

манастир Жичу 25.4. 
-Обележавање Дана планете 

Земље 11.4. -пешачка тура  

 
Акција 

 
Радионице 

 

Члановии

сторијско- 

 
 

 

   
Акција 
 

 

 

Предавање 

географскесекције, 
наставници 
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-    Ходочашћаирелигиозни 

туризам(предавање, презентације иразговор) 

 

Мај 

 
-    Матрски излет Дрвенград-Добрун-Вишеград 

 

Акција 

Чланови 
историјско- 
географске секције, 

наставници 

 

Јун 

 
-    Сумирање планираних активности 

 

Радионица 

Чланови 
историјско- 

географске секције, 

наставници 

 

Списак заинтересованих ученика биће додат накнадно плану и програму секције.  
Термини реализације ће бити одређени и прилагођени распореду и 

одговарајућим временским приликама. 

 

Професори 

                                                                                                    

Весна Кнежевић и Јелена Марић 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПРОГРАМЕРСКЕ СЕКЦИЈЕ У 2019/2020.ГОДИНИ 

 

Време 

реализације 
Активности/Teme 

Начин 

реалзације 

Носиоци 

реализације 

септембар 

Анкетирање ученика заинтересованих за 

учествовање у раду 

 

 

Радионица 

 

Чланови 

секције, 

наставник 

Договор и усвајање плана рада секције 

Договор и усвајање распореда 

Упознавање ученика са детањним планом и 

програмом рада 

октобар 

Основни алгоритамски кораци 

Радионица 

 

Чланови 

секције, 

наставник 

Основне алгоритамске структуре 

Израда просте алгоритамске шеме 

Израда линијске алгоритамске шеме 

новембар 

Израда разгранате алгоритамске шеме 

Радионица 
Чланови 

секције, 

наставник 

Израда цикличне алгоритамске шеме 

Израда сложене  алгоритамске шеме 

Израда сложене  алгоритамске шеме 

децембар 

Разни програмски језици 

Радионица 
Чланови 

секције, 

наставник 

Преводиоци и интерпретатори 

Структура програмског језика BASIC 

Основе програмског језика BASIC 

Команде програмског језика BASIC 

јануар 

Израда једноставних програма 

Радионица 

Чланови 

секције, 

наставник 
Израда једноставних програма 

Фебруар 

Израда програма за рецепцијско пословање 

Радионица 
Чланови 

секције, 

наставник 

Израда програма за рецепцијско пословање 

Израда програма за рецепцијско пословање 

Израда програма за рецепцијско пословање 

Март 

Израда програма за пословање ресторана 

Радионица 
Чланови 

секције, 

наставник 
Израда програма за пословање ресторана 
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Израда програма за пословање ресторана 

Израда програма за пословање ресторана 

Април 

Израда програма за финансијско-

књиговодствено пословање 

Радионица 
Чланови 

секције, 

наставник 

Израда програма за финансијско-

књиговодствено пословање 

Израда програма за финансијско-

књиговодствено пословање 

Израда програма за финансијско-

књиговодствено пословање 

Мај 

Израда разних програма према интересовању 

ученика 

Радионица 
Чланови 

секције, 

наставник 

Израда разних програма према интересовању 

ученика 

Систематизација градива 

Анализа рада 

 

Списак заинтересованих ученика биће додат плану и програму рада по његовом 

формирању. 

 

Термини реализације биће прилагођени распореду часова и временским периодима 

погодним за реализацију. 

 

                                                                                                                         Професор 

                                                                                                       Милован Милаћевић 
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ПЛАН РАДА КОШАРКАШКЕ СЕКЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019./2020. 

ГОДИНИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар - кошаркашки став - које су врсте, како се 

изводи, примена 

-професори физичког 

васпитања 

Септембар - физичка припрема - стартна брзина, 

равномерно и 

прогресивно убрзање 

-професори физичког 

васпитања 

Октобар - трчање - од 5 до 30 метара са 

променом 

правца/смера 

- професори физичког 

Октобар - техника извођења и  

хватања лопте у месту и 

кретању 

- пивотирање са и без 

лопте, заустављање са 

лоптом у кретању у 

став  

-професори физичког 

Новембар - хватање, држање, 

додавање лопте 

- хватање лопте са 

једном или обе руке  

-професори физичког 

Новембар - убацивање лопте у кош-

шутирања 

- шут на кош из места, 

шут на кош из вођења 

-професори физичког 

Децембар - додавање и хватање лопте 

у кретању 

- у пару до половине и 

на целом терену 

-професори физичког 

Децембар - вођење, хватање и 

додавање лопте уз примену 

кошаркашког двокорака 

- пресинг и напад 

против пресинга 

-професори физичког 

Фебруар - системи игре у одбрани - зонска одбрана и 

напад на зону 

-професори физичког 

Фебруар - блокаде - врсте - статичке и 

динамичке блокаде 

-професори физичког 

Март - одбрана човек на човека и 

напад против исте 

- на једној половини и 

на целом терену 

-професори физичког 

Март - пресинг и напад против 

пресинга 

- пресинг на пола и на 

целом игралишту 

-професори физичког 

Април - зонска одбрана и напад 

против зоне 

- врсте зоне  -професори физичког 

Мај - комбинована одбрана и 

напад против комбиноване 

одбране 

- match-up -професори физичког 

Мај - игра - примена система 

игре у одбрани, 

примена система игре 

у нападу 

-професори физичког 

Списак заинтересованих ученика биће додат плану и програму рада по његовом 

формирању. 

 

Термини реализације биће прилагођени распореду часова и временским периодима 

погодним за реализацију. 

 

Професори 

Миломир Шопаловић 
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ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

Време 

реализације 
Активности/Teме 

Начин 

реалзације 

Носиоци 

реализације 

септембар 

1.Планирање додатног рада за 

заинтересоване ученике. 

 

 

 Акција 

Чланови  

рецитаторске 

секције, наставник  

2.Планирање рада Рецитаторске и 

литерарне секције. 

 

Акција Чланови  

рецитаторске 

секције, наставник 

октобар 

1.Значај изражајног читања и 

рецитовања 

 

Акција 

Чланови  

рецитаторске 

секције, наставник 

2.Пуштање песама са интернета у 

интерпретацији глумаца. 
Акција 

Чланови  

рецитаторске 

секције, наставник 

новембар 

1.Предлагање учениказа 

предстојећа такмичења. 

 

Акција 
Чланови  

рецитаторске 

секције, наставник 

1.Наступање на такмичењу 

беседништва. 

 

Акција 
Чланови  

рецитаторске 

секције, наставник 

децембар 

 

1.Увежбавање програма за 

Савиндан. 

 

Акција 
Чланови  

рецитаторске 

секције, наставник 

 

1.Прављење паноа,украшавање 

кабинета и ходника. 

 

Акција 
Чланови  

рецитаторске 

секције, наставник 

Фебруар  

 

1.Припрема ученика за наступе на  

Вечерима поезије у Градској 

библиотеци 

 

Радионица 

 

Чланови  

рецитаторске 

секције, наставник  
1.Увежбавање нових песама. Акција 

Март 

 

1.Припрема ученика за 

Општинско рецитаторско 

такмичење. 

 

Радионица 

 

Чланови  

рецитаторске 

секције, наставник 
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1.Рецитовање,вежбање 

дикције,акцентуације. 

 

Радионица 

 

Чланови  

рецитаторске 

секције, наставник 

Април 

 

1.Наступ на Општинском 

такмичењу. 

 

 

Акција 

 

 

Чланови  

рецитаторске 

секције, наставник 

Мај 

 

1.Наступ на Окружном 

такмичењу у Косјерићу. 

 

Акција 

 

Чланови  

рецитаторске 

секције, наставник 

Јун 

 

1.Организовање вечери 

поезије,читање песама и прича 

ученика. 

 

Акција 

 

Чланови  

рецитаторске 

секције, наставник 

 

 

Списак заинтересованих ученика биће додат плану и програму рада по његовом 

формирању. 

 

Термини реализације биће прилагођени распореду часова и временским периодима 

погодним за реализацију. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ У 2019/2020. ГОДИНИ 

 

 Циљ: – Упознавање ученика са значајем информисања, облицима 

новинарског изражавања у различитим медијима и јавним наступима. 
 

 Задаци: – Израда школског часописа, флајера, лифлета, плаката, промо- 

филмова и ТВ реклама, промотивни наступи. 

 

Време 

реализације 
Активности / Теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

Анкетирање ученика заинтересованих за рад у 

секцији. 

Израда и усвајање плана и распореда рада секције, 

уз предлоге и идеје наставника и ученика. 

Радионица 
Чланови 

секције 

Октобар 

Значај информисања и облици новинарског 

изражавања (вест, извештај, репортажа и интервју). 

Вежбе. 

Радионица 
Чланови 

секције 

Новембар 
Прикупљање текстова, фотографија и њихова обрада 

за школске новине. 
Радионица 

Чланови 

секције 

Децембар 
Упознавање са природом медија и начинима њиховог 

изражавања (штампа, ТВ и Интернет). 
Радионица 

Чланови 

секције 

Јануар Израда флајера, лифлета и плаката. Радионица 
Чланови 

секције 

Фебруар 

Технике представљања и јавног наступа, начини 

обраћања, зависно од друштвених група којима се 

обраћамо и медија које користимо. 

Радионица 
Чланови 

секције 

Март 
Обрада текста, фотографија, графички дизајн, ТВ 

монтажа. 
Радионица 

Чланови 

секције 

Април 
Обрада текста, фотографија, монтажа, дизајн, 

технике јавног представљања. 
Радионица 

Чланови 

секције 

Мај 

Технике обраћања вршњачкој групи (представљање 

занимања, школе и школских активности). 

Анализа рада секције. 

Радионица 
Чланови 

секције 

 

 Списак заинтересованих ученика биће додат плану и програму рада по 

његовом формирању. 

 Термини реализације биће прилагођени распореду часова и временским 

периодима погодним за реализацију. 
 

  

 

Координатори рада секције: 

 Милован Милаћевић, Мирјана Петровић, Вишња Смиљанић и представници 

Ђачког парламента 


