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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“ – НИШ

Дел. бр. 05 -1444 / 9 од 15.09. 2014. Године

На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр.72/09, 52/11, 55/13) Школски одбор Електротехничке школе
„Никола Тесла“ из Ниша на седници одржаној 15.09.2014. године донео:

ОДЛУКУ

I

Доноси се Годишњи план рада школе за 2014/2015. школску годину.

I I

Примерак Годишњег плана рада школе доставити Министарству просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије, Школској управи у Нишу и
Управи за образовање - одсек средњег образовања.

Председник Школског одбора
Електротехничке школе „Никола Тесла“ -

Ниш

Илић  Бобан

Електротехничка школа “Никола Тесла” Ниш
ул. Александра Медведева бр. 18, 18000 Niš
Тел: 018 / 588-580, 588-582, 588-583
Факс: 018 / 588-051
Tекући рачун: 840-1768666-30
Пиб:101859168
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1. УВОДНИ ДЕО

1.1. Општи подаци о школи

Назив школе Електротехничка школа „Никола Тесла „
Адреса ул. Александра Медведева, број 18, Ниш
Контакт подаци школе:
 Телефон/факс 018-588-583; 018-588-051
 Факс имејл 018-588-051
 Званични мејл школе etstesla@etstesla.ni.ac.rs
 Сајт www.etstesla.ni.ac.rs

Матични број 07274360
Шифра делатности 8532
ПИБ 101859168
Име и презиме директора школе Небојша Соколовић, дипл.инж.ел.
Мејл  адреса директора etstesla@etstesla.ni.ac.rs

Датум оснивања школе 2.6.1969
Прослава Дана школе мај

1.2. Историјат школе

Електротехничка школа “Никола Тесла” из Ниша основана је 1969. године
издвајањем електротехничког одсека из, до тада, јединствене Техничке школе са пет
различитих одсека (архитектонски, грађевински, енергетски, машински и
телекомуникациони). Исте године је формиран Електротехнички образовни центар у чији
састав улази и Електротехничка школа “Никола Тесла”. Школа у почетку ради у згради
Техничке школе, а од 1972. године школа свој рад наставља у новој згради изграђеној од
средстава самодоприноса, а која се налази у улици Александра Медведева бр. 18 у Нишу.
Трансформацијом Електротехничког образовног центра 1989. године, Електротехничка
школа “Никола Тесла” постаје самостална образовно – васпитна установа у којој се образују
ученици IV и V степена стручне спреме.

Школа је основана 2.6.1989. одлуком 04-818/1 од 5.6.1980. у складу са мрежом
средњих школа.

1.3. Школа данас
Делатност за коју је школа верификована

Школа обавља делатност средњег образовања и васпитања под називом: средње
стручно образовање под шифром 8532 у складу са Законом о класификацији делатности и о
регистру јединица разврставања (Сл. лист СРЈ“), бр. 31/96 и „Сл. Гласник РС“, бр: 104/09).

Школа је уписана у судски регистар решењем Привредног суда Fi 2134/90
7.2.1991.регистарски уложак 1-1082-00.
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Школа је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле:

Подручје рада:
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Трајање: Број решења:

1. електротехничар рачунара 4 год. 022-05-370/94-03од 28. 04. 1994.
2. електромеханичар аутоматике 4 год. 022-05-370/94-03од 28. 04. 1994.
3. електротехничар електронике 4 год. 022-05-370/94-03од 28. 04. 1994.
4. електротехничар погона 4 год. 022-05-370/94-03од 28. 04. 1994.
5. електротехничар енергетике 4 год. 022-05-370/94-03од 28. 04. 1994.
6. електротехничар процесног управљања 4 год. 022-05-370/94-03од 20. 06. 2007.
7. електротехничар за расхладне и термичке

уређаје 1.и 2. разред 4 год. 022-05-370/94-03од 28. 06. 1996.
8. електротехничар за расхладне и термичке

уређаје 3  и 4. разред 4 год. 022-05-370/94-03од 20. 12. 2001.
9.  електромонтер мрежа и постројења 3 год. 022-05-370/94-03од 20. 12. 2001.
10. електромеханичар за машине и опрему 3 год. 022-05-370/94-03од 20. 12. 2001.
11. електроничар за програмску опрему 1 год. 022-05-370/94-03од 28. 04. 1994.
12. електротехничар специјалиста за аутоматику 1 год. 022-05-370/94-03од 28. 04. 1994.
13. електроенергетичар за мреже и постројења –

специјалиста 1 год. 022-05-370/94-03од 08. 11. 2005.
14. електроенергетичар за електричне инсталације

– специјалиста 1 год. 022-05-370/94-03од 08. 11. 2005.
15. електроенергетичар за машине и опрему 1 год. 022-05-00370/94-03од 10. 10. 2012.
16. електротехничар специјалиста за термичке и

расхладне уређаје 1 год. 022-05-00370/94-03од 10. 10. 2012.

Подручје рада:
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И
ОБРАДА МЕТАЛА

Трајање: Број решења:

1.техничар  мехатронике - оглед 4 год. 022-05-00370/94-03од 19. 06. 2009.
Подручје рада:
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО Трајање: Број решења:
1. електротехничар информационих технологија –

оглед 4 год. 022-05-00370/94-03од 05. 02. 2013.

Школа је решењем бр. 022-05-370/94-03 од 28.05.2003. верификована за обављање
проширене делатности организовањем

 курсева информатике и рачунарства

 курсева енглеског језика

Мисија и визија школе дефинисане Развојним планом за период 2011-2016. године:

Визија:

Желимо школу која је одговорна за квалитет исхода наставног процеса, школу која је
спремна за перманентно стручно усавршавање и мењање постојећих наставних
планова и програма и образовних профила. То ће бити школа која ће образовати
стручно оспособљене кадрове који ће бити спремни да се укључе у процес рада или да
наставе даље школовање.
Желимошколу у којој  ученици  имају  већу могућност утицаја на креирање образовно-
васпитног процеса, која  им  помаже  да се суоче са  проблемима  модерног друштва и
представља  сигурну  степеницу ка даљем високом образовању, свету рада и сталном
усавршавању.
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Мисија:
До такве визије школе долазимо унапређењем квалитета наставе и ваннаставних

активности, даљим стручним усавршавањем наставника, побољшањем комуникације између
наставника и ученика, уз већу сарадњу са родитељима и локалном заједницом, кроз активно
учешће у реформи образовања и креирање нових образовних профила који би одговарали
потребама тржишта рада.

Ми смо школа која кроз велики број образовних профила настоји да, уважавајући
различите образовне могућности, оспособи ученике за примену наученог у подручјима рада
електротехника и машинство и обрада метала, као и за успешан наставак даљег
школовања.

Школа прати савремене трендове, усавршава технике рада и методе користећи
савремена средства и опрему. Посебан акценат се ставља на усавршавање наставног
кадра, зато видимо школу као савремену институцију која корача заједно са захтевима
савременог доба, коришћењем информационог-комуникационих технологија у правцу
одрживог развоја и енергетске ефикасности.

Сарадњом са великом бројем социјалних партнера, школама у земљи и инстранству
и учешћем у значајним пројектима, континуирано се прилагођавамо   савременим
образовним теденцијама. Постојимо као друштвено одговорна установа, у којој су главни
принципи професионализам наставног кадра, рад у интересу детета, хармонија образовне и
васпитне функције.

Ове школске године наставу у школи изводи 89 наставника. Око 785ученика ове
школске године похађа наставу у 33 одељења. У школи има 6 огледних одељења сва  у
четворогодишњемтрајању.

Структура запослених радника у школи у потпуности одговара нормативима о
профилу наставног и ваннаставног кадра за средњу школу.

Образовни и васпитни рад у школи се одвија у учионицама, кабинетима,
лабораторијама и школским радионицама. Постојећи просторни капацитети школе у складу
су са нормативом о школском простору.

Школа располаже библиотеком чији фонд књига обухвата сву потребну литературу за
свакодневну употребу код наставника и ученика. Књижни фонд библиотеке се редовно
допуњује и проширује, а састоји се из књига које служе као допунска и помоћна литература у
вези са наставним градивом или као литература која је потпуно независна од наставног
градива.

Школа има јединствену рачунарску мрежу која је део академске рачунарске мреже и
преко које је обезбеђен 24 - часовни приступ Интернету.

Школа је такође обезбеђена алармним системом и покривена је видео надзором. У
току 2011/2012 видео надзор је проширен и на наставничку канцеларију, и новоотворени
ученички клуб и нову лабораторију за термичке и расхладне уређаје.

Успех ученика на крају 2013 / 2014. школске године
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I 1 29 1 9 15 4 0 29
I 2 27 1 7 12 5 2 25
I 3 25 4 7 12 2 0 25
I 4 25 18 7 0 0 0 25
I 5 18 4 8 5 1 0 18
I 6 15 0 2 7 1 5 10
I 7 21 1 3 7 9 1 20
I 8 23 2 7 9 5 0 23

СВЕГА I 183 31 50 67 27 8 175



Годишњи план рада школе, школска 2014/2015. година

страна 10 од 207

О
де

љ
ењ

е

Ук
уп

но
уч

ен
ик

а

О
дл

ич
ни

В
рл

о
до

бр
и

Д
об

ри

Д
ов

ољ
ни

П
он

ав
љ

а
ра

зр
ед

За
вр

ш
ил

о
ра

зр
ед

II 1 27 3 10 11 3 0 27
II 2 27 5 9 10 2 1 26
II 3 30 4 9 13 3 1 29
II 4 24 11 10 3 0 0 24
II 5 16 5 3 7 1 0 16
II 6 27 4 3 15 3 2 25
II 7 16 0 7 7 2 0 16
II 8 23 4 10 8 0 1 22
II 9 19 4 3 8 4 0 19

СВЕГА II 209 40 64 82 18 5 204
Т 31 30 6 11 10 3 0 30
Т 32 28 11 8 9 0 0 28
Т 33 29 12 11 4 2 0 29
Т34 18 5 2 7 3 1 17
Т35 22 7 7 6 1 1 21
Е 31 11 0 1 9 1 0 11
Е32 15 1 0 5 8 1 14
Е33 25 4 3 15 3 0 25
Е34 25 4 5 8 7 1 24

СВЕГА III 203 50 48 73 28 4 199
Т 41 25 9 7 8 0 1 24
Т 42 22 7 12 3 0 0 22
Т 43 20 1 10 9 0 0 20
Т 44 22 3 4 11 3 1 21
T 45 22 7 11 4 0 0 22
Е 41 17 3 3 9 1 1 16
Е 42 20 2 2 13 3 0 20
Е 43 19 0 4 10 5 0 19
Е 44 31 8 8 10 5 0 31

СВЕГА IV 198 40 61 77 17 3 195
УКУПНО 793 161 223 308 90 20 773

Реализација плана уписа ученика у I разред за 2014 / 2015. школску годину
Планом уписа школе за 2014/2015. школску годину, био је предвиђен упис уI разред

укупно 204 ученика у 7 одељења на 5 различитих образовних профила. Након првог и другог
уписног рока,  уписано је укупно 201 ученика, чиме је пан уписа остварен са 98.53%. Бројно
стање уписаних ученика по образовним профилима је следеће:

Електротехничар рачунара 90 од 90

Електротехничар информационих технологија 24 од 24

Техничар мехатронике 30 од 30

Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 27 од 30

Електротехничар енергетике 30 од 30

Укупно уписаних ученика 201
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Број поена по образовним профилима је следећи:

Електротехничар рачунара од 59.20 до 88.40 поена

Електротехничар информационих технологија од 84.16 до 98.80 поена

Техничар мехатронике од 52.72 до 99.40 поена

Електротехничар за термичке и расхладне уређаје од 36.20 до 70.88 поена

Електротехничар енергетике од 56.56 до 90.00 поена

Минимални број поена је 36.20, а максимални 99.40 поена

Опредељење ученика по одељењима за страни језик и изборни
предмет:

Ре
д/

бр
ој Образовни профил

Страни језик Изборни предмет

Енглески Француски Немачки Руски Грађанско
васпитање Веронаука

1. Електротехничар
рачунара 83 4 0 3 60 30

2.
Eлектротехничар
информационих
технологија

24 0 0 0 18 6

3. Техничар мехатронике 30 0 0 0 15 15

4.
Електротехничар за
термичке и расхладне
уређаје

20 2 0 5 17 10

5. Електротехничар
енергетике 20 6 0 4 15 15

УКУПНО : 177 12 0 12 125 76

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

Годишњи план рада представља основни радни инструмент којим се омогућава
унапређивање образовно-васпитног рада и обезбеђује праћење остваривања циљева и
задатака као и евалуацију стручних, руководећих и управних органа школе и
синхронизовану, рационалну и ефикасну организовану делатност свих учесника у раду на
остваривању образовно-васпитних активности и одређују се носиоци тих активности у току
школске године.

Полазне основе годишњег плана рада су: Закон о основама система образовања
и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, важећи подзаконски акти,
правилници о наставним плановима и програмима са изменама и допунама, школски
календар, нормативи, основи програма рада, упутства и остали педагошко-стручни и
управни прописи који одређују структуру и садржај годишњег плана рада средње школе.

За примену ових полазних основа при планирању и програмирању рада школе
одговоран је директор и школски одбор.
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Ред.
број Назив нормативног акта Дел.број Датум

доношења
1. Статут 05-1768 25.11.2013.

2. Правилник о оганизавији и систематизацији
послова 01-422 03.03.2014.

3. Правила понашања о школи 01-1941 26.12.2013.

4. Правилник о мерама, начину и поступку заштите
и безбедности ученика 01-1942 26.12.2013.

5. Правилник о дисциплинској и материјалној
одговорности запослених 01-1944 26.12.2013.

6. Правилник о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика 01-1943 26.12.2013.

7. Правилник о испитима, роковима и начину
полагања испита 05-544 31.03.2014.

8. Пословник о раду Школског одбора 05-1909 26.12.2013.
9. Пословник о раду Наставничког већа 01-1922 20.12.2013.

10. Пословник о раду Савета родитеља 05-1869 16.12.2013.
11. Годишњи план рада 05-1405 16.09.2013.
12. Развојни план школе 05-1909 18.12.2013.
13. Школски програм 05-1405 16.09.2013.
14. Правилник о раду ученичког парламента 05-1183/5 09.07.2014.
15. Правилник о раду 05-1183/5 09.07.2014
16. Акт о процени ризика на радном месту 05-1127 14.09.2012.
17. Правила заштите од пожара 01-367 21.02.2014.

Полазне основе при изради Годишњег плана рада школе су и:

- Школски развојни план, којим су креиране нове смернице развоја школе до
2017. године и дефинисани развојни циљеви, и акциони план за реализацију тих
активности у овој школској години,

- Остварени резултати рада у претходној школској години, успешан наставак
школовања ученика на високим школама и факултетима – који је и даље
показатељ функционалности и примењивости знања које су ученици стекли у току
школовања у школи,

- Закључци органа управљања и стручних органа школе који посебно
потенцирају рад на јачању васпитне и културне функције школе кроз све облике
наставних и ваннаставних активности и континуирану сарадњу са друштвеном
средином.

Ангажовање ученика у ваннаставним активностима и различитим програмима
намењеним младима треба да створи простор за задовољавање њихових потреба и
интересовања и омогући превентивно деловање у заштити од изазова и проблема који стоје
пред њима.

Посебно треба ставити акценат на безбедност ученика, лепо понашање и развијање
духа солидарности и толеранције, посветити пажњу унапређењу сарадње са родитељима и
предузимати мере у циљу смањења неоправданог изостајања из школе.

Такође, посебна пажња ће бити посвећена индивидуалном приступу сваком ученику и
допунском раду, у циљу што ефикаснијег превазилажења ових проблема.
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Резултати самовредновања:

- Екстерно вредновање рада школе: извештаји просветних саветника и мере за
побољшање, као и записници просветног инспектора,

- Извештај о стручном усавршавању запослених,

- Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања,

- Резултати добијени упитником о испитивању интересовања ученика за
укључивање у ваннаставне активности школе,

- Резултати анкете о инклузивности школе,

- Искуства стечена кроз реализацију различитих пројеката, у које је школа
укључена,

- Потреба обезбеђивања јединственог и усаглашеног деловања свих облика
рада у школи – наставе, слободних активности, друштвено-корисног рада,
друштвених организација ученика, ученичког парламента и др., што доприноси
остваривању општег циља образовања и васпитања, односно, пуног
интелектуалног, емоционалног, социјалног, моралног и физичког развоја сваког
ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
Годишњи план рада школе, својом комплексношћу, реалношћу и конкретношћу
планирања и програмирања треба то и да омогући.

Такође, полазне основе при изради годишњег плана рада су: нова законска
решења, Национална стратегија развоја образовања до 2020. и друге усвојене
стратегије, правилници и приручници и сл.

2.1. Примарни задаци из развојног плана школе

Развојним планом школе за период 2012. – 2017. одређена је заједничка мисија и
визија. Наша је жеља да имамо школу која је одговорна за квалитет исхода целокупног
наставног процеса, која је спремна за перманентно стручно усавршавање, као и за измену
постојећих наставних планова и програма рада и постојећих образовних профила, а све у
складу са захтевима и потребама тржишта рада, привреде и локалне заједнице. До такве
визије школе долазимо унапређивањем квалитета наставних и ваннаставних активности,
перманентним стручним усавршавањем наставника, побољшањем комуникације између
наставника и ученика, уз већу сарадњу са родитељима, локалном заједницом и привредним
субјектима у њој, као и кроз активно учешће у реформи средњег стручног образовања и
креирању нових образовних профила и наставних планова и програма рада који би у
потпуности одговарали актуелним потребама тржишта рада и привреде.

Поред свега горе наведеног, у приоритетне циљеве спадају:

 унапређење квалитета наставе кроз стручну и пословно техничку сарадњу са
средњим школама и факултетима

 унапређење организације и реализације практичне наставе  у школи и ван ње
 унапређење рада секција у области електротехничке струке и општег

образовања

Акценат је на енергетској ефикасности и опремљености школе да буде едукациони
центар у овој области. Такође школа је уложила напоре да опреми лабораторију за термичке
и расхладне уређаје и омогући пружање практичних знања у сервисирању клима уређаја на
аутомобилима.
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3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
3.1. Просторни услови рада

Школски простор
Школско двориште 1700 м2

Спортски терени 1440 м2

Полигон за енергетику 800 м2

Зелене површине 6150 м2

Паркинг 400 м2

Школска зграда
Учионице опште намене 18 1182 м2

Кабинети 2 80 м2

Лабораторије 8 1100 м2

Фискултурна сала и пратећи
простор 2 490 м2

Библиотека 1 64 м2

Радионица за блок-наставу 1 32 м2

Школске радионице 3 168 м2

Остале просторије 1478 м2

Кантина 1 65 м2

Новосаграђени део школе
Учионице опште намене 5 300 м2

Кабинети и лабораторије 4 120 м2

Радионице 2 60 м2

Просторија за ученичке активности 1 30 м2

Архива 1 30 м2

Остале просторије 2 90 м2

3.2. Распоред лабораторија, кабинета и радионица

Редни број Назив лабораторије Број
лабораторије

1. Лабораторија за електричне машине и мерења у
електроенергетици 8

2. Радионица за металску праксу 12
3. Лабораторија за термичке и расхладне уређаје 12 а
4. Лабораторија за електричне инсталације 18
5. Радионица за електро праксу 20
6. Радионица за блок наставу 32
7. Лабораторија за рачунарство и програмирање 106
8. Лабораторија за електронику 108
9. Лабораторија за електрична мерења 109
10. Лабораторија за примену рачунара у електротехници 110
11. Лабораторија за расхладне и термичке уређаје 111
12. Лабораторија за рачунарство и информатику 112

13. Лабораторија за електронска мерења и дигиталну
електронику 113

14. Лабораторија за аутоматику 114
15. Учионица 1 ( II спрат )
16. Лабораторија за рачунарство и информатику 2 ( II спрат )
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17. Лабораторија за рачунарство и информатику 3 ( II спрат )
18. Лабораторија за хидраулику и пнеуматику 4 ( II спрат )
19. Лабораторија за мултимедију 5 ( II спрат )
20. Учионица 6 ( II спрат )
21. Учионица 7 ( II спрат )
22. Учионица 8 ( II спрат )

 Информатички кабинети:

У школи постоје 6 кабинета која су опремљена са укупно са 72 рачунара. Сваки рачунар
у кабинету је умрежен са академском мрежом са директним приступом интернету. Ови
кабинети се користе за извођење наставе из предмета, рачунарство и информатика, као
и за стручне предмете у свим подручјима рада.

 Фискултурна сала:

Електротехничка школа “ Никола Тесла ” има  две фискултурне сале (малу и велику) које
се користе за извођење образовно-васпитног рада. Сала је опремљена просторијама за
пресвлачење ученика као и тоалетом. У оквиру фискултурне сале налази се трим
кабинет са већим бројем различитих справа.

 Спортски терени:
Школа користи сопствене спортске терене у дворишту поред школе.

 Библиотека:
Простор библиотеке обухвата 64м2, где су смештене књиге. По потреби простор се може
организовати за одржавање књижевних вечери,промоција и других дешавања.
Библиотека поседује комплетну лектиру, стручне књиге из области електротехнике,
машинства, металургије, хемије, математике, књиге из уметности, енциклопедије,
приручнике, као и већи број књига белетристике.
Библиотека је у протеклој школској години имала око 450 ученика чланова и сви запослени
наставници су чланови библиотеке.
Школска библиотека поседује три рачунара. Један користи библиотекар ,а остала два,
рачунара намењена су ученицима уз могућност приступа интернету. Библиотека поседује
скенер, штампач и копир апарат. Библиотека треба да буде инфо-центар школе и није
више место где се искључиво позајмљује обавезна лектира већ и активан чинилац у
процесу образовања.

 Простори за реализацију ваннаставних активности:
За потребе Ученичког парламента уређена је просторија у приземљу школе, у којој се
налази намештај, телевизор са кабловским програмом и видео надзором. Простор
користе представници тимова Ученичког парламента. Школа има просторију за пријем
родитеља,иза наставничке канцеларије, уређен је пријатан амбијент за индивидуалне
разговоре одељењских старешина са родитељима.

 Радионице:
Школа располаже машинском радионицом за ручну и машинску обраду и електро
радионицама.

 Други простори:
Школа поседује и други простор као што је: канцеларијски простор, хигијенско-санитарне
просторије, ходници и степенишни простор, архива, простор за одлагање наставних
средстава која нису у употреби, поправку оштећеног намештаја.
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 Услови средине у којој се школа налази:

Школа се налази у близини Главне аутобуске станицеи у њеном окружењу се налазе три
средње школе, једна висока школа струковних студија, Машински факултет, Грађевински и
Електронски факултет.

Школа има своје двориште, а велики проблем представља што оно нема ограду. Због
перманентног недостатка средстава и приоритетнијих области уређивања,вишегодишњи
покушаји да се обезбеде средства за уређење унутрашњег дворишта остајали су само
жеље. Уређење овог простора требало би  да ученицима пружи безбедан кутак за предах и
дружење.

На састанцима стручних већа исказане су потребе за одређеним кабинетима и
специјализованим учионицама. План коришћења школског простора налази се у прилогу
Годишњег плана рада школе.

Сваки кабинет и специјализована учионица имају списак опреме и наставних сретстава.
У школи су развијене процедуре за вођење евиденције  о коришћењу ресурса школе.

3.3. План унапређења материјално – техничких услова  рада

Време
реализације Место Начин реализације Носиоци

Током
школске
године

Водоводна
инсталација

Поправка  главне – улазне водоводне
инсталације Директор школе

Током
школске
године

Повећање
брзине протока
интернета

Замена switch-a постојећег са бољим
техничким карактеристикама Директор школе

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

Квалификациона структура наставног и ваннаставног особља

Радно место Др. Мр. VII
степен

VI
степен

V
степен

IV
степен

III
степен

Основна
школа

Директор 1

Помоћник директора 1
Наставници 1 6 78 2 1
Секретар 1
Педагог 1
Психолог 1
Библиотекар 2
Шеф рачуноводства 1
Финансијско
књиговодствени
радник

1 1

Административни
радник 1

Домар 1
Радник на
одржавањумашина
урадионици

1 1

Спремачица 5 2 2 2 5
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Структура наставног и ваннаставног особља према годинама радног стажа

Редни
број

Врста послова и врста
стручне спреме

Радни стаж до година
Укупно

1 5 10 15 20 25 30 35 40
А. Послови у настави

1. Доктор 1
2. Магистар 1 3 1 1 1 7
3. Специјалиста 1 1
4. Педагошки саветник

5. Наставници ( висока
стручна спрема ) 5 15 18 16 8 6 12 1 81

6. Наставници ( виша и
средња стручна спрема ) 1 1 1 3

Свега А. 1 5 19 19 17 9 7 14 1 92
Б. Послови ван наставе

1. Директор 1 1
2. Помоћник директора 1 1 2

Свега Б. 1 1 1 3
В. Административно-финансијски послови и послови стручних служби

1. Висока стручна спрема 1 2 1 2 6
2. Виша стручна спрема 1 1 2

3. Специјалистичко
образовање ( V степен )

4. Средња стручна спрема 1 1 2
Свега В. 1 1 2 3 1 2 10

Г. Помоћни послови
1. Виша стручна спрема 1 1
2. Специјалистичко

образовање ( V степен ) 2 2 4

3. Средња стручна спрема 3 2 5
4. Основна школа 1 1 2 1 5

Свега Г. 5 1 2 6 1 15
УКУПНО ( А+Б+В+Г ) 2 10 21 22 19 19 8 16 3 120

4.1. Преглед кадрова у Електротехничкој школи “Никола Тесла”
за 2014/2015. школску годину на дан 01. 09. 2014. године
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Руководеће особље
1. Соколовић Небојша директор VII 1 100 ст. да 25 52
2. Стаменковић Дејан помоћник директора VII 1 50 ст. да 21 46
3. Петровић Бојко помоћник директора VII 1 50 ст. да 35 63
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4.

Дуњић Оливера

организатори
практичне наставе

VII 1 40 ст. да 30 57
Крстић Саша VII 1 25 ст да 20 48
Димић Виолета VII 2 25 ст. да 16 51
Пешић Андреја VII 1 10 ст. не 9 37

Наставно особље

1. Бартон Јелена Наставник српског
језика и књижевности VII 1 100 ст. да 12 40

2. Тричковић Габриела Наставник грађанског
васпитања VII 1 10 од. да 19 43

3. Вељковић Бранкица Наставник српског
језика и књижевности VII 1 50 ст. да 10 40

4. Мићовић-Дубичанин
Гордана

Наставник српског
језика и књижевности VII 1 100 ст. да 16 46

5. Петковић Радмила Наставник српског
језика и књижевности VII 1 100 ст. да 33 62

6. Стефановић Биљана Наставник српског
језика и књижевности VII 2 100 ст. да 19 45

7. Станојевић Јасмина Наставник српског
језика и књижевности VII 1 100 ст. да 21 47

8. Петровић Милена Наставник енглеског
језика VII 1 100 ст. да 16 47

9. Радивојевић Душанка Наставник енглеског
језика VII 1 56 ст. да 31 61

10. Садиковић Бојана Наставник енглеског
језика VII 1 56 ст. да 23 57

11. Станковић Љиљана Наставник енглеског
језика VII 1 100 ст. да 38 63

12. Стефановић Милена Наставник енглеског
језика VII 1 100 ст. да 12 38

13. Богдановић Загорка Наставник руског језика VII 1 44 ст. да 38 62

14. Донков Нада Наставник француског
језика VII 1 33 ст. да 32 58

15. Величковић-Митић
Биљана Наставник математике VII 1 100 ст. да 25 51

16. Зељковић-Коцић
Снежана Наставник математике VII 1 100 ст. да 27 54

17. Митић Марија Наставник математике VII 1 44,44 ст. да 11 36

18. Николић-Митић
Слађана Наставник математике VII 1 100 ст. да 34 59

19. Петровић Милена Наставник математике VII 1 100 ст. да 19 54
20. Стојановић Биљана Наставник математике VII 1 100 ст. да 25 53
21. Стојановић Мирјана Наставник математике VII 1 100 ст. да 34 58

22. Шумоња Соња Наставник математике VII
1сп. 100 ст. да 26 54
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23. Јовановић Предраг Наставник физичког
васпитања VII 2 100 ст. да 9 34

24. Марјановић Саша Наставник физичког
васпитања VII 1 70 ст. не 14 38

25. Петровић Бојко Наставник физичког
васпитања VII 1 30 ст. да 35 63

26. Трифуновић Наташа Наставник физичког
васпитања VII 1 80 ст. да 18 48

27. Радосављевић
Невена

Наставник физичког
васпитања VII 1 50 од не 8 37

28. Игрутиновић Витомир Наставник историје VII 1 100 ст. да 36 64
29. Малинић Емина Наставник историје VII 1 30 од не 5 32
30. Малинић Милета Наставник физике VII 1 90 ст. да 36 61
31. Божиловић Марина Наставник физике VII 1 40 ст. да 17 52

32. Ана Милетић
Стојичић

Наставник ликовне
уметности VII 2 30 од не 4 32

33. Радовановић Милица Наставник ликовне
уметности VII 1 10 ст. не 7 33

34. Ђорђевић Бранислава Наставник филозофије
и грађанског васпитања VII 1 100 ст. да 36 60

35. Јовановић Ивана Наставник хемије VII 1 60 ст. да 13 44

36. Костић Звонимир
Наставник устава и

права грађана и
грађанског васпитања

VII 2 25 ст. да 33 60

37. Лазовић Александра Наставник грађанског
васпитања VII 1 100 ст. да 8 40

38. Лазић Тамара
Наставник економике и
организације предузећа

и предузетништва
VII 1 100 ст. да 9 38

39. Меденица Наташа Наставник географије и
грађанског васпитања VII 1 60 ст. да 12 43

40. Пејић Славица Наставник биологије и
грађанског васпитања VII 1 100 ст. да 17 48

41. Радовић Снежана
Наставник социологије

и устава и права
грађана

VII 1 100 ст. да 31 61

42. Стојаковић Драган Наставник верске
наставе VII 1 100 од - 8 45

43. Цветковић Бојана Наставник музичке
културе VII 1 30 ст. да 17 44

44. Јанковић Ивана Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. не 9 37

45. Димић Виолета Наставник електро
групе предмета VII 2 75 ст. да 16 51

46. Динић Живановић
Ивана

Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. не 9 41
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47. Дуњић Оливера Наставник електро
групе предмета VII 1 60 ст. да 30 57

48. Живковић Саша Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 23 50

49. Јевтић Радоје Наставник електро
групе предмета VIII 100 ст. да 12 41

50. Јовановић Мирјана Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 38 65

51. Јовановић Снежана Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 35 59

52. Крстић Александар Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. не 15 43

53. Крстић Милена Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 18 46

54. Крстић Саша Наставник електро
групе предмета VII 1 75 ст да 20 48

55. Марковић Зоран Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 13 42

56. Мијалковић Марина Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 31 57

57. Милинчић Милена Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 13 42

58. Милосављевић
Драган

Наставник електро
групе предмета VII 2 100 ст. да 29 55

59. Милосављевић Зоран Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 22 53

60. Милосављевић
Наташа

Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. не 18 47

61. Митић Радмила Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. не 9 42

62. Нешић Верица Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 21 48

63. Ничковић Јован Наставник електро
групе предмета VII 2 100 ст. не 12 41

64. Митић Бојан Наставник електро
групе предмета VII 1 100 од. не 6 49

65. Пантић Данијела Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 24 51

66. Пејић Предраг Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 18 49

67. Пејчић Мирослав Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 35 62

68. Петровић Славиша Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 22 47

69. Пешев-Дрндаревић
Валентина

Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 17 50

70. Пешић Андреја Наставник електро
групе предмета VII 1 90 ст. не 9 37
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71. Поповић Наташа Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 14 46

72. Ранђеловић Момчило Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 23 53

73. Робајац Александар Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 17 44

74. Стојадиновић Радојка Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 28 58

75. Стојановић Вера Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 23 49

76. Тошев Зоран Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. не 18 47

77. Шубаревић Татјана Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 22 49

78. Стајић Данијела Наставник електро
групе предмета VII 1 100 ст. да 14 44

79. Стаменковић Дејан Наставник машинске
групе предмета VII 1 50 ст. да 21 46

80. Марић Љубиша Наставник машинске
групе предмета VII 1 30 од. не 28 59

81. Милојковић Бојан Наставник машинске
групе предмета VII 1 80 ст. не 2 30

82. Бранковић Миодраг Наставник практичне
наставе VI 100 ст. да 39 62

83. Павловић В. Драган Наставник машинске
групе предмета VII 1 100 од. не 29 57

84. Стојановић Горан Наставник практичне
наставе VI 100 ст. да 19 45

85. Мицић  Младен Наставник електро
групе предмета VII 1 20 од не 2 31

86. Николић Ирена Наставник хемије VII 1 10 од. да 6 47

87. Лилић Никола Наставник електро
групе предмета VII 1 50 ст не 7 32

88. Илић Бобан Наставник електро
групе предмета VII 1 40 од не 12 47

Стручни сарадници
1. Јанковић Анкица Психолог VII 1 100 ст. да 20 53
2. Стоиљковић Јелена Педагог VII 1 100 од не 1 27
3. Ранчић Снежана Библиотекар VII 1 100 ст. Да 24 50
4. Тричковић Габриела Библиотекар VII 1 70 од. да 19 43
5. Петровић Бојко Библиотекар VII 1 20 ст. да 35 63
6. Анђелковић Дејан Помоћни наставник IV 100 ст. 12 48

Административно и финансијско особље

1. Степановић Гордана Секретар VII 1 100 ст. да 25 57

2. Стевановић Снежана Шеф рачуноводства VII 1 100 ст. да 30 57
3. Гашевић Роберта Финансијско VI 100 ст. 22 43
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књиговодствени радник

4. Здравковић Вања Финансијско
књиговодствени радник IV 100 ст. 26 49

5. Стаменковић Драгана Административни
радник VI 100 ст. 3 41

Техничко и помоћно особље

1. Ђорђевић Зоран Радник на одржавању
машина у радионици V 100 ст. 31 60

2. Цекић Ненад Домар V 100 ст. 7 39

3. Илић Петар Радник на одржавању
машина у радионици IV 100 ст. 7 34

4. Анђелковић Марина Спремачица IV 100 ст. 5 42
5. Цвијанчевић Маринела Спремачица I 100 од 1 43
6. Жикић Весна Спремачица IV 100 ст. 26 49
7. Илић Љиљана Спремачица VI 100 ст. 21 60
8. Маринковић Виолета Спремачица I 100 ст. 6 49

9. Милосављевић
Бранислав Спремач V 100 ст. 27 54

10. Мићић Јелена Спремачица V 100 ст. 26 49
11. Апостоловић Душица Спремачица I I I 100 ст. 8 44
12. Недељковић Силвана Спремачица I 100 ст. 11 43
13. Радуловић Драгана Спремачица I I I 100 ст. 7 40
14. Ристић Драгиња Спремачица I 100 ст. 17 49
15. Стојановић Бранкица Спремачица I 100 ст. 25 63

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

5.1. Преглед бројног стања редовних ученика по разредима,
одељењима и образовним профилима на дан 01. 09. 2014.
Године

ре
дн
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ој

образовни
профил

I разред II разред III разред IV разред

укупно по
образовним
профилима
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1.
Електротехничар
рачунара

I1 30 II1 29 III1 27 T41 30
I2 30 II2 27 III2 26 T42 28
I3 30 II3 25 III3 29 T43 30

Укупно : 90 81 82 88 341
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5.2. Преглед бројног стања ванредних ученика по разредима и
образовним профилима
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Образовни профил
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УкупноI II III IV
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1. Електротехничар
рачунара 1 2 3

2. Електротехничар
аутоматике 1 1

3. Електротехничар
електронике 1 1

4.
Електротехничар за
термичке и расхладне
уређаје

1 2 4 7

5. Електротехничар
енергетике 1 1 1 6 9

6. Електромонтер мрежа и
постројења 14 20 3 37

УКУПНО : 1 3 2 4 14 21 13 58

2.

Електротехничар
информационих

технологија -
оглед

I4 24 II4 25 III4 24

Укупно : 24 25 24 73

3.
Електротехничар

електронике II6 12 III6 26 T44 17

Укупно : 12 26 17 55

4.
Техничар

мехатронике I5 30 II5 18 III5 16 T45 21

Укупно : 30 18 16 21 85

5.

Електротехничар
за термичке и

расхладне
уређаје

I6 27 II7 20 III7 16
E41 11

E42 14

Укупно : 27 20 16 25 88

6.
Електротехничар

енергетике
I7 30 II8 24 III8 22 E43 25

III9 19 E44 24
Укупно : 30 24 41 49 144

УКУПНО : 7 201 8 180 9 205 9 200 786
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5.3. Преглед бројног стања ученика специјалистичког образовања
по образовним профилима

Редни
број Образовни профил Број

ученика
1. Електроенергетичар за мреже и постројења 12
2. Електроенергетичар за машине и опрему 10
3. Електроенергетичар за електричне инсталације 2
4. Електротехничар специјалиста за термичке и расхладне уређаје 2
5. Електротехничар специјалиста за аутоматику 3

УКУПНО : 29

5.4. Породични услови ученика

Ра
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ед

Стручна спрема родитеља

Б
ро

ј у
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Б
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љ
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Отац Мајка

ВСС ВШ ССС ОШ ВСС ВШ ССС ОШ
I 14 14 143 3 15 17 164 4 5 1
II 16 17 142 2 14 9 150 7 3
III 13 8 173 9 11 7 173 12 2 2
IV 11 3 176 6 8 5 176 9 3 1 1
∑ 54 42 634 20 48 38 663 32 13 4 1

5.5. Место становања ученика

Разред Укупан број
ученика

Ученици из
Ниша

Ученици
путници

Ученици
подстанари

Ученици из
Дома

ученика
I 201 118 79 2 2
II 180 127 46 2 5
III 205 149 48 3 5
IV 200 130 59 5 6
∑ 786 524 232 12 18

5.6. Дужности за време боравка у школи

Дежурни наставник долази на дежурство 10мин пре почетка смене, обавља пријем и
распоред дежурних ученика, даје обавештења ученицима, родитељима, наставницима и
другим странкама, јавља се на телефон и преноси поруке, евидентира настала оштећења на
објекту и инвентару.

Ученици дежурају по следећем распореду:
2 ученика дежурају на главном улазу. Напуштање дежурства евидентира се и кажњава као и
напуштање часа. Сви дежурни ученици носе посебне легитимације за дежурне ученике. На
улазима од свих странака које улазе у зграду узимају личну карту, евидентирају број личне
карте, време уласка и изласка као и особу код које странка иде. У случају било каквих
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проблема, дежурни ученици о томе обавештавају дежурног професора, помоћника
директора или радника школског обезбеђења.

Ученици у одељењу дужни су да воде рачуна о стању учионице. Дужни су да пријаве
сва евентуална оштећења када уђу у учионицу, у противном штета ће бити приписана њима.
Редар је дужан да пре почетка сваког часа обрише таблу и проветри учионицу. У случају да
је корпа за отпатке пуна, обавештава дежурну спремачицу која празни корпу, како се не би
отпаци просипали на под.

Ученици су дужни да се са поштовањем односе једни према другима, према гостима
и према свим запосленим особама у школи. Ако ученици немају први час могу замолити
помоћника директора или дежурног професора да им откључа њихову учионицу. Ученици
путници могу напустити само 7 час и то ако их је разредни старешина евидентирао у
дневник уз знање Управе као путнике који путују више од 20км. Конзумирање и подстицање
на коришћење алкохола и опојних средстава у щколи је најстроже забрањено. Пушење у
школи није дозвољено. У случају да професор не дође на час, ученици морају чекати 15мин
после чега обавештавају дежурног професора или помоћника директора, а у случају да
замена није обезбеђена могу остати у учионици и у миру чекати наредни час или могу
нечујно изаћи у щколско двориште. Задржавање у ходнику за време наставе није
дозвољено. Коришћење мобилних телефона на часу није дозвољено.

5.7. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ДЕЖУРНИХ УЧЕНИКА
Дежурни ученик обавезан је да на месту дежурства буде најмање 10 минута пре

почетка наставе у смени.Дежурство се обавља у улазном холу школе, од 7:30до 13:30
часоваи од 13:30 до 19:30 часова. Дежурног ученика упућује на дужност одељењски
старешина, који припрема распоред дежурства ученика из свог одељења и доставља
помоћнику директора.

Дежурство обављајудва дежурна ученика. Ученици су ослобођени наставе за дан
дежурства.
Дежурни ученик:
својим примером и понашањем доприноси угледу школе (не користи мобилни телефон и

друга техничка средства којим омета рад);
поздравља странку, пита за разлог посете и евидентира родитеље ученика и друга лица

која улазе у школу, уписивањем њихових личних података и циља доласка у свеску
дежурних ученика;
1) свеску дежурних ученика редовно попуњава и води рачуна о њеној уредности;
2) посетиоце прати до канцеларије или простора предвиђених за пријем;
3) први се обраћа наставнику, директору или другом лицу које се посећује и пита да ли

су слободни да приме посетиоца, наводи разлог посете;
4) ученике који су закаснили на наставу прати до учионице;

уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у школи и
о њима,без одлагања,обавештава помоћно-техничко особље,дежурног наставника,

5) директора школе или стручну службу;
ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, дежурним наставником и

6) другим лицима запосленим у Школи;
7) одговорно обавља задатке које им поверава дежурни наставник или директор школе;
8) упозорава друге ученике да није дозвољено окупљање око места предвиђеног за
9) дежурне ученике;
10) за време великих одмора помаже дежурном наставнику који води рачуна о

безбедности ученика;
11) води рачуна о дисциплини и реду у предворју школе;

Ученици који се не придржавају правила понашања током дежурства, у току текуће
школске године неће моћи поново да обављају ту дужност.



Годишњи план рада школе, школска 2014/2015. година

страна 26 од 207

5.8. Преглед образовних профила, одељења, страних језика, броја
ученика по одељењима, образовним профилима и разредима, као и
одељењских старешина за 2014 / 2015. школску годину
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Е Ф Р НЕлектротехничар
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1. Рачунара I1 30 30
90

Снежана Зељковић-
Коцић

2. Рачунара I2 30 30 Наташа Меденица
3. Рачунара I3 23 4 3 30 Александар Робајац

4. Информационих
технологија– оглед I4 24 24 24 Марија Митић

5. Техничар
мехатронике I5 30 30 30 Радмила Митић

6. За термичке и
расхладне уређаје I6 20 2 5 27 27 Марина Божиловић

7. Енергетике I7 20 6 4 30 30 Милена Милинчић
СВЕГА : 177 12 12 201 201

ДР
УГ

И

1. Рачунара II1 29 29

81

Зоран
Милосављевић

2. Рачунара II2 27 27 Наташа Поповић

3. Рачунара II3 24 1 25 Радојка
Стојадиновић

4. Информационих
технологија– оглед II4 25 25 25 Биљана Стојановић

5. Техничар
мехатронике – оглед II5 18 18 18 Биљана

Стефановић
6. Електронике II6 12 12 12 Бојана Садиковић

7. За термичке и
расхладне уређаје II7 17 3 20 20 Душанка

Радивојевић
8. Енергетике II8 19 5 24 24 Верица Нешић

СВЕГА : 171 9 180 180

ТР
ЕЋ

И

1. Рачунара III1 25 2 27
82

Данијела Стајић
2. Рачунара III2 26 26 Соња Шумоња
3. Рачунара III3 29 29 Љиљана Станковић

4. Информационих
технологија– оглед III4 24 24 24 Милена Крстић

5. Техничар
мехатронике – оглед III5 16 16 16 Саша Крстић

6. Електронике III6 21 5 26 26 Татајана
Шубаревић

7. За термичке и
расхладне уређаје III7 16 16 16 Јасмина Станојевић

8. Енергетике III8 12 5 5 22
41

Александар Крстић
9. Енергетике III9 19 19 Предраг Пејић

СВЕГА : 188 5 12 205 205
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ЧЕ
ТВ

РТ
И

1. Рачунара Т41 30 30

88

Наташа
Трифуновић

2. Рачунара Т42 28 28 Виолета Димић

3. Рачунара Т43 20 4 6 30 Милена Петровић
(енг.)

4. Електронике Т44 17 17 17 Милена Петровић
(мат.)

5. Техничар
мехатронике – оглед Т45 21 21 21 Дејан Стаменковић

6. За термичке и
расхладне уређаје Е41 9 2 11 25 Зоран Марковић

7. За термичке и
расхладне уређаје Е42 12 1 1 14 Славиша Петровић

8. За термичке и
расхладне уређаје Е43 25 25

49
Саша Марјановић

9. Енергетике Е44 17 7 24 Славица Пејић

СВЕГА : 179 5 16 200 200
УКУПНО : 715 22 49 786 786

5.9. Годишњи фонд часова обавезних наставних предмета према
плану и програму образовања
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Наставни предмет
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Број радних недеља по разредима
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е37 37 35 31

Б
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од
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I

Б
ро
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од
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а

II

Б
ро

ј
од

ељ
ењ

а

III

Б
ро

ј
од

ељ
ењ

а

IV

1. Српски језик и
књижевност 3 7 777 8 888 9 945 9 837 3447

2. Енглески језик 2 10 740 9 666 9 630 9 558 2594
3. Руски језик 2 1 74 1 74 1 70 1 62 280
4. Француски језик 2 1 74 1 70 1 62 206

5. Математика 4 6 888 8 1184 7 980 8 992

4590

3 1 111 2 210 1 93
6. Геометрија 2 1 70
7. Увод у анализу 2 1 62

8.
Алгебра са
аналитичком
геометријом

2 1 70

9. Физичко
васпитање 2 7 518 8 592 9 630 9 558 2290

10. Историја 2 7 518 6 444 962
11. Физика 2 7 518 6 444 962
12. Ликовна култура 1 1 37 6 222 259
13. Филозофија 2 8 496 496
14. Хемија 2 7 518 518

15.
Економика и
организација
предузећа

2 8 496 496
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16. Предузетништво 4 1 124 124

17. Географија 2 5 370 4071 1 37
18. Биологија 2 5 370 370
19. Социологија 2 8 560 560

20. Устав и права
грађана 1 8 248 248

21. Грађанско
васпитање 1 9 333 9 333 10 350 8 248 1264

22. Верска настава 1 4 148 4 148 4 140 4 124 560
23. Музичка

уметност 1 6 222 222

24. Основе
електротехнике

5 6 1110 13697 1 259

25.
Електротехника
са мерењима -
мехатроника

3 1 111 111

26.
Рачунарска
графика и
мултимедија

4 6 888 888

27.

Техничко
цртање са
нацртном
геометријом

4 2 296 296

28. Техничко цртање
- мехатроника 4 1 148 148

29. Рачунарство и
информатика 4 7 1036 1036

30. Механика 3 1 111 111

31. Програмирање -
ИТ 4 1 148 148

32.
Припрема
електромашинских
материјала

6 1 222 222

33. Практична
настава 4 6 888 888

34. Основе
електротехнике 2 3 6 666 666

35.
Електротехника
са мерењима -
мехатроника

3 1 111 111

36. Електротехнички
материјали 1 5 185 185

37.
Примена
рачунара у
електротехници

4 6 888 888

38. Апликациони
програми - ИТ 4 1 148 148

39. Програмирање 3 3 333 333
40. Програмирање-ИТ 6 1 222 222
41. Веб дизајн- ИТ 4 1 148 148

42. Рачунарски
хардвер-ИТ 4 1 148 148

43. Основе
телекомуникација 2 1 74 74



Годишњи план рада школе, школска 2014/2015. година

страна 29 од 207

44. Електрична
мерења – Т 3 4 444 444

45. Електрична
мерења – Е 4 2 296 296

46. Електроника –
Т+ИТ 5 5 925 925

47. Електроника –
Е+мех. 4 3 444 444

49.
Техничка
механика са
механизмима

3 1 111 111

50. Програмирање –
мех. 4 1 148 148

51.
Хидрауличне и
пнеуматске
компоненте

4 1 148 148

52. Машински
елементи 6 1 222 222

53.
Рачунарство и
информатика 2 –
мех.

4 1 148 148

54.
Електричне
инсталације и
осветљење

2 2 148 148

55. Основе
машинства 2 1 74 74

56. Практична
настава 4 6 888 888

57. Електроника 2 5 4 700 700

58. Мерења у
електроници 5 4 700 700

59. Дигитална
електроника 5 4 700 700

60. Рачунари 5 3 525 525
61. Програмирање 8 3 840 840

62. Електроенергет
ика 2 3 210 210

63. Електронски
појачавачи 5 1 175 175

64. Рачунари и
програмирање 9 1 315 315

65.

Хидраулични и
пнеуматски
системи као
објекти
управљања

6 1 210 210

66.
Дигитална
електроника /
Микроконтролери

7 1 245 245

67.

Мерни
претварачи/
Системи
управљања

6 1 210 210

68.
Електрични
погон и опрема
у мехатроници

6 1 210 210
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69.

Моделирање са
анализом
елемената и
механизама

6 1 210 210

70. Објектно
програмирање 2 1 70 70

71. Енергетска
електроника 5 1 175 175

72. Електроника у
енергетици 6 2 420 420

73. Мерења у
електроенергетици 4 2 280 280

74.
Електричне
машине са
испитивањем

4 1 140 140

75. Електричне
машине – енерг. 4 1 140 140

76. Електротермички
уређаји 2 1 70 70

77. Расхладни
уређаји 4 1 140 140

78. Електричне
мреже 2 1 70 70

79. Електрична
постројења 2 1 70 70

80.
Електричне
инсталације и
осветљење

4 1 140 140

81. Практична
настава 6 2 420 420

82. Програмирање-ИТ 6 1 210 210
83. WEBпрограмирање 6 1 210 210

84. Оперативни
системи-ИТ 4 1 140 140

85. Рачунарске мреже
и комуникације-ИТ 4 1 140 140

86.
Информациони
системи и базе
података-ИТ

7 1 245 245

87.
Софтверски
мултимедијални
алати-ИТ

4 1 140 140

88. Програмирање 8 3 744 744
89. Рачунари 9 3 837 837

90.
Рачунарске
мреже и
комуникације

5 3 465 465

91.
Основе
аутоматског
управљања - Т

6 4 744 744

92.
Микропроцесори
са елементима
програмирања

5 1 155 155

93.
Електронски
медицински
уређаји

3 1 93 93
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94. Електроенергетика 2 1 62 62
95. Високофреквенци

јска електроника 4 1 124 124

96.
Електричне
машине са
испитивањем

4 2 248 248

97.
Основе
аутоматског
управљања - Е

3 4 372 372

98.

Програмабилни
логички
контролери-
мехатр.

5 1 155 155

99. Електромоторни
погон 2 2 124 124

100. Расхладни
уређаји 3 2 186 186

101. Електротермички
уређаји 3 2 186 186

102. Електричне
мреже

5
4

1
1

155
124 279

103. Електрична
постројења

5
4

1
1

155
124 279

104. Пројектовање
елек.инсталација

6
4

1
1

186
124 310

105. Мехатронски
системи 3 1 93 93

106.

Тестирање и
дијагностика
мехатронских
система

10 1 310 310

107.

Одржавање и
монтажа
мехатронских
система

10 1 310 310

108. Роботика 2 1 62 62
119. Рачунари - блок 30 3 90 90

110. Програмирање -
блок 30 3 90 90

111.
Електронски
појачавачи -
блок

30 1 30 30

112.
Рачунари и
програмирање -
блок

30 1 30 30

113.

Хидраулични и
пнеуматски
системи као
објекти
управљања

1 36 36

114. Системи
управљања 1 48 48

115.
Електрични
погон и опрема
у мехатроници

1 36 36

116. Практична 60 4 240 240



Годишњи план рада школе, школска 2014/2015. година

страна 32 од 207

настава - блок
117. Програмирање -

блок 30 3 90 90

118. Рачунари - блок 30 3 90 90

119.

Основе
аутоматског
управљања
(рач.) - блок

30 3 90 90

120.

Основе
аутоматског
управљања
(елек.) - блок

18 1 18 18

121.
Електронски
медицински
уређаји - блок

48 1 48 48

122. Електроенергет
ика - блок 12 1 12 12

123.

Високофреквен
цијска
електроника -
блок

12 1 12 12

124. Расхладни
уређаји - блок 60 2 120 120

125. Електротермичк
и уређаји - блок 30 2 60 60

126. Електричне
мреже – блок 42 2 84 84

127.
Електрична
постројења -
блок

48 2 96 96

128. Мехатронски
системи - блок 30 1 30 30

129.

Одржавање и
монтажа
мехатронских
система - блок

30 1 30 30

130.

Тестирање и
дијагностика
мехатронских
система- блок

30 1 30 60

УКУПНО ( ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ) : 53119

5.10. Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на
групе за 2014 / 2015. школску годину
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1. Основе електротехнике I 3 1 37 2 37 74 6 444 222
2. Техничко цртање са

нацртном геометријом I - 2 37 2 74 148 2 296 148
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3. Техничко цртање -ТМ I - 2 37 2 74 148 1 148 74
4. Рачунарство и

информатика I - 2 37 2 74 148 7 1036 518
Основе електротехнике
ИТ I 3 2 37 2 74 148 1 148 74

6. Програмирање - ИТ I - 2 37 2 74 148 1 148 74

7.
Припрема
електромашинских
материјала

I - 3 37 2 111 222 1 222 111

8. Практична настава I - 2 37 2 37 74 6 444 222
9. Примена рачунара у

електротехници II - 2 37 2 74 148 5 740 370

10. Апликациони програми
- ИТ II - 2 37 2 74 148 1 148 74

12. Програмирање (II) II 1 1 37 2 37 74 3 222 111
13. Програмирање (II) - ИТ II 2 2 37 2 74 148 1 148 74
14. Веб дизајн II - 2 37 2 74 148 1 148 74
15. Рачунарски хардвер II - 2 37 2 74 148 1 148 74
16. Електрична мерења – Т II 1 1 37 2 37 74 4 296 148
17. Електрична мерења –

Е II 2 1 37 2 37 74 3 222 111
18. Електроника 1 – Т II 3 1 37 2 37 74 4 296 148
19. Електроника 1 – Е +

мехатроника II 2 1 37 2 37 74 5 370 185

20. Хидрауличне и
пнеуматске компоненте II 2 1 37 2 37 74 1 74 37

21. Машински елементи II 2 2 37 2 74 148 1 148 74
22. Рачунарство и

информатика 2 II - 3 37 2 111 222 1 222 111
23. Практична настава II - 2 37 2 37 74 8 592 296
24. Електроника 2 III 2 1 35 3

2 35 105
70

3
1

315
70 245

25. Мерења у електроници III 2 1 35 3
2 35 105

70
3
1

315
70 245

26. Дигитална електроника III 2 1 35 3
2 35 105

70
3
1

315
70 245

27.
Дигитална електроника
/ Микороконтролери-
мехатроника

III 2
-

2
3

21
14 2 42

42
84
84 1 84

84
42
42

28. Рачунари (III) III 2 1 35 3 35 105 3 315 210
29. Програмирање (III) III 2 2 35 3 70 210 3 630 420
30. Електронски

појачавачи III 2 1 35 2 35 70 1 70 35

31. Рачунари и
програмирање III 3 2 35 2 70 140 1 140 70

32. Електроника у
енергетици III 3 1 35 2

3 35 70
105

1
1

70
105 105

33. Енергетска
електроника III 2 1 35 3 35 105 2 210 140

34. Мерења у
електроенергетици III 2 1 35 2

3 35 70
105

3
1

210
105 175

35. Електричне машине III 2 1 35 2
3 35 70

105
3
1

210
105 175

36. Расхладни уређаји III 2 1 35 3 35 105 2 210 140
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37.
Електричне
инсталације и
осветљење (III)

III 2 1 35 2
3 35 70

105
1
1

70
105 105

38. Практична настава III - 2 35 2
3 35 70

105
3
1

210
105 175

39. Мерни претварачи+
Системи управљања III 2 3

1
13
22

2
2

39
22

78
44 1 78

44
39
22

40.
Хидрауличне и
пнеуматске компоненте
као објекти управљања

III - 3 35 2 105 210 1 210 105

41.
Моделирање са
анализом елемената и
механизмима

III - 3 35 2 105 210 1 210 105

42. Електрични погон и
опрема у мехатроници III 2 2 35 2 70 140 1 140 70

43. Програмирање (IV) IV 2 2 31 3
2 62 186

124
1
1

186
124 186

44. Рачунари (IV) IV 3 2 31 3
2 62 186

124
1
1

186
124 186

45. Рачунарске мреже и
комуникације IV 2 1 31 3

2 31 93
62

1
1

93
62 93

46. Основе аутоматског
управљања – Т IV 3 1 31 3

2 31 93
62

1
3

93
186 155

47.
Микропроцесори са
елементима
програмирања

IV 2 1 31 2 31 62 2 124 62

48. Расхладни уређаји IV 2 1 31 2 31 62 2 124 62
49. Високофреквенцијска

електроника IV 2 1 31 2 31 62 2 124 62

51. Електричне машине са
испитивањем IV 2 1 31 2

3 31 62
93

3
1

186
93 155

52. Основе аутоматског
управљања – Е IV 2 1 31 2

3 31 62
93

3
1

186
93 155

56. Електрично покретање IV 3 1 31 2 31 62 1 62 31

57.
Управљање
електромоторним
погоном

IV 3 1 31 2 31 62 1 62 31

58. Програмабилни
логички контролери IV 2 2 31 2 62 124 1 124 62

59.
Програмабилни логич.
контролери-
мехатроника

IV 1 2 31 2 62 124 1 124 31

60. Електротермички
уређаји (IV) IV 2 1 31 3 31 93 1 93 62

61. Електричне мреже (IV) IV 2 1 31 3 31 93 1 93 62
62. Електрична постројења

(IV) IV 2 1 31 3 31 93 1 93 62

63. Пројектовање елек.
инсталација IV - 2 35 3 70 210 1 210 140

64. Одржавање и монтажа
мехатронских система IV - 5 31 2 31 62 1 62 31

65.
Тестирање и
дијагностика
мехатронских система

IV - 5 31 2 155 310 1 310 155

66. Предузетништво IV - 2 31 2 62 124 1 124 62
67. Програмирање - блок II 2 30 60 1 60 30
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68. Рачунари - блок III 2 30 60 3 180 90
69. Програмирање - блок III 2 30 60 3 180 90

70. Електронски
појачавачи - блок III 2 30 60 1 60 90

71. Рачунари и
програмирање - блок III 2 30 60 1 60 90

72.
Хидраулични и
пнеуматски системи
као објекти управљања

III 2 18 36 1 36 18

73. Системи управљања III 2 24 48 1 48 24

74. Електрични погон и
опрема у мехатроници III 2 18 36 1 36 18

75. Практична настава -
блок III 2 60 120 4 480 240

76. Програмирање - блок IV 2 30 60 2 120 60
77. Рачунари - блок IV 2 30 60 2 120 60

78.
Основе аутоматског
управљања (рач.) -
блок

IV 2 30 60 2 120 60

79.
Основе аутоматског
управљања (елек.) -
блок

IV 2 18 36 2 72 36

80.
Електронски
медицински уређаји -
блок

IV 2 48 96 2 192 96

81. Електроенергетика -
блок IV 2 12 24 2 48 24

82. Високофреквенцијска
електроника -блок IV 2 12 24 2 48 24

83. Расхладни уређаји -
блок IV 2 60 120 2 240 120

84. Електротермички
уређаји - блок IV 2 30 60 2 120 60

85. Електрично покретање
- блок IV 2 30 60 1 60 30

86.
Управљање
електромоторним
погоном - блок

IV 2 30 60 1 60 30

87.
Програмабилни
логички контролери -
блок

IV 2 30 60 1 60 30

88. Електричне мреже –
блок IV 2 42 84 1 84 42

89. Електрична постројења
- блок IV 2 48 96 1 96 48

90. Мехатронски системи -
блок IV 2 30 60 1 60 30

91.
Одржавање и монтажа
мехатронских система -
блок

IV 2 30 60 1 60 30

92.
Тестирање и
дијагностика
мехатронских система-
блок

IV 2 30 60 1 60 30

УКУПНО (ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ) : 9568
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5.11. Табела планираних часова допунске наставе

Редни
број Наставни предмет Разред

I II III IV ∑
1. Српски језик и књижевност 25 25 25 25 100
2. Енглески језик 10 10 10 10 40
3. Француски језик 5 5 5 5 20
4. Руски језик 10 10 10 10 40
5. Математика 55 55 55 55 220
6. Биологија 20 20
7. Географија 20 20
8. Хемија 20 20
9. Историја 15 15 30
10. Физика 20 20 40
11. Социологија 5 5
12. Филозофија 15 15
13. Техничко цртање са нацртном

геометријом
20 20

14. Рачунарство и информатика 30 30
15. Основе електротехнике 40 30 70
16. Примена рачунара у електротехници 30 30
17. Електрична мерења 10 10
18. Електроника 20 15 35
19. Електричне инсталације и осветљење 10 15 25
20. Програмирање 10 20 20 50
21. Мерења у електроници 10 10
22. Дигитална електроника 10 10
23. Рачунари и програмирање 20 20
24. Електронски појачавачи 20 20
25. Енергетска електроника 15 15
26. Електроника у енергетици 30 30

27. Пројектовање електричних инсталација
и осветљења 20 20

28. Мерења у електроенергетици 10 10
29. Рачунари 20 20 40
30. Електричне машине са испитивањем 20 20 40
31. Расхладни уређаји 10 20 30
32. Електричне мреже 5 10 15
33. Електрична постројења 5 10 15
34. Електротермички уређаји 15 15
35. Основе аутоматског управљања 15 15
36. Електронски медицински уређаји 10 10

УКУПНО : 1105
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5.12. Табела планираних часова додатне наставе

Редни
број Наставни предмет Разред

I II III IV ∑
1. Српски језик и књижевност 20 20 20 20 80
2. Енглески језик 10 10 10 10 40
3. Француски језик 5 5 5 5 20
4. Руски језик 5 5 5 5 20
5. Математика 50 50 50 50 200
6. Биологија 15 15
7. Географија 15 15
8. Хемија 15 15
9. Историја 15 15 30

10. Физика 20 20 40
11. Социологија 5 5
12. Филозофија 15 15
13. Техничко цртање са нацртном

геометријом
20 20

14. Рачунарство и информатика 45 45
15. Основе електротехнике 50 40 90
16. Примена рачунара у електротехници 30 30
17. Електрична мерења 10 10
18. Електроника 20 20 40
19. Електричне инсталације и осветљење 10 10 20
20. Програмирање 15 15 15 15 60
21. Мерења у електроници 10 10
22. Дигитална електроника 10 10
23. Рачунари и програмирање 20 20
24. Електронски појачавачи 15 15
25. Енергетска електроника 15 15
26. Електроника у енергетици 25 25

27. Пројектовање електричних инсталација
и осветљења 15 15

28. Мерења у електроенергетици 10 10
29. Рачунари 15 15 30
30. Рачунарске мреже и комункације 15 15
31. Електричне машине са испитивањем 15 15 30
32. Расхладни уређаји 10 10 20
33. Електричне мреже 5 5 10
34. Електрична постројења 5 5 10
35. Електротермички уређаји 10 10
36. Основе аутоматског управљања 10 10
37. Електронски медицински уређаји 10 10

УКУПНО : 1005
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5.13. Подела предмета на наставнике за 2014 / 2015. школску годину
Ре

дн
и 

бр
ој

Презиме и име
наставника Предмет(и)

О
де

љ
ењ

а

Број часова

Ук
уп

но
 н

ед
ељ

но
ча

со
ва

Те
ор

иј
а

Ла
бо

ра
то

ри
јс

ке
ве

жб
е

П
ра

кт
ич

на

Б
ло

к 
на

ст
ав

а

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

1. Бартон Јелена Српски језик и књижевност
III6, III8, III9,

T42, T43,
E41

18 18

2. Вељковић
Бранкица Српски језик и књижевност II4, II6, II8 9 9

3.
Мићовић-
Дубичанин
Гордана

Српски језик и књижевност I2, I3, I4, I5,
I6, I7 18 18

4. Петковић
Радмила Српски језик и књижевност

Т41, Т44,
Т45, Е42,
Е43, E44

18 18

5. Станојевић
Јасмина Српски језик и књижевност III1, III2, III3,

III4, III5, III7 18 18

6. Стефановић
Биљана Српски језик и књижевност I1, II1, II2, II3,

II4, II5, II7 18 18

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ) : 5.50

8. Петровић
Милена Енглески језик

I1,I2, I4, II1,
II2, III1, III4,

Т43, Е42
18 18

9. Радивојевић
Душанка Енглески језик I3, II4, II7,

III6,E41 10 10

10. Садиковић
Бојана Енглески језик I7, II6, III8,

T41,T42 10 10

11. Станковић
Љиљана Енглески језик

I5, I6, II3, II5,
III2, III3,

Т44,Т45, Е44
18 18

12. Стефановић
Милена Енглески језик

I1,I2, II1, II2,
II8, III5, III7,

III9, Е43
18 18

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ) : 4.11

13. Богдановић
Загорка Руски језик 8 8

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( РУСКИ ЈЕЗИК ) : 0.44
14. Донков Нада Француски језик 6 6

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК) : 0.33

15. Величковић-
Митић Биљана Математика II1, II2, II6, II7 16 16

16. Зељковић-
Коцић Снежана Математика I1, I2, I3, I6,

I7 20 20

17. Митић Марија Математика I4,  III4из,
Т45из 10 10

18. Николић-
Митић Слађана Математика

T41, Т43,
T45, Е43,

E44,
19 19
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19. Петровић
Милена Математика Т42, T44,

Е41, Е42 16 16

20. Стојановић
Биљана Математика I5, II3, II4,

II5,II8 19 19

21. Стојановић
Мирјана Математика III1, III3,III7,

III8 16 16

22. Шумоња Соња Математика
III2, III4, III5,
III5из, III6,

III9
20 20

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( МАТЕМАТИКА ) : 7.55

23. Јовановић
Предраг Физичко васпитање

III1, III2, III3,
III4, III5, I1,I2,

I3, I4, I5
20 20

24. Марјановић
Саша Физичко васпитање

II6, II7, II8,
T45, E41,
E42,E43

14 14

25. Петровић
Бојко Физичко васпитање III6, III8, III9 6

30% у
настави

20%
библиот.

50%
пом.дир.

26. Трифуновић
Наташа Физичко васпитање

II1, II2, II3,
T41, Т42,
Т43, T44,

E44
16 16

27. Радосаљевић
Невена Физичко васпитање I6, I7, II4, II5,

III7 10 10

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ): 3.30

28. Игрутиновић
Витомир Историја

I1,I2, I3, I6,
II1, II2, II3,
II6,  II7, II8

20 20

29. Mалинић
Емина Историја I4, I5, I7 6 6

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( ИСТОРИЈА ) : 1.30

30. Малинић
Милета Физика

I1, I2, I7, II1,
II2, II3, II6,II7,

II8
18 18

31. Божиловић
Марина Физика I3, I4, I5, I6 8 8

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( ФИЗИКА ) : 1.30

32. Милетић-
Стојичић Ана Ликовна култура I5, II3,II6, II7,

II8 5 5

33. Радовановић
Милица Ликовна култура II1, II2 2 2

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( ЛИКОВНА КУЛТУРА ) : 0.35

34. Ђорђевић
Бранислава

Филозофија
Т41, Т42,
Т43, Т44,
Е41, Е42,
Е43, Е44

16

19
Етика III4 1

Грађанско васпитање Т44, Е42 2

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( ФИЛОЗОФИЈА ) : 0.85

35. Јовановић
Ивана Хемија I1, I2, I3, I4,

I6, I7 12
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УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( ХЕМИЈА ) : 0.60

36. Костић
Звонимир

Устав и права грађана Т41, T42,
Т43, Е41,

Е43
5 5

37. Лазовић
Александра Грађанско васпитање

I1, I4, I5,
I7,II1, II2, II3,
II4+II6, II5,
II8, III1, III4,

III6, III9, T41,
T42, T43,
E41, E43

19 19

Тричковић
Габриела Грађанско васпитање II7, Т45 2 2

38. Лазић Тамара
Економика и организација
предузећа

Т41, Т42,
Т43, Т44,
Е41, Е42,
Е43, Е44

16
20

Предузетништво Т45 4
УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА  ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА и Предузетништво):1.00

39. Меденица
Наташа Географија I1, I2, I3, I4,

I6, I7 11 11

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( ГЕОГРАФИЈА ) : 0.55

40. Пејић Славица

Биологија I1, I2, I3, I6,
I7 10

20
Грађанско васпитање

I1, I2, I3,
I6,II1,

III1+III7, III5,
III8,  T41,E44

10

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( БИОЛОГИЈА ) : 0.50

41. Радовић
Снежана

Социологија III1, III2, III3,
III4, III6, III7,

III8, III9
15

20Устав и права грађана Т44, Е42,
E44 3

Грађанско васпитање III2, III3 2

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( СОЦИОЛОГИЈА ) : 0.75
УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА ) : 0.40
УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ) : 1.7

42. Стојаковић
Драган Верска настава

I2, I4+I6, I5,
I3+I7,II2, II3,
II4+II6, II5,
II8, III2, III3,

III4, III7,
III6+III8, III9,

T42,
T43+Т44,
E41+Е42,
Т45+E44

19 19

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( ВЕРСКА НАСТАВА ) : 1.00

43. Цветковић
Бојана Музичка уметност I1, I2, I3, I6,

I7, II4 6 6

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ) : 0.30
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45.
Димић Виолета
(Младеновић
Александар 25%)

Рачунарске мреже и
комуникације

Т41, T42
III4

4
2

6
2 2(1.4) 75

%
 у

на
ст

ав
и

25
%

ор
га

н.
пр

ак
. н

ас
т.

15.4

46.
Динић –
Живановић
Ивана

Електрична мерења II1, II3, II6
II7

3
2

6
2

20.1Електронски
појачавачи III6 2 3 2(1.4)

Високофреквенцијска
електроника Т44 1(0.7)

47. Дуњић Оливера
(Илић Бобан 40%) Електрична постројења E43, Е44 4 5 6(4.2) 60

%
 у

на
ст

ав
и

40
%

ор
га

н.
пр

ак
. н

ас
т.

13.2

48. Живковић Саша

Електричне машине са
испитивањем III7, III8 4 4

20Електричне машине са
испитивањем Е41, Е42 4 4

Обновљиви извори
енергије E43, Е44 4

49. Илић Бобан
Практична настава I4 4

(3.1) 7.1
Основе електротехнике II8 2 2

50. Јанковић Ивана Рачунари Т41, Т43 6 12 4
(2.8) 20.8

51. Јевтић Радоје Мерења у електроници III1, III2, III3,
III6 8 12 20

52. Јовановић
Мирјана

Основе аутоматског
управљања

Т42, Т43,
Т44 9 8 3

(2.1) 19.1

53. Јовановић
Снежана

Електроника II6,
II7

3
2

2
2 19

Дигитална електроника III1,  III3 4 6

54.
Крстић
Александар

Електричне инсталације и
осветљење III8,  III9 4 4

20Пројектовање
електричних инсталација
и осветљења

Е43, Е44 11

Системи управљања III5 1.5
(1)

55. Крстић Милена

Програмирање I4 4

19Програмирање II4, III4 4 8

Програмирање II1 1 2
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56.
Крстић Саша
(Младеновић
Александар 25%)

Електрични погон и
опрема у мехатроници III5 2 4

75
%

 у
на

ст
ав

и
25

%
ор

га
н.

пр
ак

. н
ас

та
ве

Одржавање и монт.
Мехат. Система Т45 10 16

57. Лилић Никола
WEB дизајн II4 4

12WEB програмирање III4 6
Софтверски алати III4 2

58. Марић Љубиша
(ЧакарДаниела10%)

Техничка механика са
механизмима II5 3

6
Механика I5 3

59. Марковић
Зоран

Електотермички уређаји III7 2

21.9Електричне мреже III8, III9 4
Електроенергетика Т44 2 1(0.7)
Електричне мреже Е43, E44 4 5 6(4.2)

60. Мијалковић
Марина

Рачунарскa графика и
мултимедија I1, I2, I3, I4 16 20
Програмирање II5 4

62. Милинчић
Милена

Техничко цртање са
нацртном геометријом

I6, I7 8

19.7
Електроенергетика III1, III2 4
Електромоторни погон Е41, Е42 4
Електрична мерења II2 1 2
Електрични погон и опрема у
мехатроници III5 1(0.7)

63. Милојковић
Бојан

Техничко цртање I5 4

16Машински елементи II5 2 4
Моделирање са анализом
елемената и механизама III5 6

64. Милосављевић
Драган

Мерења у
електроенергетици III7, III8, III9 6 6

20
Електротермички уређаји Е41

Е42
2
2

2
2

65. Милосављевић
Зоран

Електроника II1, II4 6 4
20

Електроника III1,III2 4 6

66. Милосављевић
Наташа

Практична настава II1, II2, II3,
II4, II6

20
(15) 4(2.8)

22.9
Електронски медицински
уређаји Т44 3 3(2.1)

67. Митић Бојан

Примена рачунара у
електротехници II6, II7 8

20Основе електротехнике II2, II8 6
Дигитална електроника +
Системи управљања III5 2 4
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68. Митић Радмила

Основе електротехнике I2 3 2

21
Основе електротехнике I5 3 2
Електротехника са
мерењима II5 1 2

Основе електротехнике II3, II7 6
Роботика Т45 2

69. Мицић Младен Рачунарски хардвер II4 4 4

70.

Младеновић
Александар
(организатори
прак.наст. 60 %,
Чакар Данијела40%)

Основе електротехнике II6 3

21.8Програмирање III3 2 6 2(1.4)

Програмирање Т42 2 6 2(1.4)

71. Нешић Верица
Примена рачунара у
електротехници II1,II2,II3,II8 16

20Рачунарство и
информатика 2 II5 4

72. Ничковић
Јован

Практична-блок III8, III9 8
(5.6)

22.6Основе аутоматског
управљања

E41, Е42,
Е43, Е44 8 9

73. Пантић
Данијела

Основе електротехнике I3,I6,I7 9 6
20Електротехнички

материјали
II1, II2, II3,

II6, II7 5

74.

Павловић В.
Драган (Дејан
Стаменковић 50%,
Чакар Данијела
50%)

Тестирање и дијагностика
мехатронских система Т45 10 2(1.4)

20.8
Одржавање и монт.
мехат. система Т45 2(1.4)

Основе машинства II8, III7 4
Хидрауличне и
пнеуматске компоненте II5 2 2

75. Пејић Предраг

Електричне машине са
испитивањем III9 2 2

19
Електричне инсталације и
осветљење II7, II8 4

Електроенергетика III3 2
Електричне машине Е44,Е43 4 5

76. Пејчић
Мирослав

Рачунари и програмирање III6 3 6 2(1.4)

22.1Програмабилни логички
контролери Т45 1 4

Основе аутоматског
управљања Т41 3 3 1(0.7)

77. Петровић
Славиша

Расхладни уређаји III7 2 2

21.6Расхладни уређаји Е41, Е42 4 4 8
(5.6)

Електрична постројења III8, III9 4

78. Пешев-
Дрндаревић Рачунари III1,III2 III3 6 9 6(4.2) 23.2
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Валентина Микропроцесори са
елементима
програмирања

Т44 2 2

79.
Пешић Андреја
(Младеновић
Александар 10%)

Апликативни програми II4 4

90
%

 у
на

ст
ав

и
10

%
ор

га
н.

пр
ак

.
дн

ас
та

ве

Оперативни системи III4 4
Рачунарске мреже и
комуникације Т43 2 3

Микроконтролери+Мерни
претварачи (модули) III5 5.4 18.4

80. Поповић
Наташа

Рачунари Т42 3 6 2(1.4)

20.4
Информациони системи и
базе података III4 3 4

Програмирање II2 1 2

81. Ранђеловић
Момчило

Програмирање III5 2
20.8

Програмирање Т41, Т42 4 12 4(2.8)

82. Робајац
Александар

Рачунарство и
информатика

I1, I3, I4, I6,
I7 20 20

83. Стајић Данијела
Програмирање II3 1 2

21.8
Програмирање III1, III2 4 12 4(2.8)

84.
Стаменковић
Дејан
(Павловић В.
Драган-50%)

Хидраулични и
пнеуматски системи као
објекти управљања

III5 6 1(0.7)

50
%

 у
на

ст
ав

и,
50

%
 п

ом
.

ди
ре

кт
ор

а

Мехатронски системи Т45 3 2(1.4) 11.1

85. Стојадиновић
Радојка

Основе електротехнике II1, II4 6
20Електроника II2, II3 6 4

Електроника -ТМ II5 2 2

86. Стојановић
Вера

Основе електротехнике I1, I4 6 6
20

Рачунарство и информатика I2, I5 8

87. Тошев Зоран

Електроника у енергетици III8, III9 6 4

20.4
Енергетска електроника III7 2 2

Електроника 2 III6 2 3

Електротермички уређаји Е41, Е42 2(1.4)

88. Шубаревић
Татјана

Дигитална електроника III2,III6 4 6

21
Високофреквенцијска
електроника Т44 2 2

Електроника2 III3 2 3
Основе телекомуникација II6 2

89. Бранковић
Миодраг

Практична настава
(електро)

I1, I2, I3, I6,
I7

10
(7.7)

20Практична настава II II8. II9 8
(6.15)

Практична настава III III8, III9 8
(6.15)
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5.14. Извршиоци у Електротехничкој школи “Никола Тесла”
за 2014 / 2015. школску годину

А. ИЗВРШИОЦИ У НАСТАВИ

Српски језик и књижевност – 5.40
Енглески језик – 4.11
Руски језик – 0.44
Француски језик – 0.33
Математика – 7.55
Физичко васпитање – 3.30
Историја – 1.30
Физика – 1.30
Ликовна култура – 0.35
Филозофија – 0.85
Хемија – 0.60
Економика и организација предузећа – 1.00
Географија – 0.55
Биологија – 0.50
Социологија – 0.75
Устав и права грађана – 0.40
Грађанско васпитање – 1.7
Верска настава – 1.0
Музичка уметност – 0.30
Електро група предмета – 36.16
Машинска група предмета – 2.395
Практична (блок) настава – 3.39

Укупно извршилаца у настави : 73.675

Б. ИЗВРШИОЦИ У ВАННАСТАВИ

Директор – 1.00
Помоћник директора – 1.00
Секретар – 1.00
Педагог – 1.00
Психолог – 1.00
Шеф рачуноводства – 1.00
Финансијско-књиговодствени радник – 2.00
Помоћни наставник – 1.00
Административни радник – 1.00
Организатор практичне наставе – 1.00
Библиотекар – 2.00

90. Стојановић
Горан

Практична настава
(металска)

I1, I2, I3, I6,
I7

10
(7.7)

21.3Практична настава II II7 4(3.1)
Практична настава III III7 4(3.1) 4(2.8)
Електромашинскиа
припрема I5 - - 6(4.6)

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( ЕЛЕКТРО ГРУПА ПРЕДМЕТА 36.16
УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА ): 2.395

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ: 1.00
УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ( ПРАКТИЧНА НАСТАВА+БЛОК ) : 3.39

УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА: 1.00
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Домар – 1.00
Радник на одржавању машина у радионицама – 2.00
Спремачица – 12.00
Укупно у ваннастави : 28.00
УКУПНО ИЗВРШИЛАЦА (А+Б) : 101.675

5.15. Табела 40 часовне радне недеље наставника за школску
2014/2015. годину
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1. Бартон Јелена 18 1 9 2 2 1 1 1 1 1 3 40

2. Вељковић
Бранкица 9 1 4 1 1 1 1 1 1 20

3.
Мићовић-
Дубичанин
Гордана

18 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 3 40

4. Петковић
Радмила 18 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 3 40

5. Станојевић
Јасмина 18 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 40

6. Стефановић
Биљана 18 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 3 40

7. Тричковић
Габриела 2 0.5 0.5 0.5 0.5 28 32

8. Петровић
Милена (e) 18 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 40

9. Радивојевић
Душанка 10 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 24

10. Садиковић
Бојана 10 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 24

11. Станковић
Љиљана 18 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 3 40

12. Стефановић
Милена 18 1 9 2 1 1 1 1 1 1 4 40

13. Богдановић
Загорка 8 1 4 1 1 1 1 1 18

14. Донков Нада 6 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12

15. Величковић-
Митић Биљана 16 1 9 2 2 1 1 1 1 1 5 40

16. Зељковић-Коцић
Снежана 20 1 10 2 1 1 1 1 1 2 40

17. Митић Марија 8 1 4 1 1 0.5 1 0.5 1 18
18. Николић-Митић

Слађана 19 1 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 40

19. Петровић
Милена 16 1 9 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 40
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20. Стојановић
Биљана 19 1 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 40

21. Стојановић
Мирјана 16 1 9 2 2 1 1 1 1 1 1 4 40

22. Шумоња Соња 20 1 10 2 1 1 1 1 1 1 1 40

23. Јовановић
Предраг 20 10 2 1 1 1 1 1 3 40

24. Марјановић
Саша 14 7 1 1 1 1 1 1 1 28

25. Петровић Бојко 6 3 0.5 1 1 0.5 28 40

26. Радосављевић
Невена 10 5 1 1 1 1 1 20

27. Трифуновић
Наташа 16 8 2 1 1 1 1 1 1 32

28. Игрутиновић
Витомир 20 1 10 1 1 1 1 1 4 40

29. Малинић Емина 6 0.5 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12
30. Малинић Милета 18 1 9 1 1 1 1 4 36

31. Божиловић
Марина 8 0.5 4 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 16

32. Милетић Ана 5 3 1 1 1 1 12

33. Радовановић
Милица 2 1 1 4

34. Ђорђевић
Бранислава 19 1 10 1 1 1 1 6 40

35. Јовановић
Ивана 12 0.5 6 1 1 1 1 1 0.5 24

36. Костић
Звонимир 5 2 1 1 1 10

37. Лазовић
Александра 19 10 1 1 1 1 1 6 40

38. Лазић Тамара 20 1 10 1 1 1 1 1 4 40

39. Меденица
Наташа 11 1 6 1 1 1 1 1 1 24

40. Пејић Славица 20 1 10 1 1 1 1 1 4 40

41. Радовић
Снежана 20 1 10 1 1 1 1 5 40

42. Стојаковић
Драган 19 8 2 1 1 1 8 40

43. Цветковић
Бојана 6 2 1 1 0.5 0.5 1 12

44. Јанковић Ивана 20 1 10 1 1 1 1 1 1 3 40

45. Младеновић
Александар 21 1 10 1 1 1 1 1 1 2 40

46. Митић Бојан 20 1 10 1 1 1 1 1 1 3 40
47. Димић Виолета 15 1 8 1 1 1 1 1 1 10 40

48.
Динић-
Живановић
Ивана

20 1 10 1 1 1 1 1 1 3 40

49. Дуњић Оливера 13 6 1 1 1 1 1 16 40
50. Живковић Саша 20 1 10 1 1 1 1 1 1 3 40
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51. Јевтић Радоје 20 1 10 1 1 1 1 1 1 1 2 40

52. Јовановић
Мирјана 19 1 10 1 1 1 1 1 1 4 40

53. Јовановић
Снежана 19 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 40

54. Крстић
Александар 20 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

55. Крстић Милена 19 1 10 1 1 1 1 1 1 1 3 40
56. Крстић Саша 16 0.5 8 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 10 40
57. Марковић Зоран 22 1 10 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 40

58. Мијалковић
Марина 20 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

59. Лилић Никола 10 0.5 5 1 0.5 1 1 1 20

60. Милинчић
Милена 20 1 10 1 1 1 1 1 1 1 2 40

61. Илић Бобан 7 1 4 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16

62. Милосављевић
Драган 20 1 10 1 1 1 1 1 1 1 2 40

63. Милосављевић
Зоран 20 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

64. Милосављевић
Наташа 23 1 10 1 1 1 1 1 1 40

65. Митић Радмила 21 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 40
66. Нешић Верица 20 1 10 1 1 1 1 1 1 1 2 40
67. Ничковић Јован 22 1 10 1 1 1 1 1 1 1 40

68. Павловић В.
Драган 21 1 10 1 1 1 1 1 1 2 40

69. Пантић Данијела 20 1 10 1 1 1 1 1 1 1 2 40
70. Пејић Предраг 19 1 10 1 1 1 1 1 1 1 3 40

71. Пејчић
Мирослав 22 1 10 1 1 1 1 1 1 1 40

72. Петровић
Славиша 22 1 10 1 1 1 1 1 1 1 40

73.
Пешев-
Дрндаревић
Валентина

23 1 10 1 0.5 1 1 0.5 1 1 40

74. Пешић Андреја 18 1 9 1 1 1 1 1 1 1 5 40
75. Поповић Наташа 20 1 10 1 1 1 1 1 1 1 2 40

76. Ранђеловић
Момчило 21 1 10 1 1 1 1 1 1 2 40

77. Робајац
Александар 20 1 10 1 1 1 1 1 1 1 2 40

78. Стојадиновић
Радојка 20 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

79. Стојановић Вера 20 1 10 1 1 1 1 1 1 1 2 40
80. Тошев Зоран 20 1 10 1 1 1 1 1 1 1 2 40

81. Шубаревић
Татјана 21 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 40

82. Стајић Данијела 22 1 10 1 1 1 1 1 1 1 40

83. Стаменковић
Дејан 11 0.5 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 20 40
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5.16. Распоред часова за 2014 / 2015. школску годину

Овај распоред часова је усвојен на седници Наставничког већа школе уочи почетка
нове школске године, обухвата часове теоријске наставе, лабораторијских вежби и
практичне наставе, урађен је на основу поделе предмета на наставнике, примењује се од 01.
09. 2014. године, а током школске године, из разлога образовно-васпитног процеса, његова
је измена у неким деловима свакако могућа.

Распоред часова је усвојен и донет на седници Наставничког већа школе 29. 08. 2014.
године.

ПОНЕДЕЉАК

84. Марић Љубиша 6 0.5 3 0.5 0.5 0.5 1 12

85. Милојковић
Бојан 16 1 8 1 1 1 1 1 1 1 32

86. Бранковић
Миодраг 20 1 10 1 1 1 1 1 1 3 40

87. Стојановић
Горан 21 1 10 1 1 1 1 1 1 2 40

88. Мицић Младен 4 2 0.5 0.5 0.5 0.5 8
89. Николић Ирена 2 1 0.5 0.5 4
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УТОРАК
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СРЕДА
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ЧЕТВРТАК
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ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
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5.17. Подела одељењских старешинстава за 2014 / 2015. школску
годину

I РАЗРЕД
I1 електротехничар рачунара Снежана Зељковић-Коцић
I2 електротехничар рачунара Наташа Меденица
I3 електротехничар рачунара Александар Робајац
I4 електротехничар информационих технологија Марија Митић
I5 техничар мехатронике Радмила Митић
I6 електротехничар за термичке и расхладне уређаје Марина Божиловић
I7 електротехничар енергетике Милена Милинчић

II РАЗРЕД
II1 електротехничар рачунара Зоран Милосављевић
II2 електротехничар рачунара Наташа Поповић
II3 електротехничар рачунара Радојка Стојадиновић
II4 електротехничар информационих технологија Биљана Стојановић
II5 техничар мехатронике Биљана Стефановић
II6 електротехничар електронике Бојана Садиковић
II7 електротехничар за термичке и расхладне уређаје Душанка Радивојевић
II8 електротехничар енергетике Верица Нешић

III РАЗРЕД
III1 електротехничар рачунара Данијела Стајић
III2 електротехничар рачунара Соња Шумоња
III3 електротехничар рачунара Љиљана Станковић
III4 електротехничар информационих технологија Милена Крстић
III5 техничар мехатронике Саша Крстић
III6 електротехничар електронике Татјана Шубаревић
III7 електротехничар за термичке и расхладне уређаје Јасмина Станојевић
III8 електротехничар енергетике Александар Крстић
III9 електротехничар енергетике Предраг Пејић

IV РАЗРЕД
T41 електротехничар рачунара Наташа Трифуновић
T42 електротехничар рачунара Виолета Димић
T43 електротехничар рачунара Милена Петровић (енг.)
T44 електротехничар електронике Милена Петровић (мат.)
T45 техничар мехатронике Дејан Стаменковић
E41 електротехничар за термичке и расхладне уређаје Зоран Марковић
E42 електротехничар за термичке и расхладне уређаје Славиша Петровић
E43 електротехничар енергетике Саша Марјановић
E44 електротехничар енергетике Славица Пејић



Годишњи план рада школе, школска 2014/2015. година

страна 57 од 207

5.18. Подела руководиоца стручних већа за 2014 / 2015. школску
годину
Редни
број Назив стручног већа Руководилац стручног већа

1. Српски језик и књижевност, Музичка уметност
и Ликовна култура Бранкица Вељковић

2. Страни језици – енглески, француски, руски и
немачки Милена Петровић

3. Математика Слађана Митић-Николић

4. Природне науке – Физика, Хемија, Биологија и
Географија Славица Пејић

5.
Друштвене науке – Историја, Филозофија,
Социологија, Устав и права грађана и
Економика и организација предузећа

Костић Звонимир

6. Грађанско васпитање и верска настава Александра Лазовић
7. Физичко васпитање Предраг Јовановић

8.

Машинска група предмета – Механика,
Припрема електромашинских материјала, Техничка
механика са механизмима, Хидрауличне и
пнеуматске компоненте, Машински елементи,
Хидраулични и пнеуматски системи као објекти
управљања, Моделирање са анализом елемената и
механизама и Техничко цртање са нацртном
геометријом

Дејан Стаменковић

9.

Слаба струја - Основе електротехнике,
Електротехника са мерењима, Електрична
мерења, Основе телекомуникација и
Електротехнички материјали,
Електроника, Мерења у електроници,
Дигитална електроника, Високофреквенцијска
електроника, Енергетска електроника,
Електронски појачавачи и Електронски
медицински уређаји

Татјана Шубаревић

10.

Јака струја
Мерења у електроенергетици, Електричне
машине са испитивањем, Електричне
инсталације и осветљење, Електроенергетика,
Електрично покретање, Управљање
електромоторним погоном
Расхладни уређаји, Електротермички уређаји,
Електромоторни погон, Електричне мреже и
Електрична постројења

Александар Крстић

11.

Рачунарство – Рачунари, Програмирање, Веб
дизајн, Рачунарски хардвер, Рачунарство и
информатика, Рачунарска графика и
мултимедија, Примена рачунара у
електротехници, Рачунари и програмирање,
Рачунарске мреже и комуникације,
Микропроцесори са елементима
програмирања

Александар Робајац

12.

Аутоматика – Основе аутоматског управљања,
Мерни претварачи/Системи управљања,
Дигитална електроника/Микроконтролери,
Програмабилни логички контролери

Јован  Ничковић

13. Практична настава Наташа Милосављевић
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5.19. Комисије Електротехничке школе “Никола Тесла” за 2014 /
2015. школску годину

Редни
број Задужење комисије Извршиоци задужења

1. Школска заједница ученика

Марина Божиловић
Данијела Пантић
Биљана Стефановић
Зоран Тошев

2. Уређење школског дворишта и школског
простора

Ана Милетић-Стојичић
Гордана Мићовић Дубичанин
Соња Шумоња
Габриела Тричковић

3. Културна, јавна и стручна делатност школе

Момчило Ранђеловић
Саша Живковић
Небојша Соколовић
Вера Стојановић
Александар Крстић

4. Представници школе у Заједници
електротехничких школа Србије

Небојша Соколовић
Зоран Милосављевић
Снежана Стевановић

5. Сарадња са родитељима

Анкица Јанковић
Дејан Стаменковић
Јелена Стоиљковић
Бојко Петровић
Небојша Соколовић

6. Сарадња са ученичким парламентом

Анкица Јанковић
Јелена Стојиљковић
Александра Лазовић
Славица Пејић

7. Наставна питања

Анкица Јанковић
Дејан Стаменковић
Јелена Стоиљковић
Бојко Петровић
Небојша Соколовић

8. Израда распореда часова Виолета Димић
Дејан Стаменковић

9. Организација екскурзија и излета

I разред – Марина Божиловић и
Наташа Меденица

II разред – Зоран Милосављевић и
Биљана Стефановић

III разред – Данијела Стајић и
Љиљана Станковић

IV разред – Славиша Петровић и
Дејан Стаменковић

IV разред ( стручна пракса из
електроенергетике ) – Оливера
Дуњић, Александар Крстић, Зоран
Марковић и Драган Милосављевић

10. Организација матурске вечери Саша Марјановић
Виолета Димић

11. Организација спортских такмичења

Предраг Јовановић
Бојко Петровић
Наташа Трифуновић
Саша Марјановић
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12. Организација такмичења из стручних
предмета

Виолета Димић
Зоран Марковић
Зоран Милосављевић
Радојка Стојадиновић
Вера Стојановић
Радмила Митић
Милена Крстић
Момчило Ранђеловић
Данијела Пантић

13. Организација прославе и излета за Дан
школе

Јован Ничковић
Наташа Трифуновић
Небојша Соколовић

14.
Организација ученичког програма за Дан
школе и прославу школске славе Свети
Сава

Гордана Мићовић-Дубичанин
Јелена Бартон
Радмила Петковић
Вељковић Бранкица
Бојана Цветковић

15. Руковођење разредним већима

I разред – Марија Митић
II разред – Биљана Стојановић
III  разред – Данијела Стајић
IV разред – Милена Петровић (мат.)

16. Вођење записника Наставничког већа Милена Стефановић
Јелена Бартон

17. Разредно старешинство за ванредне
ученике и за ученике V степена Снежана Ранчић

18. Правдање изостанака

I разред - Милена Милинчић и
Наташа Меденица

II разред – Биљана Стефановић и
Радојка Стојадиновић

III разред – Соња Шумоња и Татјана
Шубаревић

IV разред – Наташа Трифуновић и
Саша марјановић

19.
Комисија за сравњивање програма за
доквалификацију, преквалификацију и
специјализацију

Снежана Ранчић
Татјана Шубаревић
Славиша Петровић

20. Музичка омладина – хор Бојана Цветковић

21. Ажурирање WEB сајта школе Никола Лилић
Александар Младеновић

22. Рад у библиотеци
Снежана Ранчић
Габриела Тричковић
Бојко Петровић

23. Израда школског часописа Јасмина Станојевић
Звонко Костић
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5.20. Комисије за полагање ванредних испита и испита
специјалистичког образовања
Редни
број Наставни предмет Комисија

Ванредни испити

1. Српски језик и књижевност

Октобарски рок :
Стефановић Биљана
Бартон Јелена
Јануарски рок :
Станојевић Јасмина
Вељковић Бранкица
Априлски рок :
Мићовић-Дубичанин Гордана
Петковић Радмила
Јунски  рок :
Стефановић Биљана
Бартон Јелена
Августовски  рок :
Станојевић Јасмина
Вељковић Бранкица

2. Енглески језик

Октобарски рок :
Станковић Љиљана
Стефановић Милена
Јануарски рок :
Петровић Милена
Радивојевић Душанка
Априлски рок :
Радивојевић Душанка
Стефановић Милена
Јунски рок :
Петровић Милена
Станковић Љиљана
Августовски рок :
Садиковић Бојана
Стефановић Милена

3. Руски језик Богдановић Загорка
Донков Нада

4. Француски језик Донков Нада
Богдановић Загорка

5. Немачки језик Ангажовање из друге школе

6. Математика

Октобарски рок :
Шумоња Соња
Стојановић Мирјана
Јануарски рок :
Петровић Милена
Величковић-Митић Биљана
Априлски рок :
Зељковић-Коцић Снежана
Митић Марија
Јунски рок :
Митић-Николић Слађана
Петровић Милена
Августовски рок :
Стојановић Биљана
Величковић-Митић Биљана
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Редни
број Наставни предмет Комисија

7. Физичко васпитање

Октобарски рок :
Трифуновић Наташа
Јовановић Предраг
Јануарски рок :
Петровић Бојко
Марјановић Саша
Априлски рок :
Трифуновић Наташа
Јовановић Предраг
Јунски рок :
Петровић Бојко
Марјановић Саша
Августовски рок :
Трифуновић Наташа
Јовановић Предраг

8. Историја Игрутиновић Витомир
Малинић Емина

9. Физика Малинић Милета
Божиловић Марина

10. Ликовна култура Милетић Ана
Цветковић Бојана

11. Филозофија Ђорђевић Бранислава
Радовић Снежана

12. Хемија Јовановић Ивана
Божиловић Марина

13. Економика и организација предузећа Лазић Тамара
Радовић Снежана

14. Географија Меденица Наташа
Пејић Славица

15. Биологија Пејић Славица
Меденица Наташа

16. Социологија Радовић Снежана
Ђорђевић Бранислава

17. Устав и права грађана Радовић Снежана
Костић Звонимир

18. Музичка уметност Цветковић Бојана
Милетић Ана

19. Основе електротехнике 1 – Т смер Стојановић Вера
Митић Радмила

20. Основе електротехнике 1 – Е смер Пантић Данијела
Мијалковић Марина

21. Техничко цртање са нацртном геометријом Стајић Данијела
Стаменковић Дејан

22. Рачунарска графика и мултимедија Стајић Данијела
Стојановић Вера

23. Рачунарство и информатика Стојановић Вера
Стајић Данијела

24. Практична настава ( 1. разред ) Бранковић Миодраг
Стојановић Горан

25. Основе електротехнике 2 – Т смер Стојадиновић Радојка
Митић Радмила

26. Основе електротехнике 2 – Е смер Митић Радмила
Стојадиновић Радојка

27. Електротехнички материјали Милосављевић Наташа
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Редни
број Наставни предмет Комисија

Пантић Данијела

28. Примена рачунара у електротехници Нешић Верица
Робајац Александар

29. Програмирање ( 2. разред ) Ранђеловић Момчило
Крстић Милена

30. Основе телекомуникација Шубаревић Татјана
Милосављевић Зоран

31. Електрична мерења – Т смер Динић Ивана
Младеновић Александар

32. Електрична мерења – Е смер Младеновић Александар
Динић Ивана

33. Електроника 1 – Т смер Милосављевић Зоран
Стојадиновић Радојка

34. Електроника 1 – Е смер Јовановић Снежана
Шубаревић Тања

35. Електричне инсталације и осветљење Крстић Александар
Дуњић Оливера

36. Практична настава ( 2. разред) Пантић Данијела
Милосављевић Наташа

37. Електроника 2 Милосављевић Зоран
Димић Виолета

38. Мерења у електроници Јевтић Радоје
Пантић Данијела

39. Дигитална електроника Јовановић Снежана
Шубаревић Татјана

40. Рачунари ( 3. разред ) Мијалковић Марина
Пешев-Дрндаревић Валентина

41. Програмирање ( 3. разред ) Крстић Милена
Ранђеловић Момчило

42. Електроенергетика Крстић Александар
Илић Бојан

43. Електронски појачавачи Динић Ивана
Милосављевић Зоран

44. Рачунари и програмирање Пејчић Мирослав
Мијалковић Марина

45. Електроника у енергетици Марковић Зоран
Тошев Зоран

46. Мерења у електроенергетици Милосављевић Драган
Илић Бобан

47. Електричне машине са испитивањем Живковић Саша
Пејић Предраг

48. Елементи аутоматизације Пејчић Мирослав
Пешић Андреја

49. Микроконтролери Пејчић Мирослав
Пешић Андреја

50. Основе машинства Стаменковић Дејан
Павловић Драган

51. Електротермички уређаји Марковић Зоран
Тошев Зоран

52. Расхладни уређаји Петровић Славиша
Тошев Зоран

53. Електричне мреже Марковић Зоран
Милинчић Милена

54. Електрична постројења Дуњић Оливера
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Редни
број Наставни предмет Комисија

Крстић Саша

55. Практична настава ( 3. разред ) Крстић Саша
Бранковић Миодраг

56. Програмирање ( 4. разред ) Ранђеловић Момчило
Крстић Милена

57. Рачунари ( 4. разред ) Поповић Наташа
Димић Виолета

58. Рачунарске мреже и комуникације Димић Виолета
Поповић Наташа

59. Основе аутоматског управљања – Т смер Јовановић Мирјана
Ничковић Јован

60. Основе аутоматског управљања – Е смер Ничковић Јован
Пешић Андреја

61. Микропроцесори са елементима
програмирања

Пешев-Дрндаревић Валентина
Пејчић Мирослав

62. Мерења у аутоматици Јовановић Мирјана
Ничковић Јован

63. Системи аутоматског управљања Ничковић Јован
Пешић Андреја

64. Рачунари у системима управљања Пејчић Мирослав
Јовановић Мирјана

65. Електричне машине са регулацијом
електромоторног погона

Пејић Предраг
Живковић Саша

66. Електронски медицински уређаји Милосављевић Наташа
Мијалковић Марина

67. Високофреквенцијска електроника Шубаревић Татјана
Милосављевић Зоран

68. Електрично покретање Тошев Зоран
Крстић Саша

69. Управљање електромоторним погоном Крстић Саша
Тошев Зоран

70. Програмабилни логички контролери Пејчић Мирослав
Пешић Андреја

71. Електромоторни погон Крстић Александар
Живковић Саша

72. Енергетска електроника Марковић Зоран
Тошев Зоран

73. Електротехника са мерењима Митић Радмила
Стојадиновић Радојка

74. Грађанско васпитање Лазовић Александра
Пејић Славица

75. Верска настава Стојаковић Драган

76. Обновљиви извори енергије Живковић Саша
Пејић Предраг

77. Пројектовање електричних инсталација Крстић Александар
Дуњић Оливера

78. Практична настава Е
(други разред)

Бранковић Миодраг
Стојановић Горан

Специјалистичко образовање

1. Примена енергетске електронике Марковић Зоран
Тошев Зоран

2. Електрична мерења у енергетици Милосављевић Драган
Илић Бобан
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Редни
број Наставни предмет Комисија

3. Организација рада и основе система
квалитета

Петровић Славиша
Тошев Зоран

4. Разводна постројења Дуњић Оливера
Крстић Саша

5. Електроенергетски водови Марковић Зоран
Тошев Зоран

6. Електроенергетски надземни водови и
каблови

Марковић Зоран
Тошев Зоран

7. Заштита електричних мрежа Марковић Зоран
Крстић Александар

8. Електричне машине Живковић Саша
Пејић Предраг

9. Електричне инсталације и осветљење Крстић Александар
Дуњић Оливера

10. Електромоторни погон са управљањем Крстић Александар
Дуњић Оливера

11. Електроника Милосављевић Зоран
Стојадиновић Радојка

12. Мерења у аутоматици Јовановић Мирјана
Пешић Андреја

13. Основе рачунарске технике Поповић Наташа
Димић Виолета

14. Хидрауличне и пнеуматске компоненте
аутоматике

Стаменковић Дејан
Павловић Драган

15. Елементи мерно регулационе технике Јовановић Мирјана
Пешић Андреја

16. Системи аутоматског управљања Ничковић Јован
Пешић Андреја

17. Практична настава– Т смер Пешић Андреја
Ничковић Јован

18. Практична настава – Е смер Крстић Саша
Бранковић Миодраг

19. Електротермички уређаји Тошев Зоран
Петровић Славиша

20. Расхладни уређаји Петровић Славиша
Тошев Зоран

21. Аутоматско управљање терм.  и
расхладним уређајима

Ничковић Јован
Пешић Андреја

22. Електричне машине са електромоторним
погоном

Пејић Предраг
Живковић Саша

23. Електрична опрема са технологијом израде Живковић Саша
Пејић Предраг

24. Технологија израде трансформатора Пејић Предраг
Живковић Саша

25. Технологија израде обртних електричних
машина

Живковић Саша
Пејић Предраг

У току 2013/2014 године одржано је шест рокова. Пет редовних и шести ванредни у
децембру.



Годишњи план рада школе, школска 2014/2015. година

страна 65 од 207

5.21. Комисије за полагање матурског испита
Редни
број Наставни предмет Комисија

1. Српски језик и књижевност
Петковић Радмила
Бартон Јелена
Станојевић Јасмина

2. Математика
Николић-Митић Слађана
Петровић Милена
Митић Марија

3. Електрична мерења и Мерења у електроници
Динић-Живановић Ивана
Јевтић Радоје
Милинчић Милена

4. Електроника
Милосављевић  Зоран
Стојадиновић Радојка
Димић Виолета

5. Рачунари
Јанковић Ивана
Поповић Наташа
Пешев-Дрндаревић Валентина

6. Програмирање
Младеновић Александар
Ранђеловић Момчило
Стајић Данијела

7. Основе аутоматског управљања
Јовановић Мирјана
Пејчић Мирослав
Ничковић Јован

8. Рачунарске мреже и комуникације
Димић Виолета
Пешић Андреја
Поповић Наташа

9. Микропроцесори са елементима програмирања
Пешев-Дрндаревић Валентина
Пејчић Мирослав
Пешић Андреја

10. Рачунари и програмирање
Пејчић Мирослав
Ранђеловић Момчило
Мијалковић Марина

11. Електронски појачавачи
Динић-Живановић Ивана
Милосављевић Зоран
Мицић Младен

12. Електронски медицински уређаји
Милосављевић Наташа
Мијалковић Марина
Павловић Драган

13. Високофреквенцијска електроника
Шубаревић Татјана
Милосављевић Зоран
Митић Бојан

14. Електрична мерења и Мерења у електроенергетици
Милосављевић Драган
Живковић Саша
Пејић Предраг

15. Енергетска електроника
Тошев Зоран
Марковић Зоран
Јовановић Снежана

16. Електричне машине са испитивањем
Живковић Саша
Пејић Предраг
Милосављевић Драган

17. Електромоторни погон
Милинчић Милена
Крстић Александар
Крстић Саша

18 Расхладни уређаји
Петровић Славиша
Тошев Зоран
Дуњић Оливера
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Редни
број Наставни предмет Комисија

19.. Електротермички уређаји
Тошев Зоран
Милосављевић Драган
Марковић Зоран

20. Електричне инсталације и осветљење
Крстић Александар
Милинчић Милена
Илић Бобан

21. Електричне мреже
Марковић Зоран
Милинчић Милена
Крстић Саша

22. Електрична постројења
Дуњић Оливера
Крстић Саша
Тошев Зоран

23.

Стручно теоријска знања техничар мехатронике

Стаменковић Дејан
Крстић Саша
Пејчић Мирослав
Пешић Андреја
Милојковић Бојан

Предмет процентуално
учешће у тесту

Хидрауличке и пнеуматске
компоненте 25%

Програмабилни логички
контролери 20%

Системи управљања 20%
Електрични погон и опрема у
мехатроници 25%

Машински елементи 10%
Укупно 100%

24. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД

техничар мехатронике-оглед

Комисија I
Стаменковић Дејан
Пејчић Мирослав
Љубисављевић Горан,
екстерни члан

Комисија II
Крстић Саша
Павловић Драган
Илић Бобан, екстерни члан

5.22. Начин полагања матурског испита

Матурски испит полаже редовни и ванредни ученик на крају стицања
четворогодишњег образовања, а који је позитивно оцењен из свих наставних предмета.
Матурски испит се састоји из два дела, и то :

1. Заједничког дела за све образовне профиле
2. Посебног дела за сваки образовни профил

Припремна настава се реализује у склопу консултација за израду матурских практичних
радова и консултација изборних предмета 5% од укупног фонда часова по предмету.
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Заједнички део матурског испита

Српски језик и књижевност се полаже писмено према четворогодишњем програму
који је ученик завршио, с тим што комисија за полагање испита утврђује листу од 4 теме, од
којих ученик бира једну тему за испит. Писмени део испита из Српског језика и књижевности
траје 4 сата.

Посебни део матурског испита

Посебни део матурског испита се састоји из два дела, и то :

1. Матурског практичног рада
2. Усменог испита из изборног предмета

Матурски практични рад се састоји из израде пројекта, дела машине, уређаја,
инсталације и слично, утврђивања квара или исправности дела машине, уређаја,
инсталације и слично, као и њиховог сервисирања.

Ученик се опредељује за један од предмета из наставног плана и програма
карактеристичних за образовни профил, и то:

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
1. Рачунари
2. Програмирање
3. Основе аутоматског управљања
4. Рачунарске мреже и комуникације

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ
1. Електронски појачавачи
2. Електронски медицински уређаји
3. Рачунари и програмирање
4. Високофреквенцијска електроника

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
1. Расхладни уређаји
2. Електротермички уређаји
3. Основе аутоматског управљања

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Електричне инсталације и осветљење
2. Пројектовање електричних инсталација и осветљења
3. Обновљиви извори енергије
4. Електричне мреже
5. Електрична постројења
6. Електричне машине
7. Основе аутоматског управљања

Матурски практични рад се оцењује бројчаном оценом, а списак утврђених задатака
се обавезно објављује на огласној табли у лабораторији, и то најкасније до краја месеца
фебруара.

Ученик врши одбрану матурског практичног рада, даје потребна објашњења о
концепцији и о начину израде, као и о методама, поступцима и фазама реализације.

Ученик је у обавези да има писани део матурског практичног рада који се израђује у
три истоветна примерка и без кога ученик не може пријавити, а самим тим ни изаћи на
матурски испит.

Усмени испит из изборног предмета ученик полаже након полагања матурског
практичног рада, тако што се за сваки образовни профил наставним планом и програмом



Годишњи план рада школе, школска 2014/2015. година

страна 68 од 207

рада утврђује списак изборних предмета, а ученик се опредељује за један са листе
утврђених предмета, и то :

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
1. Математика
2. Електрична мерења и Мерења у електроници
3. Електроника
4. Рачунари
5. Програмирање
6. Основе аутоматског управљања
7. Рачунарске мреже и комуникације

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ
1. Математика
2. Мерења у електроници
3. Електроника
4. Електронски појачавачи
5. Електронски медицински уређаји
6. Рачунари и програмирање
7. Високофреквенцијска електроника

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
1. Математика
2. Мерења у електроенергетици
3. Енергетска електроника
4. Електричне машине са испитивањем
5. Електромоторни погон
6. Расхладни уређаји
7. Електротермички уређаји
8. Основе аутоматског управљања

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Математика
2. Мерења у електроенергетици
3. Електроника у енергетици
4. Електричне машине
5. Основе аутоматског управљања
6. Електричне инсталације и осветљење
7. Електричне мреже
8. Електрична постројења

Ученик има право да полаже матурски испит по редовном поступку у два испитна
рока, односно у јунском и у августовском.

Ученик је положио матурски испит ако је и из заједничког и из посебног дела
матурског испита добио позитивне оцене. Општи успех на матурском испиту се исказује
једном оценом, као аритметичка средња вредност добијених оцена на појединим деловима
испита.

Ученик који је на матурском испиту добио једну или две недовољне оцене полаже
поправни, односно поправне испите. Ако је ученик добио недовољну оцену на матурском
практичном раду, извлачи нови задатак и понавља цео поступак израде и одбране рада.

Уколико ученик не положи поправни, односно поправне испите, упуђује се на поновно
полагање тих испита, али у својству ванредног ученика.

Ученик није положио матурски испит ако одустане у току самог полагања, ако не
изађе на неки од делова испита или ако добије три недовољне оцене на свим деловима
матурског испита.
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5.23. ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

Матурски испит за ученике који су се школовали по огледном програму за
образовнипрофилтехничар мехатронике, састоји се од три независна испита:

 испит из српског језика,
 испит за проверу стручно–теоријских знања;
 матурски практични рад.

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних
предмета који је обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за
полагање теста за проверу стручно–теоријских знања и матурског практичног рада.

Ученик који је положио матурски испит, стиче право на издавање дипломе о стеченом
средњем образовању за образовни профил техничар мехатронике-оглед.

Уз диплому ученик добија и уверење о положеним испитима у оквиру савладаног
програма огледа за образовни профил.

Ученик полаже матурски испит у складу са Законом.

5.24. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

Циљ овог дела матурског испита је провера стручно–теоријских знања
неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик
оспособљава током школовања.

У наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар
мехатронике, теоријска стручна знања неопходна за обављање послова и задатака
техничара мехатронике, стичу се у оквиру предмета:

 M2. Хидрауличке и пнеуматске компоненте
 M11. Програмабилни логички контролери
 M8. Системи управљања
 M9. Електрични погон и опрема у мехатроници
 Машински елементи

Провера стручно–теоријских знања врши се завршним тестирањем у оквиру
матурског испита.  Тест садржи највише 50 задатака. Комбинација задатака за
матурски тест, узимајући у обзир и критеријум сазнајне сложености, формира се од
задатака која се налазе у Збирци задатака за завршно тестирање (Анекс 2).

Збирка задатака организована је у 5 области, које одговарају изучаваним
предметима.

5.25. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД

Матурским практичним радом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном
образовању, по програму стекао прописана знања, вештине и главне стручне компетенције
за које се школовао у оквиру образовног профил техничар мехатронике-оглед.

У оквиру овог дела матурског испита проверава се стеченост програмом прописаних
стручних компетенција:

 Монтажа мехатронског система, поставка параметара мехатронског система,
тестирање рада и праћење радног циклусамехатронског система

 дијагностика и отклон квара на мехатронском систему
Збирни образац за оцењивање, заједно са појединачним обрасцима за оцењивање прилаже
се уз Записник о полагању матурског испита.
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5.26. Унапређивање образовног и васпитног процеса

Унапређивање образовног и васпитног процеса, што представља константан задатак
за школу која тежи бити модерна и савремена, одвијаће се преко примене нових наставних
средстава, нових наставних метода, техника и облика рада. Професори школе су у
протеклом периоду обучени за све те активности путем семинара који су се одржавали
учешћем школе у другој фази Програма реформе средњег стручног образовања. Главни
носиоци и реазлизатори тих активности биће стручна већа наставника у сарадњи са
директором и стручним сарадницима школе. На Наставничком већу ће се реализовати
предавања и анализе постигнутих резултата и успеха ученика и наставника.

Главни правци иновирања наставе ће се одвијати преко стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника, а оно ће уз примену одговарајућих облика и метода
наставе омогућити веће ангажовање ученика, њихове разноврсне активности и њихова већа
постигнућа, а све у циљу продуктивности ученика, што је и основни задатак развојног
планирања за период од 2012. – 2017. године. Унапређивање квалитета и ефекта наставе
одвијаће се преко фронталног, групног и индивидуалног рада, диференциране наставе,
индивидуализоване наставе и тимске наставе, са посебним освртом на проблемску настави
и на учење путем открића, а примени нових наставних метода и техника рада у циљу
остваривања сазнајних и васпитних циљева биће посвећена посебна пажња.

Организацију и реализацију програма унапређивања образовно-васпитног рада
школе води директор школе.

У склопу унапређивања образовно-васпитног рада школа организује обавезну
припремну наставу намењену ученицима упућеним на поправни и разредни испит у трајању
од  10% од укупног годишњег фонда часова а по распореду утврђеном након одржаног
завршног одељењског већа.

Акциони планови за унапређење квалитета у кључним областима Настава и учење и
Постигнућа ученика ушколској 2014-2015. години

Кључна област : Настава и учење

ЦИЉ:   Израда програма за подршку и усвршавање наставног процеса као и процеса
учења, и реализацијапредвиђенихактивности.

Активности Начин
реализације

Време
реализације Носиоци

1.  Израда програма за
подршку ученицима у
процесу учења

Разговор
Договор

Дискусија

До1. Октобра
2014.Године

Тим за
самовредновање

у кључној области
настава и учење

Педагошко‐
психолошка

служба

2.  Презентација Извештаја
о самовредновању на
Родитељским састанцима
и одељењским
заједницама ученика

Разговор Током првог
полугодишта

Тим за
самовредновање

у кључној
области

Настава и
учење,

Одељењске
старешине

3. Упознавање ученика са
техникама успешног учења и
са критеријумима
оцењивања

презентација,
интерактивне

методе
евалуација

До краја првог
полугодишта

Психолошко‐
Педагошка

служба
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4.  У сарадњи са одељењским
старешинама
идентификовати ученике
којима је потребна додатна
подршка у учењу

Разговор,
Договор,
Дискусија

До краја првог
полугодишта

Психолошко‐
педагошка служба

Одељењске
старешине

5. Упознавање одељењских већа
са могућом потребом
индивидуализације наставе за
поједине ученике

Разговор,
Дискусија

Током школске
године

психолошко‐
педагошка служба

одељењске
старешине чланови
одељењских већа

6.  Идентификовати ученике
којима је потебан рад по
ИОП‐у Разговор,

Дискусија,
Договор

Током првог
полугодишта

Психолошко‐
педагошка служба

Одељењске
старешине Чланови
одељењских већа

7.  Додатна подршка
наставницима за израду
ИОП‐а

Израда
планова

Евалуација
Обука‐

уколикосе
јавипотреба

Током школске
године

Тим за инклузивно
образовање

Одељењске старешине
Чланови одељењских

већа
Тим за инклузивно

образовање

8.  Додатна подршка
наставницима у процесу
оцењивања

Разговор,
Презентација

Током школске
године

Тим за
самовредновање

у кључној области
настава и учење

Педагошко‐
психолошка

служба

9.  Посматрање и
евалуација часова

Посматрање,
Евалуација,

Разговор

Током школске
године

Тим за
самовредновање

у кључној области
настава и учење

Педагошко‐
психолошка

служба

10.Наредне школске године у
тим за самовредновање
рада школе укључити по
могућству и представника
локалне заједнице и
представника стратешких
партнера

Договор,
разговор

На почетку
школске године
односно када се
буде формирао

тим за
самовреднова

ње рада школе за
наредну школску

годину

Управа школе
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11.Евалуација
примењених метода

Праћење
успеха

ученика,
Упитници за

ученике,
наставнике и
родитеље по

потреби,
Пратити

резултате
индивидуали

зације
наставекаои

примене
ИОП‐а

Од трећег
класификацио
ног периода до
краја наставне

године

Тим за
самовредновање

у кључној
области подршка
учењу у сарадњи

са интерним
носиоцем
промена

Начин праћења реализације:
Анализа  реализације предвићених активности  пратиће  се на полугодишти  и на крају

школске године, а запажања до којих дођемо биће презентована на седницама
Наставничког већа и биће доступна у фасцикли за самовредновање у наставничкој
канцеларији. Такође Извештај ће бити презентован на седницама Школског одбора, Савета
родитеља, а препорука је да буде презентован и народитељским састанцима и
одељењским заједницама ученика.

Кључна област : Постигнућа ученика
ЦИЉ:  Израда програма за подршку и усавршавање наставног процеса као и уздизање

социјалне, еколошке и здравствене свести ученика, и реализација предвиђених активности.

Активности
Начин

реализације
Време

реализације Носиоци

1.  Израда програма за што
бољу информисаност
ученика

Разговор
Договор

Дискусија
До 1.октобра
2014.Године

Тим за
самовредновање у

кључној области
образовна постигнућа

ученика,
ППС

2.  Презентација Извештаја о
самовредновању на
родитељским
састанцима и
одељењским
заједницама ученика

Разговор Током првог
полугодишта

Тим за
самовредновање у

кључној области
образовна постигнућа

ученика,
Одељењске
старешине

3. Укључивање ученика у
изради програма
ваннаставних
активности

Разговор
Договор

Дискусија
Анкета

До1.октобра
2014.Године

Одељењске
старешине, ППС

4. Упознавати ученике са
Повељом дечјих права УН

Разговор,
Договор,

Дискусија,
Радионица

Током школске
године

Психолошко‐педагошка
служба

Одељењске старешине,
Наставници грађанског

васпитања,
Тимзасамовредновање

укључнојобласти
образовнапостигнућа

ученика
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5. Упознавати ученике са
планом Календаром
такмичења ученика средњих
школа

Разговор До1.октобра
2014.Године

Одељењске
старешине

Психолошко‐
педагошка

служба
6. Упознавање ученика са

традицијом и културом
свог народа и других
народа и држава

Разговор,
Дискусија

Током
школске
године

Одељењске
старешине,
Наставници
грађанског
васпитања

7. Упознавање ученика са
институцијама које су од
значаја за решавање
проблема и унапређење
живота у школи и локалној
заједници

Разговор,
Дискусија,
Договор

Током
школске
године

Одељењске
старешине,
Наставници
грађанског
васпитања8.  Континуирано праћење

ученичких постигнућа и
доступност информација и
закључака, а такође
праћење, анализа и
поређење успеха на
матурском и завршном
испиту

Разговор,
Презентација,

Током
школске
године

Психолошко‐
педагошка

служба
Испитни
одбор

9. Формирање база података
где би биле доступне
информације за ученичка
постигнућа

Психолошко-
Педагошка
служба

Начин праћења реализације:

Анализа  реализације предвићених активности  пратиће  се на полугодишти  и на
крају школске године, а запажања до којих дођемо биће презентована на седницама
Наставничког већа и биће доступна у фасцикли за самовредновање у наставничкој
канцеларији. Такође Извештај ће бити презентован на седницама Школског одбора, Савета
родитеља, а препорука је да буде презентован и на родитељским састанцима и
одељењским заједницама ученика.

5.27. Огледи у школи

Током ове школске године настава по огледним наставним плановима и програмима
се реализује за два образовна профила, у два подручја рада и у 6 одељења. Реализацију ће
пратити одговарајући тимови за праћење огледа у складу са својим оперативним планом.
Директор школе Небојша Соколовичћ, је члан оба школска тима и координираће њиховим
радом.

Подручје рада: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Образовни профил: ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКE - ОГЛЕД
Разред: други, трећи и четврти  разред (одељења II5, III5 и Т45)
Година када је оглед
уведен у школу: Школска 2007/2008. година.

Чланови тима за праћење огледа:
1. Дејан Стаменковић, одељењски  старешина Т45 одељења, представник
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стручних предмета и школски координатор;
2. Биљана Стефановић, одељењски  старешина II5, и представник наставника

општеобразовних предмета;
3. Саша Крстић, одељенски  старешина III5, представник наставника стручних

предмета
4. Драган Павловић, представник наставника стручних предмета;
5. Анкица Јанковић, стручни сарадник- психолог;

Подручје рада: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

Образовни профил: ЕЛЕКТОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
– ОГЛЕД

Разред: Први, други и трећи разред (одељење I4, II4, III4)
Година када је оглед
уведен у школу: Школска 2012/2013. година.

Чланови тима за праћење огледа:
1. Милена Крстић, одељенски  старешина III4, представник наставника стручних

предмета и  школски координатор;
2. Емина Малинић, представник наставника општеобразовних предмета;
3. Виолета Димић, представник наставника стручних предмета;
4. Вера  Стојановић, представник наставника општестручних предмета;
5. Андреја Пешић, представник наставника стручних предмета;
6. Никола Лилић, представник тима аутора плана и програма, представник

наставника стручних предмета;
7. Јелена Стоиљковић, стручни сарадник – психолог;

5.28. Огледно одељење – Електротехничар информационих
технологија

Циљ огледа:

1. Унапређење квалитета и осавремењивање образовно-васпитног рада кроз:
 развој образовних програма који задовољавају развојне потребе и потребе за

генеричким и животним вештинама ученика;
 заснивање програма образовања, наставе и учења на прецизно дефинисаним

циљевима и исходима који омогућују индивидуалан приступ учењу и који уважавају
развојне потенцијале и могућности ученика;

 успостављање функционалне везе између садржаја обавезних предмета и стручних
предмета како би се подржало и омогућило успешно стицање стручних знања и
вештина;

 увођење у свакодневну наставну праксу савремених и ефикасних метода рада са
ученицима;

 проверу стручно теоријских знања и вештина у оквиру стручне матуре.

2. Увођење организационих новина:
 прилагођавање организације наставног процеса и услова рада у школи успешном

досезању исхода образовања и условима рада на радном месту;
 развој модела социјалног партнерства путем програмског и организационог

повезивања средњих стручних школа са компанијама, тржиштем рада и локалном
заједницом;

 реализација програма кроз различите организационе облике наставе (теоријску
наставу, вежбе, практичан рад и наставу у блоку);

 унапређење стручних и педагошких компетенција наставника;
 модернизовање школске инфраструктуре и унапређење услова за рад и учење;
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 увођење изборне наставе, као могућности да ученик самостално креира део свог
образовања.

Очекивани исходи огледа:
 унапређене могућности за запошљавање и стицање знања и вештина неопходних за

квалитетан рад у занимању;
 стицање услова за наставак школовања и оспособљавање за даље целоживотно

учење;
 стицање кључних (генеричких) компетенција и животних вештина неопходних за

даље учење и професионални развој;
 ефикасније и подстицајније методе рада са ученицима примењене у свакодневној

образовној пракси;
 оцењивање ученика у односу на очекиване исходе;
 развијање система праћења остварености наставног програма на нивоу школе и на

нивоу Републике;
 провера стечених знања и вештина ученика на стручној матури.

Оглед се спроводи од септембра 2012. године кроз најмање три генерације уписаних
ученика. Одлуку о престанку огледа донеће, након процене резултата, Министар просвете.

Оглед се остварује на основу овог наставног плана и програма у подручју рада
Електротехника. У циљу успешног спровођења огледа за наставнике и директоре средњих
стручних школа у којима се остварује програм овог огледа, организује се обука у областима
које су битне за унапређење квалитета образовног рада. Начин полагања стручне матуре
биће прописан посебним подзаконским актом.
Оглед ће се остваривати у условима свакодневног образовно - васпитног рада у школама.

Његово остваривање подразумева укљученост и сарадњу наставника и помоћних
наставника у оквиру стручних тимова и стручних органа у школама.

Министaрство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања - Центар
за развој програма и уџбеника пружиће саветодавну подршку директорима и наставницима
за реализацију програма, развој материјала за рад, праћење и вредновање огледа.

Праћење и вредновање огледа обављаће Министaрство просвете и Завод за
унапређивање образовања и васпитања - Центар за развој програма и уџбеника и просветни
саветник.

На крају школске године, на основу различитих упитника и извештаја, биће испитани
исходи образовно - васпитног рада, адекватност оцењивања, мишљења ученика и
наставника.

Резултате огледа Министaрство просвете објавиће на начин доступан широј стручној
јавности.

Циљ стручног образовања за образовни профил ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР
ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА - оглед, је оспособљавање ученика за учешће у изради
софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб
презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система.

С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта
рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере,
унапређивање запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за:
 примену теоријских знања у практичном контексту;
 ефикасан рад у групним ситуацијама;
 преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и

каријери;
 благовремено реаговање на промене у радној средини;
 препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном

окружењу;
 примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу

информација у раду и свакодневном животу;
 развој свести и потребе за доживотим учењем и праћењем техничко-технолошких

новина у струци.
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5.29. Угледна предавања за 2014 / 2015. школску годину

Стручно веће Предмет(и) Реализатори Време
реализације

Српског језика
Српски језик и књижевност Јасмина Станојевић новембар

Српски језик и књижевност Биљана Стефановић март

Страних језика Енглески језик
Садиковић Бојана новембар

Петровић Милена октобар

Математике Математика Шумоња Соња октобар

Природних
наука Биологија Пејић Славица децембар

Друштвених
наука Предузетништво Тамара Лазић новембар

Физичког
васпитања Физичко васпитање Јовановић Предраг фебруар

Машинске групе
предмета

Техничко цртање са
нацртном геометријом Милена Милинчић фебруар

Основа
електротехнике

Основе електротехнике 1 Пантић Данијела октобар

Основе електротехнике 2 Стојадиновић Радојка децембар

Електронике
Електроника I Јовановић Снежана март

Електронски медицински
уређаји Милосављевић Наташа април

Енергетике
Електричне машине Пејић Предраг март

Електротермички уређаји Тошев Зоран новембар

Рачунарства

Програмирање Стајић Данијела новембар

Информациони системи и
базе података Поповић Наташа децембар

Оперативни системи Пешић Андреја децембар

Аутоматике Програмабилни логички
контролери Мирослав Пејчић март

Мехатронике
Хидраулички и пнеуматски
системи као објекти
упављања

Стаменковић Дејан април

Уже стручних
предмета
енергетике

Пројектовање електричних
инсталација и осветљења Крстић Александар фебруар

Практичне
наставе Практична настава Стојановић Горан април
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5.30. Вредновање и самовредновање

Ради унапређивања квалитета наставе и рада у школи, наша школа је ушла у процес
самовредновања. За процену стања у оквиру кључних области вредновања коришћена је
техника МЕТА. Испитивање наставника је било анонимно, а на основу израчунавања
средњих оцена утврђено је да је најнижом оценом процењена област постигнућа ученика.
Узимајући те резултате у обзир, школски тим за самовредновање се определио за
вредновање те кључне области, а подручје вредновања је квалитет школских постигнућа.

Квалитет знања и мотивисаност  вредновани су испитивањем ставова одабраног
случајног узорка ученика, родитеља и наставника школе, а педагог и психолог школе су
обрадили добијене резултате и израчунате су средње оцене којима су испитаници
процењивали дате тврдње. Појединачном анализом одговора испитаника на дате тврдње
константовано је да је најнижом оценом процењена спремност ученика да се по завршетку
средње школе укључе у процес рада. Овај податак нам је указао да је то оно што треба
унапредити у наредном периоду и да Развојним планом школе треба, између осталог,
предвидети задатке и активности који би допринели томе да наши ученици по завршетку
средње школе буду спремнији да се укључе у процес рада.

Током школске 2011/2012.године настављен је процес самовредновања и обухваћене
су области настава и учење и ресурси, а током 2012/2013. године и све  преостале области
квалитета (подршка ученицима, етос, организација рада школе и руковођење).

Резултати самовредновања су били полазна основа за израду акционог плана и
Развојног плана школе, где је тим за развојно планирање, полазећи од резултата
самовредновања, формирао приоритетне развојне циљеве, задатке и активности.
Реализацијом тих циљева, задатака и активности из Развојног плана школе очекујемо да
постигнемо:

- квалитетнију наставу,
- већу мотивисаност наставника и ученика,
- активније учешће ученика у наставном процесу,
- примену нових и савремених метода и техника рада од стране наставника,
- већу употребу савремених наставних средстава и опреме у наставном процесу
- већа постигнућа ученика,
- бољу примену стечених знања у пракси
- већу оспособљеност за укључивање у процес рада.

5.31. Комисије за упис ученика
Ученици се уписују у I разред након полагања завршног испита у својим матичним

основним школама, након попуњавања листа жеља и након њиховог коначног рангирања
према томе, а у терминима које одреди Министарство просвете Републике Србије својим
годишњим календаром рада.

Ученици се уписују у II, III и IV разред у терминима који се одређују календаром рада
саме школе и њих у наредни разред уписују одељењске старешине.

Комисије за упис ученика у I разред у оба уписна круга су :

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
1. Јелена Бартон
2. Данијела Стајић
3. Милена Стефановић
4. Ана Милетић-Стојичић

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ
1. Ивана Јовановић
2. Александар Младеновић
3. Валентина Пешев-Дрндаревић
4. Тамара Лазић
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 ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ
1. Бојан Милојковић
2. Радмила Митић
3. Гордана Мићовић-Дубичанин
4. Невена Радосављевић

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
1. Младен Мицић
2. Наташа Меденица
3. Александар Младеновић
4. Јанковић Ивана

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
1. Биљана Величковић-Митић
2. Славица Пејић
3. Емина Малинић
4. Милена Милинчић

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Верица Нешић
2. Данијела Пантић
3. Зоран Марковић
4. Биљана Стојановић

5.32. Ритам рада
5.32.1. Распоред звоњења у школи

5.32.2. Распоред смена

Школа организује свој рад у две смене. У једној смени наставу имају ученици I
и III разреда, а у другој ученици II и IV разреда. Настава за прву смену траје од 07:30 – 13:25
часова, а за другу од 13:35 – 19:40 часова. Промена смене се врши на недељу дана, а
распоред часова се окреће после седмог часа у преподневној смени. Приликом промена
смена распоред се ротира тако да 7. час постаје 1. и обрнуто.

Распоред часова редовне теоријске наставе и лабораторијских вежби истакнут је на
огласној табли у наставничкој канцеларији и усвојен на последњој седници Наставничког
већа претходне школске године. Наставници су дужни да дођу у школу најкасније 5 минута
пре почетка часа, а дежурни наставници најкасније 15 минута пре почетка часа. Дежурни
наставници евидентирају своја запажања за време дежурства у књизи дежурних наставника.
Распоред дежурства наставника и у наставничкој канцеларији и на спратовима школе је

ПРВА СМЕНА РЕДНИ БРОЈ ЧАСА ДРУГА СМЕНА
7,30 – 8,15 1. 13,35 – 14,20
8,20 – 9,05 2. 14,25 – 15,10
20 минута Велики одмор 20 минута

9,25– 10,10 3. 15,30 – 16,15
10,15 – 11,00 4. 16,20– 17,05

Десетоминутни одмор
11,10 – 11,45 5. 17,15 – 18,00
11,50 – 12,35 6. 18,05 – 18,50
12,40 – 13,25 7. 18,55 – 19,40
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такође истакнут на огласној табли у наставничкој канцеларији, а дежурство наставника
представља саставни део 40-часовне радне недеље наставника.

Лабораторијске вежбе ученика се организују према посебном распореду часова и
тога дана одељење нема часове теоријске наставе.

Блок настава ученика се такође организује према посебном распореду у радним
организацијама са којима школа има остварену пословну сарадњу током школске године, и
то две радне недеље за ученике III разреда и три радне недеље за ученике IV разреда.

Допунски и додатни рад ученика, као и њихове слободне и друге ваннаставне
активности, организују се и одржавају пре или после редовне наставе по распореду који је
назначен у дневнику рада разредне књиге. Евиденцију о овим облицима рада воде
одељењске старешине, као и предметни наставници који су задужени за одређене слободне
активности ученика.
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5.32.3 . Табеларни преглед школског календара образовно –
васпитног рада средњих школа за 2014 / 2015. школску
годину
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5.32.4. Календар датума значајних активности за
2014/2015. школску годину

Ред.
број Активност Термини и рокови

1. Почетак школске године 01. 09. 2014. г.
2. I тромесечје 31. 10. 2014. г.
3. Крај I полугодишта 30. 12. 2014. г.
4. Зимски распуст 03. 01. 2014. – 19. 01. 2015. г.
5. Почетак II полугодишта 20. 01. 2015. г.
6. III тромесечје 31. 03. 2015. г. (I, II, III и IV разред )
7. Пролећни распуст 09. 04. – 15. 04. 2015. г.

8. Крај школске године 29. 05. 2015. г. ( IV разред )
19. 06. 2015. г. ( I, II и III разред )

9. Седнице Одељењских већа

I – 30.10. 2014. г. ( I, II , III и  IVразред )
II – 29.12. 2014. г. ( I, II , III и  IVразред )
III – 31. 03. 2015. г. ( I, II , III и  IVразред )
IV – 01.06. 2015. г. ( IV разред )
V –22.06. 2015. г. ( I, II и III разред )

10. Редовне седнице
Наставничког већа

I – 12. 09.2014. г.
II – 03. 11. 2014. г.
III – 30. 12. 2014. г.
IV – 01. 04. 2015. г.
V – 01. 06. 2015. г.
VI – 05. 06. 2015. г.
VII – 18. 06. 2015. г
VIII – 23. 06. 2015. г.
IX – 01. 07. 2015. г.
X – 19. 08. 2015. г.
XI – 25. 08. 2015. г.
XII – 31. 08. 2015. г.

11.
Редовне седнице
педагошког колегијума и
стручних већа

Најмање два пута у току једног полугодишта према
плану и програму рада

12. Подела сведочанстава и
диплома

19. 06. 2015. г. ( IV разред )
1. 07. 2015. г. ( I, II и III разред )
31. 08. 2015. г.

13. Припремна настава
01. – 05. 06. 2015. г. ( IV разред )
24. – 03. 07. 2015. г. ( I, II и III разред )
oд 18.08. до 24.08. 2015. г.

14. Разредни испити

01. 06. – 5. 06. 2015. г. ( IV разред ) зависно од
броја предмета
24.06. –01. 07. 2015. г. ( I, II и III разред) зависно од
броја предмета
19. 08. – 22. 08. 2015. г. зависно од броја предмета

15. Поправни испити 08. 06. – 12. 06. 2015. г. ( IV разред )
20. 08. – 28. 08. 2015. г.

16. Матурски испити 08. 06. – 16. 06. 2015. г.
25. 08. – 28. 08. 2015. г.

17. Ванредни испити 21.10. – 1. 11. 2014. г. ( октобарски рок )
22. 01. – 06. 02. 2015. г. ( јануарски рок )
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23. 03. – 08. 04. 2015. г. ( априлски рок )
01.06. – 12.06.2015. г ( јунскирок)
19. – 28. 08. 2015. г. ( августовски рок )

18. Упис ученика у I разред Према календару Министарства просвете
Републике Србије

19. Упис ученика у II, III и IV
разред 31. 08. 2015. г.

20. Наставне суботе (оквирно) 16.05.2015. по распореду за среду за Дан школе

21. Блок настава

I полугодиште – по 5 радних дана за ученике III и
IV разреда (октобар-новембар)
II полугодиште – 5 радних дана за ученике III
разреда и 10 радних дана за ученике IV разреда
(фебруар-март)
( према посебном распореду школе и по уговору са
радним организацијама )

22.

Такмичења
Према календару Министарства просвете
републике Србије и Заједнице електротехничких
школа Србије

Тесла Инфо Куп
Школско – до 06.03.2015. године
Регионално - 28.03.2015. године
Републичко – 25.04.2015.године

ОЕ1, ОЕ2, Електроника и
Енергетска електроника Републичко такмичење  30.05.2015. године

Манифестација „Дани
Сунца“ 08.05.2015.године

23. Екскурзије за ученике 10.2014. г. и  04. 2015. г.

24. Екскурзија за запослене у
школи По предлогу Комисије

25. Значајни датуми, празници
и нерадни дани

10. и 11. 11. 2014.г.( нерадни дан, државни празник )
01. - 02. 01. 2015. г. ( Нова година )
07. 01. 2015. г. ( Божић )
27. 01. 2015. г. ( Дан светог Саве ) – радни дан
15. 02. 2015. г. ( Дан државности Србије ) –
нерадни дан 16. 02. и 17.02.2015.
10. 04. 2015. г. ( Велики петак ) – нерадни дан
12. 04.и 13.04.2015. г. ( Ускрс )
01. 05. и 02. 05. 2015. г. ( Празник рада )
20. 05. 2015. г. ( Дан школе ) радни дан
28. 06. 2015. г. ( Видовдан ) – радни дан

5.33. Извођење ученичке праксе у привредним организацијама

Практична настава је конципирана и организована тако да што потпуније задовољи
основне дидактичке принципе, пре свега принцип очигледности и принцип повезаности
теорије са праксом. Практичне вежбе имају производно-услужни карактер, захваљујући чему
ученици стичу очигледна знања о практичној вредности резултата свог рада. Непосредни
сусрети ученика са производњом, пружањем услуга, као и посете сајмовима утичу на развој
особина које су значајне за њихов правилан однос према раду (самосталност, одговорност,
систематичност, уредност, истрајност), и изграђивање навика рационалног коришћења
материјала и средстава за рад и пружање услуга.

У школској 2014/2015. години наставни програми и планови практичне наставе и блок
наставе ће се реализовати у школској радионици, школским кабинетима, друштвеним,
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јавним и приватним предузећима и установама, као и у самосталним занатским радњама и
сервисима.

Практична настава ће се организовати по групама за сваки разред и одељење, према
следећем прегледу:

Привредне организације у којима ће се обављати блок  настава и у школској 2014/2015
су:
Електротехничар рачунара

 Висока школа струковних студија у Нишу
 Универзитет МЕТРОПОЛИТАН
 Tehnicom informatika
 ЈКП Медиана Ниш-рачунарски центар
 Електронски факултет Ниш
 ЖTП Железнице Србије
 Универзитет Сингидунум

Електротехничар информационих технологија

 Висока школа струковних студија у Нишу
 Универзитет МЕТРОПОЛИТАН

Електротехничар електронике

 З.Р. Зрак електро Гаџин Хан
 Еи ОПЕК Ниш
 П.М.Е.
 Proxima
 Дом здравља
 АТД Ниш

Техничар мехатронике

 ЛМБ Софт
 ЖTП Железнице Србије
 Нишка Млекара
 ЈК Нишка Топлана
 ЈКП Наисус
 EiPCBFactory

Електротехничар за термичке и расхладне уређаје

 Фригопром “COOLINGSISTEMS”  Ниш
 TWINELDOO Ниш
 Фриготехника Нишка Бања
 Електротесрвис Тиља Ниш
 Фригохлађење Ниш
 ДОО  ОБОД Ниш
 Фриготерм Чокот
 Фриготерм Алексинац
 “IG-LO” Ниш
 ”Eurocold” Алексинац
 Фригосервис Стамболић
 ДП Воћар Мерошина – Александрово
 Кулинг техникс Ниш
 Фригобањац Нишка Бања
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 Екстра Млекара Стара планина Ниш
 Аутоцентар Ивковић Ниш
 ПБ Нитон Ниш
 ДОО АМОР Прокупље
 Декстер ДОО Ниш
 Фригосервис Ниш (Пирот)
 Ловопромет Ниш

Електротехничар енергетике

 Југоисток Ниш са пословним јединицама
 Југоисток Прокупље са ПЈ
 Електромеханика АД Ниш
 Електротехника Ниш

Мере за подизање квалитета:

 потребно је у договору са предметним наставником пре реализације блок наставе
направити план и ток реализације праксе ученика (поделити конкретне задатке,
појединачно или за групу ученика)

 обавезно формирање Дневника стручне праксе, за чије формирање и израду је
одговоран ученик. У поступку обављања стручне праксе и израде дневника ученик је
у обавези да обави консултације код одређеног наставника ради уобличавања
садржаја дневника стручне праксе који се односи на уже стручни део.

 неопходно је направити и упутство за израду дневника стручне праксе (техничка
обрада дневника која обухвата обраду текста, цртежа, израза и слично)

 потребно је дефинисати стандарде критеријума за оцену из блок наставе и коначну
оцену предмета из кога се реализује блок настава.

5.34. Ученичка задруга

Ученичка задруга "Тесла" је радно поизводна организација ученика, радника школе као и
родитеља ученика који своје интересе остварују кроз реализацију овог програма. Задруга
све своје активности реализује у саставу школе.

Циљ и задаци рада задруге су:

• Развијање позитивног односа према раду и стваралаштву,
• Повезивање наставе са производним и другим друштвено-корисним радом;
• Развијање свести о колективном раду, сарадњи и међусобном помагању;
• Развијање одговорности за предузете обавезе и дужности и поштовање рада и

радне дисциплине;
• Остварење добити и њено распоређивање за намене утврђене законом и

Правилником о раду задруге.
• Уређење и развој школе и сопствене средине;
• Стварање бољих услова за живот и рад у Школи.

Оправданост:

 Правни основ за рад ученичке задруге је у одредбама Закона.
 Овај специфичан облик заједништва ученика, наставника и родитеља заснива се

на чињеници да се заједничким активностима увек остварује више и боље.
 У нашој школи постоје одговарајући материјални, кадровски искуствени и други

услови за рад ученичке задруге.
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 Ученичка задруга се потврдила као најпогоднији облик радног васпитања који
младе припрема за живот, рад и стваралаштво.

 Ученичка задруга је модеран облик образовно васпитног рада који значајно
доприноси потпунијем и ефикаснијем остваривању циљева и задатака школе па је
треба схватити, примењивати и организовати као облик рада са ученицима кроз
који се на најбољи начин може допринети радном, економском и еколошком
образовању и васпитању.

 Ученичка задруга има богату традицију у овој школи.
 Идеја о васпитању и образовању кроз рад повезујући наставу са радом у школској

радионици, економији и другим практичним активностима стара је 25 године.
 Задруга је место где ће се одлуке доносити заједнички (ученика, родитеља

изапослених).

Карактеристике рада у Ученичкој задрузи ''Тесла'' (повезаност основне функције школе и
задруге):

• Рад се заснива на активностима које су у складу са интересовањима ученика,
могућностима школе и потребама средине;

• Обједињују се знања из више наставних предмета и наставних области;
• Користи се више извора знања;
• Осмишљене су везе између школских знања, интересовања ученика и

свакодневног живота;
• У радним активностима доминирају активне методе (кооперативни и тимски рад,

решавање проблема, учење путем открића, разговори, практичне активности и
др.);

• Постоји јасно утврђен циљ какав производ или услугу треба остварити на крају
процеса рада;

• У раду се успостављају сараднички односи;
• Ученик-задругар се посматра као целовита личност која планира, ствара и

одлучује.

Делатност задруге
Ученичка задруга  “ Тесла “ , ЕТШ "Никола Тесла" из Ниша оствариће свој програм

(своје активности) кроз следеће радне погоне:

• ШКОЛСКА РАДИОНИЦА (израда предмета за потребе школе; израда делова за
финалну производњу у индустрији и занаству у сарадњи са предузећима и
предузетницима);

• ШКОЛСКА ПРОДАВНИЦА (продаја производа ученичке задруге; набавка и продаја
уџбеника, школског пробора, књига и других производа за потребе ученика и
радника школе);

• УСЛУГЕ (услужне делатности различитих садржаја према потребама и захтевима
школе и средине: едукација, спортско рекреативне активности и културне
манифестације и сл.);

• САБИРНЕ АКЦИЈЕ (прикупљање и пласман секударних сировина);
• УРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (школа, двориште, спорски терени и др.);
• ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ (школски лист...)

Ресурси

Људски ресурси

Задруга ће се састојати од чланова (ученици, запослени у школи, родитељи и
спољни сарадници), а у одређене радне акције  укључују се и остали ученици школе. Поред
педагошког руководиоца за сваки радни погон биће именован ментор. За рад у продавници
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Задруге биће ангажован један радник. Накнада за рад радника биће дефинисана
Правилником о стицању, расподели и награђивању ученичких задругара.

Материјални ресурси

Материјални ресурси који представљају део пословања Задруге су:
• школска продавница (простор и опрема);
• посебни материјални ресурси су: спортски терен, спортска и гимнастичка сала,

учионички простор;
• устаљена пословна сарадња са предузећем '.

Финансијски ресурси

Посебан правни основ који уређује рад задруге, регулисан је подзаконским актима:
Статутом школе и Правилима за рад ученичке задруге и Правилником о стицању и
расподели добити у ученичкој задрузи. Пословање задруге се обавља у оквиру правног
субјекта ЕТШ ''Никола Тесла'' Ниш. Средства задруге се налазе на издвојеном рачуну
Школе. О пословању  задруге одлучују органи задруге. Стална пословна средства које
користи Задруга у обављању своје делатности обезбеђује самостално из остварене добити
и примљених поклона.

Приходи које Задруга остварује су:

• приходи остварени продајом производа и услуга;
• помоћ добијена од предузећа, установа и других правних и физичких лица;
• помоћ добијена од школе;
• чланарина;
• други приходи које остварује задруга.

Прикупљена средства остварена радом Задруге користиће се према унапред утврђеним
правилима од стране Скупштине задруге, како за јачање материјалне основе рада, тако и за
повећања стандарда школовања ученика.

Поред овога у плану је рад задругара на следећим пословима :
• изради школског листа;
• изради лабораторијских макета и припремних радних задатака;
• изради првог музичког албума са ауторизованим песмама наставника музичке

културе у интрпретацији ђачког хора;
• организацији семинара за потребе просветних радника на нивоу Нишавског округа у

наредним годинама.
У циљу задовољења потреба и ученика и наставника планиран је рад ђачке

продавнице са широким асортиманом роба. Промет у продавници водиће се на посебном
рачуну, а у оквиру правног субјекта ЕТШ "Никола Тесла" Ниш. Овим ћемо на веома
рационалан начин ученику обезбедити комлетну услугу, обзиром на место и положај школе.
Значи, омогућићемо ученику потпуну логистику како би задовољио све своје потребе битне
за његов рад на организован и за њега безбедан начин.

Обзиром да смо Школским развојним планом као императив поставили што
квалитетније задовољење потреба деце, а самим тим и заједнице, стога је од битне
важности регистрација свих ових активности, у складу са новим законским опредељењима.

Подсећања ради, у школи је пре 1983. године на какав такав начин егзистирала
Ученичка задруга. Стога је неопходно, бар зарад тридесетогодишњег искуства у раду и
стечених навика, ускладити све то са наведеним Законом.

Будући рад Задруге биће уређен следећим актима:

Статутом Школе предвидеће се могућност рада поменуте задруге. Школа ће својим
основним актом предвидети могућност: пружање услуга и продавање производа насталих
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као резултат рада ученика и осталих чланова задруге у ученичкој задрузи и туђе производе
(уџбенике, школски прибор и опрему). Средстава стечена радом ученика и других чланова
задруге, воде се на издвојеном рачуну и користе се за проширење материјалне основе рада
ученичке задруге. Поред овог поменута средства користе се за екскурзије ученика, за
награде члановима задруге и ученике Школе као за и унапређење васпитнообразовног рада.
На основу Правила за рад ученичке задруге ЕТШ "Никола Тесла" из Ниша и података из
евиденционог картона, ученичка задруга се уписује у регистар ученичких задруга Републике
Србије.

5.35. План излета, стручних посета и екскурзија за 2014 / 2015.
школску годину

план дестинација Програм путовања Вођа пута

Једнодневни
излети

Ниш-Јагодина-- Ниш
Сви разреди једнодневна

Славица Пејић
Александра
Лазовић

Спортски дан Нишавски округ једнодневна спортска
активност

Трифуновић
Наташа

Стручна посета Термоелектрана
(Обреновац, Костолац ) једнодневна

Оливера Дуњић
Александар
Крстић

Стручна посета

Сајам технике - Београд,
Сајам Аутомобила –
Београд
Сајам књига – Београд
Сви разреди

једнодневна Милосављевић
Зоран

Међународна
сарадња

Бугарска, Румунија,
Македонија, регион
Балкана

Размена ученика Петровић
Славиша

5.35. Екскурзија

У школској 2014/2015. години, екскурзија ће се организовати у складу са Правилником
о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и
уметничким школама (број 110-00-294/08-11, Београд, 29.12.2009. године), oдељак
“Екскурзија“.

Екскурзије ће бити организоване у термину који је у складу са школским календаром.
Екскурзије ће се реализовати у следећим путним правцима са садржајима који ће

обезбедити остваривање дела наставног и ваннаставног плана и програма:
Трећи и четврти разред

Ниш - Праг.Карлове Вари - Праг-Будимпешта, Ниш у трајању од 5 дана

Услови за релизацију екскурзије

Екскурзије ће бити организоване и реализоване, уз претходну писмену сагласност
родитеља, за најмање 60% ученика истог разреда. Извођење екскурзије за ученике истог
разреда, организоваће се истовремено и са истим садржајем. Одељењска и стручна већа
школе предлажу план и програм екскурзије који разматра Наставничко веће. Предложени
план и програм разматра  и на њега даје сагласност Савет родитеља. Након избора агенције
програм путовања и општи услови путовања достављају се родитељима на писмену
сагласност, и оне су саставни део уговора који директор школе закључује са одабраном
агенцијом.
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Пре изведеног путовања наставници и ученици ће бити упознати са правилима
понашања којих су дужни да се придржавају. Након изведеног путовања, стручни вођа  и
представник туристичке агенције састављају забелешку. Извештај се доставља Савету
родитеља и Наставничком већу ради разматрања и усвајања.

Циљ екскурзије
Савлађивање дела наставног плана и програма непосредним упознавањем садржаја

предмета, појава и односа у природи и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа
и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе и остваривањем циљева из
области моралног, емоционалног, професионалног, социјалног, естетичког и физичког
васпитања.

Задаци екскурзије
 проучавање феномена и објеката у природи и уочавање узрочно- последичних

односа у конкретним природним и друштвеним условима,
 стицање нових сазнања,
 упознавање са процесом рада
 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика,
 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја,
 упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве,
 развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним

вредностима,
 изграђивање естетских и културних потреба и навика као и позитивних социјалних

односа међу ученицима и професорима.

Садржаји екскурзије
Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно-

васпитног рада и школског програма,  и саставни су део годишњег плана рада школе.

Извођење екскурзије
Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су: директор школе,

стручни вођа пута, одељењски старешина или други наставник кога одреди директор школе,
који је добио сагласност Одељењског већа и који најмање једну годину реализује наставу у
одређеном одељењу.

Стручног вођу пута бира директор школе из реда наставника који оставарују наставни
план и програм. Стручни вођа пута прати и спроводи програм који се односи на
остваривање постављених образовно - васпитних циљева и задатака и одговарајућих
садржаја. Одељењски старешина координира остваривање садржаја  и активности
предвиђених програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању ученика.

Безбедност путовања
Приликом уговарања путовања, директор је дужан да, уговором са агенцијом,

обезбеди потребне услове  за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани
број аутобуса. Пре путовања директор сазива заједнички састанак свих ученика који путују и
њихових родитеља, коме присуствују и стручни вођа пута и одељењски старешина. На
састанку се сви ученици обавештавају о правилима понашања, којих су дужни да се
придржавају.Представници МУП-а непосредно пред пут посећују одељења која иду на
екскурзију и обавештавају ученике о начинима побољшања услова безбедности у
иностранству. За ова путовања дуже од једног дана, неопходно је да родитељ (старатељ)
достави здравствени лист.

Извештај о извођењу екскурзије

После изведеног путовања, стручни вођа пута и представник агенције сачињавају
забелешку о извођењу путовања, после чега стручни вођа пута у року од три дана сачињава
извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга.
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6. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

6.1. Глобални годишњи план и програм рада директора

Редни
број Подручје рада Недељни фонд Годишњи фонд

1. Организација рада и контрола
извршења 6 264

2. Пословање школе и аналитички
послови 4 176

3. Инструктивно-педагошки надзор и
посета часова 6 264

4.
Организација, руковођење и присуство
седницама стручних и управних
органа

3 132

5.

Сарадња школе са широм
друштвеном средином,
Министарством просвете, Школском
управом, Градском управом за
образовање, радним организацијама и
институцијама

4 176

6. Рад са омладином 2 88
7. Пријем странака и остали послови 3 132

8.
Припрема, стручно-педагошко
образовање и истраживачко-развојни
послови

12 528

УКУПНО : 40 1760

6.2. Оквирни годишњи план и програм рада директора

Основне функције директора школе  су :

 Планирање
 Организовање
 Руковођење
 Кадрови
 Контрола

Рад директора школе  заснива се на примени  и спровођењу Закона о основама
система образовања и васпитања и  обухвата следеће активности :

 Планирање, организовање и праћење образовно – васпитног рада
 Организовање и обављање педагошко – инструктивног рада, праћење

квалитета образовно – васпитног рада и педагошке праксе
 Рад на осигурању квалитета и унапређењу обазовно – васпитног рада
 Рад на остваривању развојног плана школе
 Контрола и руковођење коришћења финансијских средстава утврђених

финансијским планом установе
 Сарадња са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима
 Планирање и праћење стручног усаврашавања наставника
 Предузимање мера у случајевима повреде закона
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 Предузимање мера ради извршавања налога просветних инспектора,
просветних саветника и осталих инспекцијских органа

 Контрола благовременог и тачног уноса базе података у оквиру јединственог
информационог система просвете

 Контрола благовременог објављивања и обавештавања запослених, ученика,
родитеља, односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим
питањима од интереса за рад установе и ових органа

 Сазивање и руковођење седница Наставничког  већа и Педагошког колегијума
 Образовање стручних тела и тимова, као и усмеравање и усклађивање рада

стручних органа у установи
 Сарадња са родитељима, односно старатељима деце и ученика , као и

сарадња са ученицима
 Подношење извештаја органима управљања
 Доношење општих аката о организацији и систематизацији послова

Директор школе ће у складу са законским прописима и статутом  школе ће обављати
пословодну функцију која подразумева спровођење и извршавање прописа и предузимање
мера за њихову реализацију, законски заступа школу. У  оквиру оперативног планирања и
реализације својих функција, ослањаће се на недељне састанке са својим колегијумом који
чине: помоћници директора, организатор практичне наставе, стручни сарадници (ППС),
секретар, шеф рачуноводства и по потреби други запослени.

Директор школе ће реализовати послове из своје надлежности кроз обављање
следећих садржаја  и активности:

Програмски садржаји -
активности Време реализације Носиоци

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

Планирање и праћење реализације
акционог плана за развојно
планирање и активно учешће у
раду

Директор, тим
за развојно
планирање

Планирање рада, руковођење и
активно учешће у раду
Наставничког већа

директор

Планирање и активно учешће у
раду Тима за безбедност у оквиру
посебног протокола за заштиту
деце од насиља, злостављања и
занемаривања

Директор,
педагог,
психолог,
помоћници
директора,
секретар,
школски
полицајац,
чланови тима за
безбедност

Планирање рада , руковођење и
активно учешће у раду Педагошког
колегијума

Директор,
педагог,
психолог,
педагошки
колегијум

Планирање уписа за наредну
школску годину.

Стручни
органи,
директор

Планирање реализације
самовредновања установе  и
активно учешће у раду тима

Тим за
самовреднова
ње
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Програмски садржаји -
активности Време реализације Носиоци

Планирање и праћење израде
акционог плана за реализацију
Развојног плана школе за школску
2014/2015. годину

Директор , тим
за развојно
планирање

Планирање и праћење израде
Годишњег плана рада школе

Директор,
педагог,
психолог, тим
израду
годишњег
плана

- Усклађивање свих
елемената ГПР са акционим
планом за ШРП

Тим за ГПР,
директор

- Именовање тима за израду
ГПР за наредну школску годину,

Педагошки
колегијум,
психолог,
педагог,
директор

- Редовни састанци ради
поделе послова и праћења израде
делова ГПР

Тим,
колегијум,
директор

Планирање сопственог рада на
годишњем и
месечном нивоу

директор

Планирање стручног усавршавања
запослених

Директор.
педагог,
психолог,
педагошки
колегијум, тим
за стручно
усавршавање

Организацијско планирање:
-Предлагање садржаја и начина
рада у годишњем   плану и
програму рада школе

Тим за ГПР

-Организација наставе у сарадњи
са помоћницима

Директор,
помоћници
директора

-Праћење полазних основа, измена
и допуна у службеним и
просветним гласницима

Директор,
секретар,
помоћници
директора

-Организациони послови на
обезбеђењу материјално –
техничких услова за образовно-
васпитни рад

Директор,
секретар

-Организација послова
ваннаставног особља

Директор,
секретар

-План текућег одржавања и
инвестиција у зграду и материјална
средства,

Шеф
рачуноводства

-Организовање рада  и утврђивање
распореда полагања испита за
ванредне ученике

Директор,
помоћници
директора
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Програмски садржаји -
активности Време реализације Носиоци

- Организација остваривања
програма образовања и васпитања

Стручни
органи

- Образовање стручних тела
и тимова и одређивање
кординатора и дефинисање описа
послова и одговорности

Стручни
органи

- Иницирање израде
распореда рада свих служби –
распоред рада, радно време,
пријем странака, ученика

Помоћници
директора,
директор

- Праћење примене
распореда часова, организовање
израде распореда редовне
наставе, додатне и допунске
наставе, као и  ваннаставних
активности

ППС,
одељењске
старешине,
наставници,
директор

- Иницирање утврђивања термина
одељењских старешина за пријем
родитеља

ППС,
помоћници
директора

- Усмеравање и усклађивање рада
стручних органа у школи директор

-Организација  рада Тима за
инклузију, Директор,ППС

-Организација рада Тима за
конкурисање на пројектима Директор, тим

-Организација рада тима за израду
ГПРШ

Директор,
секретар

-Организација  рада Тима за
самовредновање Тим, ППС

-Организација  рада Тима за
огледе Директор, тим

-Организација  рада Тима за
безбедност и заштиту деце од
насиља

Директор, тим,
ППС

-Организација  рада Тима за
сарадњу са Ученичким
парламентом

Директор, тим

-Организација  рада Тима за
израду просветног картона школе Директор, тим

-Организација  рада Тима за РПШ Директор, тим
-Организација  рада Тима за
израду шолског програма Директор, тим

-Организација  рада Тима за
израду и ажурирање школског сајта Директор, тим

-Организација  рада Тима за
каријерно вођење

Директор, тим,
ППС

-Организација  рада Тима за
оснаживање приправника

Директор, тим,
ППС

-Организација  рада Тима за
адаптацију ученика и афирмацију
школе

Директор, тим,
ППС

- Разрада овлашћења свих
руководних места у школи

Секретар,
директор
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Програмски садржаји -
активности Време реализације Носиоци

- Организовање израде распореда
часова за наредну школску годину

Помоћници
директора,
директор

- Организација рада по кабинетима
и процена искоришћености
простора у циљу успостављања
ефективнијег и ефикаснијег
система руковођења у складу са
развојним планирањем

Стручни
органи

- Организовање сопственог рада,
успостављање процедура

Колегијум,
стручни
органи,директор

- Организација израде ЦЕНУС-а,
праћење и контрола

Помоћници
директора,
секретар, шеф
рачуноводства

- Утврђивање поступка за примену
сваке законске иновације,
правилника или уредбе о начину
школског пословања и образовно-
васпитног деловања

Колегијум, ппс,
секретар,
директор

- Осигуравање услова за
финансијско пословање у складу
са Законом

Шеф
рачуноводства
, секретар

- Организација прославе дана
школе и Школске славе

Одбор и СВ,
директор

- Организација разних трибина Тим, директор
- Организација учешћа школе на
Сајму образовања

Стручна већа,
директор

- Организовање екскурзија за
ученике

ОВ,
одељенске
старешине,
директор

- Организација и праћење
реализације ученичких такмичења,
сусрета и смотри

Стручна
већа,директор

- Организовање годишњег пописа
Шеф
рачуноводства,
директор,
секретар,комисије

РУКОВОЂЕЊЕ
- Старање о остваривању
развојног плана школе

Стручни
органи

-Дефинисање  организационе
структуру запослених

Тим за
осигурање
квалитета

- Људски ресурси,  дефицитарни и
суфицитарни кадрови, потребе за
оглашавањем радних места

Помоћници
директора,
Секретар,
стручна већа

- Упознавање са променама у
законској регулативи Секретар

- Руковођење седницама стручних
органа школе

Колегијум,
Стручна већа
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Програмски садржаји -
активности Време реализације Носиоци

- Праћење рада административно -
финансијске и техничке службе.

Шеф
рачуноводства

- Припрема елемената за одлуке
Школског одбора Секретар

- Планирање радних састанака Колегијум

- Састанци колегијума

Помоћници
директора
шеф
рачуноводства
Секретар, ППС

-Састанци педагошког колегијума

Помоћници
директора,
ППС, стручна
већа

- Ситуациони сусрети и разговори
са радницима Колегијум

- Доношење одлука и решења
према овлашћењима из Закона и
Статута.

Секретар,
помоћници
директора

- Доношење општих аката из своје
надлежности

Секретар,
стручне
службе

- Предузимање мера по налогу
просветног инспектора и
просветног саветника, као и других
инспекцијских органа

Секретар,
помоћници
директора

- Старање о осигурању квалитета,
самовредновању, остваривању
стандарда постигнућа и
унапређивању образовно-
васпитног рада

Стручни
органи,
стручне
службе
министарства

ВРЕДНОВАЊЕ
- Осигурање квалитета рада кроз
континуирано праћење
вредновања кључних области, на
основу ГПР, у складу са законом и
правилницима

Стручни
органи, тимови

- Самовредновање у области
постигнућа ученика

Тим, стручни
органи

- Учешће у избору области и
изради програма самовредновања
рада школе и увођења квалитета

Тим, стручни
органи

- Праћење припремања наставника
за наставу ППС

- Праћење и процена примене
нових наставних метода

Носиоци
промена,
помоћници
директора,
ППС

- Праћење и процена ефеката
примене искустава са семинара и
обука запослених

Колегијум

- Процена реализације плана
стручног усавршавања запослених

Стручни
органи
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Програмски садржаји -
активности Време реализације Носиоци

- Праћење и процена реализације
огледних наставних планова и
програма

Тимови

- Праћење и процена односа на
релацији ученик – наставник ППС

- Праћење и процена испитивања и
оцењивања ученика ППС

- Увид у правилност, редовност и
потпуност вођења педагошке
документације.

Комисије

- Увид у тимски рад наставника у
стручним већима, стручним
активима, одборима и др.

ППС, интерни
и екстерни

- Праћење ученичког понашања и
њиховог доживљавања школе

Стручни
органи,
одељењске
старешине

- Праћење сарадње с родитељима
и њиховог доживљавања школе

ППС, Савет
родитеља,
одељењске
старешине

- Праћење уписа матураната на
високе школе и факултете као и
њихово запошљавање

одељењске
старешине

ПЕДАГОШКО- ИНСТРУКТИВНИ РАД
- Педагошко-инструктивна помоћ у
етапи припремања за наставу Стручна већа

- Разговори са наставницима –
почетницима, именовање ментора,
увођење у посао и праћење рада
сто је један од стратешких циљева
ШРП-а

Стручна већа,
ППС, ПД

- Провера оспособљености
наставника за полагање испита за
лиценцу

Комисија

- Посета часова редовне наставе:
 2 часа општеобразовних

предмета
 3 часа стручних предмета
 3 часа праксе
 3 часа у огледу
 10 часова  код наставника

где ученици имају велик
број слабих оцена или је
било жалби на оцену

ППС,
помоћници
директора

Посета часова и разговор са
наставницима око педагошке
документације(припреме) 10
часова

ППС,
помоћници
директора

- Посета часовима допунског рада
– 2 часа ППС

- Посета часовима додатног рада –
2 часа ППС
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- Посета ваннаставним
активностима:2 часа секција

Руководиоци
секција

- Разговор са наставницима и увид
у рад наставника у настави и
ваннаставним активностима по
елементима: припремање за рад,
однос ученик - наставник, примена
иновација,  испитивање и
оцењивање, а на основу писменог
извештаја комисије која ће
посетити часове

Комисија

-Планирање и држање
родитељских састанака у оквиру
редовних припрема за реализацију
и извођење екскурзија

ППС,
помоћници
директора

- Помоћ ученицима у остваривању
њихових права и дужности

Ученички
парламент,
ППС,
одељењске
старешине,
Тим за
подршку,
Савет
родитеља

- Помоћ родитељима и
старатељима у сврху остваривања
њихових школских права и пуног
учешћа и саодговорности у
образовно- васпитном процесу

ППС,
одељењске
старешине,
Савет
родитеља

- Помоћ наставницима и стручним
сарадницима у сврху побољшања
њихове ефикасности и
креативности

ППС,
колегијум

- Унапређивање образовно-
васпитног рада:
- огледни часови, организација,
реализација и посета
- подстицање на израду
дидактичких средстава и наставних
материјала

Стручни
органи

- Иницирање стручних служби и
стручних тимова у изради
пројеката и њиховој реализацији

Педагошки
колегијум,
Стручна већа,
ППС,
помоћници
директора

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ
Континуирана сарадња са
Министарством просвете,
Школском управом у Нишу

Колегијум

Сарадња са локалном
самоуправом

Директор,ППС
, помоћници
директора,
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Сарадња са установама значајним
за ефикасно васпитно деловање:
са основним и средњим школама,
здравственим установама,
Центром за социјални рад,
високошколским установама,
културним, спортским и др.
Институција, црквеном заједницом

Пројектни тим

Континуирана сарадња са
социјалним партнерима,
Националном службом за
запошљавање, Привредном
комором и високошколским
установама у реализацији
редовних наставних активности као
и реализацији пројеката и других
видова сарадње.

Организатор
ПН, екстерни

Сарадња са Министарством
унутрашњих послова

Колегијум,
Стручни
органи

Сарадња са инспекцијским
органима

Сарадња са братском школм из
Охрида

Колегијум,
Стручни
органи

Сарадња са заинтересованим
социјалним партнерима  у вези
реализације практичне наставе за
наше ученике

Тим за
промоцију

Припрема, конкурисање и
реализација нових пројеката

Ученици и
запослени СВ

Сарадња са медијима у циљу
промоције школе

Одбор СВ,
ученици,
запослени,
социјални
партнери,
локална
заједница

Учешће на Сајму образовања Стручни
органи

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
- Лична евиденција у бележницу Лично
- Израда периодичних и годишњих
анализа и извештаја о успеху
ученика и остварењу годишњег
плана и програма рада школе

ППС, стручни
органи

- Информисање запослених,
стручних органа и органа
управљања

Колегијум

- Информисање Савета родитеља ППС и од.
старешине

- Подношење извештаја о
сопственом раду Школском одбору Колегијум
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- Израда извештаја о финансијском
пословању

Шеф
рачуноводства

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Према властитом индивидуалном
плану и програму стручног
усавршавања по следећим
подручјима:
- закони, правилници, упутства
- педагогија, дидактика, методике
- педагошка и развојна психологија
- комуникација и конфликт
- руковођење
- мултимедијски
извориинформација и
информатизација школе

Колегијум

- Учествовање у раду општинског и
окружног актива директора,
стручних скупова, заједница школа
и др.

Колегијум

Успостављање сарадње са
Центром за стручно усавршавање Колегијум

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
- Различити непланирани послови По потреби

- Годишњи одмор Колегијум
Начини праћења реализације програма директора и носиоци праћења:

-Праћење реализације плана и програма рада директора врши орган управљања:

-Директор два пута годишње подноси извештај о раду Школском одбору, а

континуирано извештава Школски одбор о активностима у школи и релевантним одлукама.

-Пре подношења извештаја о раду, на седници Наставничког већа се у оквиру

анализе ГПР врши анализа реализације плана и програма директора.

6.3. Глобални годишњи план и програм рада помоћника
директора

Помоћници директора:
1) обављају послове из надлежности директора Школе, на основу овлашћења директора

или Школског одбора;
2) организују, руководе и одговорни су  за педагошки рад Школе;
3) координирају рад стручних актива и других стручних органа Школе;
4) председавају и руководе радом педагошког колегијума, по налогу директора;
5) сазивају и руководе седницом одељењског већа, у случају спречености одељењског

старешине, без права одлучивања, по налогу директора;
6) обављају послове наставника, односно стручног сарадника, у складу са решењем

директора;
7) издају налоге запосленима у складу са описом њихових послова.

Помоћници директора за свој рад одговарју директору Школе.
Током школске 2014/2015. године, помоћници директора ће реализовати следеће
активности:
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Организација и руковођење педагошким радом школе

Август
Септембар

1) Учешће у изради Годишњег
плана рада

У сарадњи са
руководиоцима стручних
већа и секторских тимова,
директором,
организатором ПН и
стручним службама

2) Учешће у изради Извештаја о
реализацији Годишњег плана
рада  школе у претходној
школској години и
координација рада комисија

У сарадњи са
руководиоцима стручних
већа и секторских тимова,
директором,
организатором ПН  и
стручним службама

Континуирано
3) Саветодавни рад са

наставницима, посебно
почетницима

У сарадњи са директором,
ППС  и менторима, као и
руководиоцима секторских
тимова

Септембар- октобар

4) Координација активности у
вези именовања ментора
наставницима почетницима

У сарадњи са
председницима стручних
већа и директором

5) Сарадња са наставницима
приликом планирања рада

Кроз индивидуалне
разговоре са
наставницима, сарадњу са
ППС и директором

6) Утврђивање термина
одељењских старешина за
пријем родитеља

Истицањем обавештења
на огласну таблу за
родитеље, у сарадњи са
ППС и одељењским
старешинама

7) Праћење реализације
родитељских састанака и
избора представника у Савет
родитеља

У сарадњи са одељењским
старешинама и  ППС

8) Праћење организације
изборне наставе, посебно у
првом разреду

У сарадњи са  предметним
наставницима и
одељењским старешинама
и разматрањем
евентуалних захтева

Континуирано, у
складу са потребама

9) Праћење  услова за
умножавање материјала за
наставу у складу са
расположивим средствима

У сарадњи са директором,
руководиоцима секторских
тимова, тимом за опрему и
наставна средства,
праћењем потреба и
усклађивањем са
могућностима

10) Праћење дежурства
наставника и ученика

У сарадњи са директором
при планирању дежурства
наставника и ППС и
секретаром за дежурство
ученика
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11) Анализа распореда
наставних и ваннаставних
активности и предузимање
евентуалних корективних
мера

У срадњи са директором,
кроз консултације са ППС,
одељењским старешинама
и руководиоцима
ваннаставних активности

12) Анализа стручне
заступљености наставе

У сарадњи са директором
и секретаром

13) Педагошко – инструктивни
рад и посета часова

Посета 15 часова наставе
и других облика рада,  у
сарадњи са директором и
ППС

14) Праћење реализације
наставе и обезбеђивање
замена по потреби

У сарадњи са директором,
дежурним наставницима,
ППС и руководиоцима
секторских тимова

Периодично
15) Праћење реализације

програма заштите ученика од
насиља

Координирање и праћење
динамике реализација у
сарадњи са директором,
тимом, ОВ, СВ, ППС, ОС

Друго полугодиште
16) Праћење реализације

програма каријерног вођења
и саветовања

У сарадњи са ППС,
организатором ПН,
наставницима и
директором

Периодично

17) Праћење реализације
програма заштите здравља
ученика и превенције
болести зависности

Координирање и праћење
динамике реализација у
сарадњи са директором и
ППС

Периодично
18) Праћење реализације

програма заштите животне
средине

Координирање и праћење
динамике реализација у
сарадњи са
руководиоцима секторских
тимова

Периодично 19) Праћење реализације
програма школског спорта

Периодично
20) Праћење реализације

пружања додатне подршке
ученицима

По потреби 21) Разговор са ученицима који
крше правила кућног реда

У сарадњи са директором,
ППС и одељењским
старешинама и/или
предметним наставницима

По потреби 22) Пријем родитеља
Разговори  по предлогу
одељењских старешина,
предметних наставника,
ППС или на захтев
родитеља

У складу са ГПР, по
потреби

23) Праћење и учешће у
припреми и реализацији
екскурзије за ученике

У сарадњи са директором,
одељењским
старешинама, секретаром
школе

Септембар 24) Учешће у планирању
реализације блок наставе

У сарадњи са
организатором практичне
наставе, СВ  и
руководиоцима секторских
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тимова

Октобар и март
25) Праћење реализације

допунског и додатног рада и
секција, кроз евиденцију

Остваривањем увида у
евиденцију

По потреби 26) Саветодавни рад са
ученицима

У сарадњи са ППС и ОС,
предметним
наставницима, по
препоруци тимова

У складу са ГПР

27) Учешће у организовању
заједничких активности
ученика, наставника и
родитеља

У сарадњи са директором,
стручним органима и
тимовима

На класиф.
периодима

28) Праћење рада на анализи
успеха ученика

У сарадњи са директором
и ППС

У складу са ГПР и
радом стручних
органа

29) Учешће у предлагању мера
за побољшање успеха
ученика у учењу и понашању

У сарадњи са директором,
ППС, педагошким
колегијумом

У складу са ГПР
30) Учешће у организовању и, по

потреби, присуствовање
родитељским састанцима

У сарадњи са директором,
ППС  и одељењским
сатрешинама

У испитним роковима 31) Организовање и праћење
реализације испита

У сарадњи са директором
и  секретаром

У испитним роковима;
у фебруару
именовање ИО

32) Учешће у организовању
завршних и матурских испита
за редовне и ванредне
ученике и именовању
комисија

У сарадњи са директором
и руководиоцима
секторских тимова,
праћењем рада Испитног
одбора

Април

33) Праћење  изјашњавања
ученика и припреме радних
задатака за матурски и
завршни испит

У сарадњи са
организатором ПН,
руководиоцима секторских
тимова и одељењским
сатрешинама

У складу са планом
реализације мера у
оквиру ГПР

34) Континуирано праћење
реализације акционог плана
за унапређење области
настава и учење и постигнућа
ученика

У сарадњи са директором
и тимом за
самовредновање

У складу са
календаром и
потребама

35) Организација, праћење и
учешће у културним
активностима и акцијама

У сарадњи са
наставницима и
ученицима, тимовима,
руководиоцима секција и
СВ

Децембар, мај, јун
36) Сагледавање потреба за

набавком нових учила,
анализа иновација у настави

У сарадњи са директором,
руководиоцима секторских
тимова  и стручним већима

У складу са ГПР
37) Координација активности у

вези праћења реализације
огледа

У сарадњи са
руководиоцима секторских
и тимова за праћење
огледа
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Јануар-фебруар и јун
38) Координација активности у

вези анализе реализације
Годишњег плана рада

У сарадњи са директором
и носиоцима активности
праћења реализације у
складу са ГПР

Октобар, јануар, мај,
јул, август

39) Организовање и учешће у
прегледу педагошке
документације

У сарадњи са директором,
образовање комисије

На класиф.
периодима и по
потреби

40) Учешће у раду седница ОВ
У сарадњи са директором,
ППС  и руководиоцима
секторских тимова

У складу са ГПР 41) Праћење реализације
активности у оквиру ШРП

У сарадњи са директором,
СА и тимом за ШРП

Јануар 42) Учешће у организовању
прославе Школске славе

У сарадњи са директором,
ученицима  и запосленима

Март
43) Планирање активности у

оквиру школског дана за
ваннаставне активности

У сардњи са стручним
органима и тимовима

По потреби 44) Сарадња са Ученичким
парламентом

У сарадњи са директором

У складу са
календаром

45) Учешће у организацији и
праћење реализације
такмичења ученика

Праћењем реализације,
организовањем

Током школске године

46) Сарадња са школама из
Новог Сада, Пирота,
Трстеника, Крагујевца и
другим школама, по потреби

У сардњи са директором,
планирањем и учешћем у
реализацији активности

Јануар – мај, јун
47) Праћење реализације

годишњег фонда часова
редовне наставе

У сарадњи садиректором,
организатором ПН и
руководиоцима секторских
тимова

Мај 48) Детаљни распоред рада до
31. августа 2015. године

Учешће  у изради  сарадњи
са директором,
организатором ПН,
руководиоцима секторских
тимова и стручним већима

Мај -јун 49) Организовање и праћење
реализације припремног рада

У сарадњи са одељењским
старешинама, ОВ, СВ,
ППС, секретаром  и
предметним наставницима

Мај- август

50) Праћење реализације и
кординација свих активности
предвиђених детаљним
планом рада  по завршетку
наставне године

У сарадњи са директором,
ППС, организатором ПН,
руководиоцима скторских
тимова на оперативним
састанцима колегијума

Јул-август
51) Припрема података ради

именовања одељењских
старешина

У сарадњи са директором,
организатором ПН  и
руководиоцима секторских
тимова

Периодично 52) Сарадња и праћење  рада
одељењских старешина

У сарадњи са директором
и ППС
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Август
53) Припреме за први школски

час у наредној школској
години/ ППС, директор

У сарадњи са директором,
организатором ПН , ППС и
руководиоцима секторских
тимова

Септембар и даље
током школске год.

54) Организација и праћење
коришћења кабинета

У сарадњи са директором,
руководиоцима секторских
тимова и руководиоцима
кабинета

Координирање рада
стручних актива и
других стручних
органа и  тимова

55) Учешће у планирању рада
свих служби у школи

У сарадњи са директором
и колегијумом

Септембар

56) Редовни састанци колегијума
ради оперативног планирања
активности и координирања
рада стручних органа и
служби у школи

У сарадњи са директором,
кроз учешће у раду,
планирање, поделу
послова, одређивање
рокова, праћење
реализације договореног

Континуирани,
најчешће недељни

57) Учешће у припреми седница
НВ

У сарадњи са директором
и колегијумом

Континуирано у
складу са ГПР

58) Учешће у припреми
састанака Педагошког
колегијума

У сарадњи са директором
и колегијумом

Континуирано у
складу са ГПР

59) Планирање и праћење
реализације седница ОВ

У сарадњи са директором,
ППС, руководиоцима
секторских тимова

У складу са планом
рада у оквиру ГПР

60) Праћење рада Стручног
актива за развојно
планирање

У сарадњи са директором
и руководиоцем СА

У складу са планом
рада у оквиру ГПР

61) Праћење рада Стручног
актива за развој школског
програма

У сарадњи са директором
и руководиоцем СА

У складу са планом
рада у оквиру ГПР

62) Учешће у раду стручних
органа

У сарадњи са директором

У складу са ГПР

63) Учешће у раду стручних
органа ради планирања
уписа за наредну школску
годину

У сардњи са директором  и
председницима СВ

Новембар – децембар 64) Праћење рада тима за
самовредновање

У сардњи са директором,
стручним органима и
одговарајућим тимовима

У складу са ГПР 65) Праћење рада Тима за
инклузију

У сарадњи са директором,
тимом, ОВ, СВ, ППС, ОС

Периодично, кроз
извештаје

66) Праћење рада Тима за
заштиту ученика од  насиља,
злостављања и
занемаривања

У  сарадњи са директором,
тимом, ППС

Периодично, кроз
извештаје

67) Праћење рада Тима за
стручно усавршавање

У  сарадњи са директором,
руководиоцем секторског
тима

Периодично, кроз
извештаје

68) Праћење рада осталих
тимова у школи

У сарадњи са директором,
на колегијуму
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Периодично, у складу
са ГПР

69) Припреме за израду
извештаја о раду у текућој
школској години

У сардњи са директором и
стручним органима

Мај - јун
70) Координација активности у

вези  поделе предмета на
наставнике

У сарадњи са директором,
организатором ПН ,
стручним већима  и
руководиоцима секторских
тимова

Јун-август 71) Припрема предлога поделе
послова до 40 сати недељно

У сарадњи са директором,
организатором ПН,
руководиоцима секторских
тимова и председницима
стручних већа

Јул - август
72) Припреме за израду

Годишњег плана рада за
наредну годину

Планирање у сарадњи са
директором, ППС,
организатором ПН,
руководиоцима секторских
тимова

Јун

73) Координација активности у
циљу прикупљања
елемената потребних за
израду распореда часова за
наредну школску годину

Прикупљање података  у
сарадњи са организатором
ПН, руководиоцима
секторских тимова, ППС,
одељењским
старешинама, комисијом
за упис ученика

Јул-август

74) Присуство  Школском одбору
приликом подношења
извештаја о остварености
Годишњег плана рада Школе
за школску 2014/2015. годину

У сарадњи са директором
и стручним службама

Остали послови

75) Учешће у подношењу
Годишњег плана рада за
школску 2014/2015. годину
Школском одбору на
усвајање

У сарадњи са директором

Септембар

76) Рад на анализи и
припремању података
потребних за утврђивање
елемената за обрачун
средстава са Министарством
просвете – ЦЕНУС

Попуњавањем табела у
сарадњи са директором,
секретаром,
организатором ПН и
руководиоцима секторских
тимова

Континуирано 77) Учешће у реализацији
пројеката у школи

У сарадњи са директором
и школским тимовима

Континуирано
78) Консултације са просветним

саветницима или
инспекторима

У сарадњи са директором

У скалду са
динамиком пројекта

79) Координација активности
ради попуњавања регистра
уписаних ученика

У сарадњи са секретаром и
одељењским старешинама

По потреби
80) Координација активности у

вези попуњавања матичних
књига за први разред

У сарадњи са секретаром и
одељењским
старешинама, наставником
задуженим за штампање
предмета
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На почетку школске
године

81) Сарадња са друштвеном
средином

По потреби у сарадњи и
договору са директором

На почетку школске
године

82) Присуство састанцима
Школског одбора

У сарадњи са директором
и секретаром

Континуирано 83) Учешће у раду Савета
родитеља

У сарадњи са директором
и секретаром

По потреби

84) Припремање података и
присуство  надзору
просветног инспектора,
односно просветног
саветника

У сарадњи са директором

По потреби 85) Праћење коришћења
електронске платформе У сарадњи са директором

По потреби

86) Праћење остваривања
Годишњег плана рада Школе
и координација активности у
циљу његовог остваривања у
потпуности

У сарадњи са
организатором ПН, ППС,
руководиоцима секторских
тимова и стручних већа
предузимају се мере за
реализацију свих
планираних активности

Током школске године
87) Учешће у припремама

презентације школе
ученицима основних школа

У сарадњи са директором,
организатором ПН,
руководиоцима секторских
тимова, стручним већима и
тимом за промоцију школе

Април – мај
88) Учешће у припремама за

медијско представљање
школе

У сарадњи са директором
и руководиоцима тимова

Друго полугодиште

89) Координација активности у
вези праћења уписа
матураната на
високошколске установе

У сарадњи са одељењским
старешинама и
организатором ПН

Према потреби

90) Учешће у припремама за
упис ученика у наредну
школску годину и
предлагању комисија

У сарадњи са директором
и на НВ

Током првог
полугодишта

91) Праћење уписа ученика у
први разред

У сарадњи са директором,
организатором ПН  и
комисијама

Јун-јул 92) Припреме за наредну
школску годину

Планирање у сарадњи са
директором, ППС,
организатором ПН,
руководиоцима секторских
тимова

Јул

93) Сагледавање потреба
наставног кадра за наредну
школску годину, припрема
података за расписивање
конкурса

Планирање у сарадњи са
директором,
организатором ПН,
секретаром  и
руководиоцима секторских
тимова

У складу са планом
рада тимова 94) Евиденција о раду

Вођење личних  белешки;
писање различитих
извештаја и дописа  у
складу са  налогом
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директора

По потреби Учешће у активностима у оквиру
школе

У оквиру стручних органа,
тимова, наставничког већа

Стручно усавршавање Учешће на стручним скуповима У складу са могућностима

Током школске године Континуирано праћење промена у
оквиру закона и прописа

У сарадњи са секретаром и
директором

Током школске године
Унапређење  знања у оквиру
коришћења Office 365 платформе за
комуникацију

Проучавање материјала и
пружање помоћи
запосленима у коришћењу
платформе

Континуирано, у
складу са
могућностима и
активностима
заједница

Примена стечених знања у оквиру
ажурирања школског портала

У сарадњи са тимом за
информатизацију и
секцијом за портал,
примена  нових апликација
и слично

Континуирано
Учешће на осталим доступним
облицима стручног усавршавања
ван школе

У складу са могућностима

6.4. Годишњи план и програм рада Школског одбора

Месец План рада

Септембар

1. Усвајање извештаја о раду  школе и извештаја о раду
директора  шк.2013/2014

2. Усвајање извештаја директора о реализацији Годишњег плана
рада

3. Анализа успеха ученика  на крају школске 2013/2014.
4. Сагласност на програм и организовање екскурзија шк.2014/

2015.
5. Доношење  Годишњег плана  рада школе за шк. 2014 / 2015
6. Информација директора о решавању кадровских питања
7. Информација директора о припремљености школе за почетак

нове школске године
8. Утврђивање намене коришћења средстава прикупљених од

родитеља  према предлогу Савета родитеља

Новембар

1. Анализа постигнутих резултата у првом класификационом
периоду

2. Разматрање услова рада и остваривања циљева образовно
васпитног рада и предузимање мера за побољшање услова
рада и остваривање образовно васпитног рада

Децембар

1. Усвајање Плана јавних набавки за 2015
2. Доношење финансијског плана школе за 2015
3. План уписа за наредну школску годину 2014/2015
4. Извештај о финансијском пословању

Фебруар

1. Усвајање годишњег обрачуна(завршног рачуна за 2014)
2. Извештај директора о раду школе у првом полугодишту

шк.2014/2015
3. Анализа постигнутих резултата ученика у првом полугодишту

Април 1. Анализа постигнутих резултата у трећем класификационом
периоду
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2. Извештај о финансијском пословању између две седнице
3. Организација прославе Дана школе

Јун

1. Анализа постигнутих резултата на крају наставне године
2. Резултати уписа за шк.2015/2016
3. Усвајање извештаја о реализацији Плана стручног

усавршавања запослених
4. Усвајање извештаја о реализацији екскурзије
5. Предлог финансијског плана за припрему буџета РС
6. Смернице за израду Годишњег плана  рада школе за

шк.2014/2015

6.5. Годишњи план и програм рада Савета родитеља

Месец План рада

Септембар

1. Конституисање Савета родитеља за шк.2014 / 2015.
2. Извештај о успеху  на крају шк.2013/2014.
3. Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада за

шк.2013 / 2014.
4. Извештај о упису у I  разред за шк.2014 / 2015.
5. Упознавање Савета родитеља са Правилником о понашању

ученика запослених и родитеља, Правилником о мерама,
начину и поступку заштите и безбедности ученика

6. Разматрање предлога  Годишњег плана рада за шк.2014 /
2015.

7. Предлагање представника Савета родитеља у тимовима
школе

8. Сагласност Савета родитеља на  програм и организовање
екскурзије

9. Извештај о реализацији прикупљених средстава од родитеља
у претходној шк.2013/2014.

10.Предлог за утврђивање висине учешћа родитеља у
обезбеђивању средстава за виши квалитет образовања и
предлог Школском одбору намене коришћења средстава
прикупљених од родитеља

Новембар

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I
класификационог периода

2. Разматрање редовности похађања наставе и предузимање
мера

3. Ангажовање ученика у ваннаставним активностима
4. Разматрање намене коришћења средстава од донација
5. Разматрање могућности и доношење одлуке за осигурање

квалитета и унапређивање   образовно васпитног  рада у
наредном периоду

Фебруар

1. Анализа постигнутог успеха на крају првог полугодишта
2. Анализа рада и предлог мера за одељења која су показала

најслабији успех
3. Примедбе и сугестије родитеља
4. План извођења практичне наставе

Април

1. Анализа успеха и дисциплине ученика у III класификационом
периоду

2. Информисање родитеља о начину спровођења матурског
испита
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3. Активност ученика у допунској и додатној настави
4. План прославе матуре
5. План прославе Дана школе
6. Одлука о награђивању најбољих ученика

Јун

1. Анализа постигнутог успеха на крају наставне године
2. Резултати ученика на такмичењима
3. Усвајање извештаја о реализацији екскурзија
4. Разматрање услова за рад школе ,услова за одрастање и

учење, безбедност и заштиту ученика у наредној школској
години

6.6. Глобални годишњи план и програм рада педагога
Циљ:
Пеадагог школе применом теријских , практичних и истраживачких  сазнања педагошке
науке, доприноси остваривању и унапређивању образовно – васпитног рада у установи, у
складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа
ученика дефинисаних Законом о основама система образовањаи васпитања, као и
посебним законима.

Задаци:
 Учествовање у остваривању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање

образовно васпитног рада,
 Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика.
 Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног

рада.
 Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја.
 Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада
 Пружање подршке родитељима, старатељима на јачању њихових васпитних

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за
васпитање и образовање деце, ученика

 Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним
организацијама од значаја за  институцију.

 Самовредновање и стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и
праксе

Редни
број Подручје рада Недељни

фонд
Годишњи

фонд

1.

Планирање и програмирање образовно-
васпитног рада (учешће у планирању годишњих и
месечних планова рада наставника, израда
појединих делова Годишњег плана рада школе,
учешће у избору и конципирању ваннаставних
активности, додатне и допунске наставе, практичне
наставе, секција итд.)

3 132

2.

Праћење и вредновање образовно-васпитног
рада ( праћење реализације плана и програма
рада, праћење методологије оцењивања, посета
настави и унапређење оцењивања, рад на
припреми инструмената за самовредновање,
учешће у изради годишњег извештаја)

4 176

3.
Рад са наставницима ( пружање помоћи
наставницима у припреми за наставу, примена нове
наставне технологије, додатна и допунска настава,

10 440
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сарадња са наставницима на изради дидактичког
материјала, праћење вођења педагошке
документације, пружање помоћи у раду са
ученицима којима је потребна додатна подршка)

4.

Рад са ученицима ( испитивање узрока неуспеха,
сагледавање социјалног и економског статуса,
испитивање интересовања за ваннаставне
активности, предавања о учењу, професионална
орјентација, индивидуални рад са ученицима итд. )

6 264

5.

Саветодавни рад са родитељима ( редовно
контактирање са родитељима на откривању
одређених стања, саветодавни рад и педагошко
образовање, предавања за родитељске састанке
итд. )

2 88

6.

Рад са директором и стручним сарадницима
(истраживање постојеће образовно-васпитне
праксе, израда стратешких докумената, анализа и
извештаја о раду школе, формирање одељења,
тимски рад на унапређењу вођења педагошке
документације, јачање наставничких и личних
компетенција и сарадња по питању приговора и
жалби)

2 88

7.

Рад у стручним органима школе (учешће у раду
Наставничког већа и Педагошког већа и колегијума,
информисање о обављеним анализама,
прегледима и истраживањима, учешће у раду
тимова, актива и комисија и предлагање мера за
унапређење рада стручних органа)

2 88

8.

Сарадња са образовним, социјалним и
здравственим организацијама (сарадња са
установама које доприносе остваривању циљева и
задатака образовно-васпитног рада школе, учешће
у истраживању и унапређењу партнерских односа,
активно учешће у раду стручног друштва и сарадња
са канцеларијом за младе)

1 44

9.

Вођење документације, припрема за рад и
стручно усавршавање (вођење евиденције о
сопственом раду, израда и чување посебних
протокола, прикупљање података о ученицима,
праћење стручне литературе, похађање струковних
скупова, размена искуства и сарадња са другим
педагозима)

10 440

УКУПНО : 40 1760

Време реализације/
динамика рада

Области рада
Активности Предвиђени сарадници

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Септембар

Учествовање у изради развојног плана
школе,  школског програма, односно
програма васпитног рада, плана
самовредновања,

Директор, помоћници
директора, руководиоци
тимова, психолог,
секретар Стручни активи
за ШРП и РШП, тим за
самовредновање, тим за
инклузивно образовање,
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Време реализације/
динамика рада

Области рада
Активности Предвиђени сарадници

Септембар Учествовање у припреми индивидуалног
образовног плана за ученике,

руководиоци тимова,
психолог,

Септембар

Учествовање у изради годишњег плана рада
установе и његових појединих делова
(организација и облици рада – стални,
повремени, посебни, редовни и приоритетни
задаци, програма стручних органа и тимова,
стручног усавршавања, рада стручних
сарадника, сарадње са породицом, сарадње
са друштвеном средином, превентивних
програма),

Директор, помоћници
директора,
руководиоци симова,
психолог,секретар

Септембар
Учешће у планирању и организовању
појединих облика сарадње са другим
институцијама,

Директор, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог

Септембар
Иницирање и учешће у иновативним
видовима планирања наставе и других
облика образовно-васпитног рада,

Директор, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог

Септембар, током
школске године

Учествовање у избору и конципирању разних
ваннаставних и ваншколских активности,
односно учешће у планирању излета,
екскурзија, боравка ученика у природи,

Директор, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог

током школске
године

Спровођење анализа и истраживања у
установи у циљу испитивања потреба деце,
ученика, родитеља, локалне самоуправе,

Директор, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог

Септембар, током
школске године

Учешће у планирању и реализацији
културних манифестација, наступа деце,
односно ученика, медијског представљања и
слично,

Директор, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог

Септембар, током
школске године

Пружање помоћи наставницима у изради
планова допунског, додатног рада, практичне
наставе, плана рада одељењског
старешине, секција,

помоћници директора,
руководиоци тимова,
психолог

Август Учествовање у избору и предлозима
одељењских старешинстава.

руководиоци тимова,
психолог

Tоком године у
сладу са
потребама

Учествовање у писању пројеката установе и
конкурисању ради обезбеђивања њиховог
финансирања и примене,

Директор, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог, секретар

Септембар,
месечно

Припремање годишњег програма рада и
месечних планова рада педагога. психолог

Август, током
школске године

Формирање одељења, распоређивање
новопридошлих ученика и ученика који су
упућени да понове разред

Директор, психолог,
секретар

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГРАДА

Током школске
године

Систематско праћење и вредновање
наставног процеса развоја и напредовања
ученика,

Директор, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог

Током школске
године

Праћење реализације образовно-васпитног
рада,

Директор, помоћници
директора,
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Време реализације/
динамика рада

Области рада
Активности Предвиђени сарадници

руководиоци тимова,
психолог

Током школске
године

Праћење ефеката иновативних активности и
пројеката, као и ефикасности нових
организационих облика рада,

Директор, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог

Током школске
године

Рад на развијању и примени инструмената за
вредновање и самовредновање различитих
области и активности рада установе,

Директор, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог

Током школске
године

Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и индивидуалног
образовног плана,

Тим за инклиузивно
образовање

Током школске
године

Учествовање у раду комисије за проверу
савладаности програма увођења у посао
васпитача/наставника, стручног сарадника,

Директор, помоћници
директора,
руководиоци тимова,

Током школске
године

Иницирање и учествовање у истраживањима
васпитнo-образовне праксе које реализује
установа, научноистраживачка институција
или стручно друштво у циљу унапређивања
васпитно-образовног рада,

Директор, помоћници
директора, психолог

Током школске
године

Учешће у изради годишњег извештаја о раду
установе у остваривању свих програма
васпитно–образовног рада (програма
стручних органа и тимова, стручног
усавршавања, превентивних програма, рада
педагошко – психолошке службе, сарадње са
породицом, сарадње са друштвеном
средином, праћење рада стручних актива,
тимова),

Директор, помоћници
директора, психолог

Септембар
Праћење анализе успеха и дисциплине
ученика на класификационим периодима, као
и предлагање мера за њихово побољшање,

Директор, помоћници
директора, психолог

Током школске
године

Праћење успеха ученика у ваннаставним
активностима, такмичењима, завршним и
пријемним испитима за упис у средње школе,

Одељењске
старешине, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог

Током школске
године

Учествовање у усклађивању програмских
захтева са индивидуалним карактеристикама
ученика,

Тим за инклиузивно
образовање,
одељењска већа

Током школске
године

Праћење узрока школског неуспеха ученика
и предлагање решења за побољшање
школског успеха,

Одељењске
старешине, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог

Током школске
године

Праћење поступака  и ефеката оцењивања
ученика.

Одељењске
старешине, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог

Током школске
године

Пружање помоћи наставницимана
конкретизовању и операционализовању

Психолог, руководиоци
тимова,ментори
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Време реализације/
динамика рада

Области рада
Активности Предвиђени сарадници

циљева и задатака образовно-васпитног
рада,

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА

Током школске
године

Пружање помоћи наставницима у
усклађивању програмских захтева са
специфичностима контекста (индивидуалним
карактеристикама деце, породичног
окружења, установе и шире средине),

Психолог, одељењса
већа, родитељи, тим
за инклузију

Током школске
године

Рад са наставницима на преиспитивању
васпитно-образовне праксе, разматрањем
педагошких приступа и конкретних проблема
васпитне праксе,

Психолог, директо,
помоћници директора,
руководиоци тимова,

Током школске
године

Пружање стручне помоћи наставницима
наунапређивању квалитета васпитно –
образовног рада, односно наставе увођењем
иновација и иницирањем коришћења
савремених метода  и облика рада (уз
проучавање програма и праћење стручне
литературе),

Психолог, директор,
помоћници директора,
руководиоци тимова

Током школске
године

Сарадња са наставницима за израду
дидактичког материјала, прикупљању и
коришћењу материјала,

Психолог, наставници,
тим за инклузивно
образовање

Током школске
године

Рад на  процесу подизања квалитета  нивоа
ученичких знања и умења,

Психолог, директор,
помоћници директора,
руководиоци тимова

Током школске
године

Мотивисање наставника на континуирано
стручно усавршавање  и израду плана
професионалног развоја и напредовања у
струци,

Психолог, директор,
помоћници директора,
руководиоци тимова,
тим за стручно
усавршавање

Током школске
године

Анализирање реализације часова редовне
наставе у школама и других облика
образовно- васпитног рада којима је
присуствовао и давање предлога за њихово
унапређење,

Психолог, директор,
помоћници директора,
руководиоци тимова,
тим за стручно
усавршавање, тим за
самовредновање

Током школске
године

Праћење начина вођења педагошке
документације васпитача и наставника,

Психолог, директор,
помоћници директора,
руководиоци tимова,
секретар

Током школске
године

Иницирање и пружање стручне помоћи
наставницима у коришћењу различитих
метода, техника и инструмената оцењивања
ученика,

Психолог, директор,
помоћници директора,
секретар

Током школске
године

ружање помоћи наставницима у
осмишљавању рада са ученицима којима је
потребна додатна подршка (даровитим
ученицима, односно деци односно
ученицима са тешкоћама у развоју),

Психолог, помоћници
директора, тим за
инклузивнообразовањ
е

Током школске
године

Оснаживање наставника за рад са
ученицима из осетљивих друштвених група
кроз развијање флексибилног става према
културним разликама и развијање

Психолог, помоћници
директора, тим за
инклузивно
образовање
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интеркултуралне осетљивости  и предлагање
поступака који доприносе њиховом развоју,

Током школске
године

Оснаживање наставника за тимски рад кроз
њихово подстицање на реализацију
заједничких задатака, кроз координацију
активности стручних већа, тимова и комисија,

Психолог, директор,
помоћници директора,
руководиоци
секторских тимова,
секретар

Током школске
године

Пружање помоћи наставницимау
остваривању задатака професионалне
оријентације и каријерног вођења и
унапређивање тога рада,

Психолог, директор,
помоћници директора,
руководиоци
секторскихтимова,

Током школске
године

Пружање помоћинаставницима у
реализацији огледних и угледних активности,
односно часоваи примера добре праксе,
излагања на састанцима већа, актива,
радних група, стручним скуповима и
родитељским састанцима,

Психолог, директор,
помоћници директора,
руководиоци тимова,
секретар тим за
стручно усавршавање,
тим за
самовредновање

Током школске
године

Пружање помоћи наставницима у изради
планова допунског, додатног рада, практичне
наставе и амбијенталне наставе, плана рада
одељењског старешине и секција,

Психолог, директор,
помоћници директора,
руководиоци тимова,

Током школске
године

Упознавање и одељењских старешина и
одељењских већа са релевантним
карактеристикама нових ученика,

Психолог, одељењске
старешене

Током школске
године

Пружање помоћи одељењским старешинама
у реализацији појединих садржаја часа
одељењске заједнице,

Психолог, директор,
помоћници директора,

Током школске
године

Пружање помоћи наставницима у
остваривању свих форми сарадње са
породицом,

Психолог, директор,
помоћници директора,

Током школске
године

Пружање помоћи приправницима у процесу
увођења у посао, као и у припреми полагања
испита за лиценцу,

Директор, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог, секретаr,
ментори

Током школске
године Праћење дечјег развоја и напредовања,

Психолог,  одељењске
старешине, директор,
помоћници директора,
родитељи

Током школске
године

Праћење оптерећености ученика (садржај,
време, обим и врста и начин ангажованости
ученика),

Психолог,  одељењске
старешине, директор,
помоћници директора,
родитељи

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА

Tоком школске
године

Саветодавни рад са новим ученицима,
ученицима који су поновили разред, рад са
ученицима око промене смерова, преласка
ученика између школа,  промене статуса из
редовног у ванредног ученика,

Психолог,  одељењске
старешине, директор,
помоћници директора,
родитељи

Tоком школске
године

Стварање оптималних услова за
индивидуални развој ученика и пружање
помоћи и подршке,

Психолог,  одељењске
старешине, директор,
помоћници директора,
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родитељи

Током школске
године

Пружање подршке и помоћи ученицима у
раду ученичког парламента и других
ученичких организација,

Психолог, директор,
помоћници директора,
Ученички парламент,

Током школске
године

Идентификовање и рад на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу и
понашању,

Психолог,  одељењске
старешине, директор,
помоћници директора,
родитељи

Током школске
године

Рад на професионалној оријентацији ученика
и каријерном вођењу,

Психолог, више школе
и факултети

Током школске
године

Анализирање и предлагање мера за
унапређивање ваннаставних активности,

Психолог,  одељењске
старешине, директор,
помоћници директора,
ученици

Током школске
године

Пружање помоћи и подршке укључивању
ученика у различите пројекте и активности
стручних и невладиних организација,

Психолог,директор,
помоћници директора,
Ученички
парламент,….

Током школске
године

Пружање помоћи на осмишљавању садржаја
и организовању активности за креативно и
конструктивно коришћење  слободног
времена,

Психолог, директор,
помоћници директора,
Ученички
парламент,секције,
Центар за права
детета,

Током школске
године

Промовисање, предлагање мера, учешће у
активностима у циљу смањивања насиља, а
повећања толеранције и конструктивног
решавања конфликата, популарисање
здравих стилова живота,

Психолог, директор,
помоћници директора,
Тим за заштиту
ученика од насиља,
секције, Полицијска
управа, Здравствени
центар

Током школске
године

Учествовање у изради педагошког профила
детета, односно ученика за децу односно
ученике којима је потребна додатна подршка
израда индивидуалног образовног плана,

Психолог, одељењски
старешина родитељи,
тим за инклузивно
образовање

Током школске
године

Анализирање предлога и сугестија ученика
за унапређивање рада школе и помоћ у
њиховој реализацији,

Психолог, директор,
помоћници директора,
Ученички парламен

Током школске
године

Учествовање у појачаном васпитном раду за
ученика који врше повреду правила
понашања у школи или се не придржава
одлука директора и органа школе,
неоправдано изостане са наставе пет
часова, односно који својим понашањем
угрожава друге у остваривању њихових
права.

Психолог,  одељењске
старешине, директор,
помоћници директора,
родитељи, ученици,
секретар

Током школске
године

Организовање и учествовање на општим и
групним родитељским састанцима у вези сa
организацијом и остваривањем васпитно-
образовног, односно образовно-васпитног
рада,

Психолог,  одељењске
старешине, директор,
помоћници директора,
родитељи

Током школске
године

Припрема и реализација родитељских
састанака,трибина,радионица са стручним

Психолог,  наставници,
помоћници директора,
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темама, стручњаци ван
установе

Током школске
године

Укључивање родитеља, старатеља у
поједине облике рада установе (васпитно –
образовни рад, односно настава, секције,
предавања, пројекти...) и партиципација у
свим сегментима рада установе,

Психолог,  одељењске
старешине, директор,
помоћници директора,
родитељи

V.САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

Током школске
године

Пружање подршке родитељима,
старатељима у раду са децом, односно
ученицима  са тешкоћама у учењу,
проблемима у понашању, проблемима у
развоју, професионалној оријентацији,

Психолог, одељењске
старешине, директор,
родитељи

Током школске
године

Упознавање родитеља, старатеља са
важећим законима, конвенцијама,
протоколима о заштити деце, односно
ученика од занемаривања и злостављања и
другим документима од значаја за правилан
развој деце, односно ученика у циљу
представљања корака и начина поступања
установе,

Психолог,  одељењске
старешине,
директор,родитељи,
секретар

Током школске
године

Пружање подршке и помоћи родитељима  у
осмишљавању слободног времена  деце,
односно ученика,

Психолог,  одељењске
старешине, родитељи,

Током школске
године

Рад са родитељима, односно старатељима у
циљу прикупљања података о деци,

Психолог,  одељењске
старешине, родитељи,

Током школске
године

Сарадња са саветом родитеља, по потреби,
информисањем родитеља и давање
предлога по питањима која се разматрају на
савету.

Директор, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог,секретар

VI., VII РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ОРГАНИМА ШКОЛЕ

Током школске
године

Учествовање у раду наставничког већа,
односно одељењских већа (давањем
саопштења, информисањем о резултатима
обављених анализа, прегледа, истраживања
и других активности од значаја за образовно-
васпитни рад и јачање васпитачких односно
наставничких компетенција),

Директор, помоћници
директора,
руководиоци с тимова,
психолог,секретар

Током школске
године

Учествовање у раду тимова, већа, актива и
комисија на нивоу установе који се образују
ради остваривања одређеног задатка,
програма или пројекта.Учествовање у раду
педагошког колегијума, одељењских већа и
стручних актива за развојно планирање и
развој школског програма

Директор, помоћници
директора,
руководиоци тимова,
психолог,секретар,
одељењска већа,
стручни актив за
развојно планирање

VIII.САРАДЊА СА ОБРАЗОВНИМ, СОЦИЈАЛНИМ И ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Током школске
године

Сарадња са образовним, здравственим,
социјалним, научним, културним и другим
установама које доприносе остваривању
циљева и задатака васпитно-образовног,
односно образовно-васпитног рада установе,

Психолог,
Представници Дома
здравња, Дома
ученика, Полицијске
управе, невладиних

Током школске Учествовање у истраживањима научних, Психолог, директор,
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године просветних и других установа, помоћници, стручњаци
ван установе

Током школске
године

Учешће у раду и сарадња са  комисијама на
нивоу локалне самоуправе, које се баве
унапређивањем положаја деце и ученика и
услова за раст и развој,

Стручњаци ван
установе, здравствене,
социјалне заштите,

Током школске
године

Сарадња са националном службом за
запошљавање. Психолог, секретар

IX.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Током школске
године

Вођење евиденције о сопственом раду на
дневном, месечном и годишњем нивоу,

самостално

По потреби
Израда, припрема и чување посебних
протокола, чек листа за праћење наставе и
васпитних активности  на нивоу школе,

помоћници директора,
психолог,секретар,
руководиоци тимова

Септембар,
током школске
године

Припрема за послове предвиђене годишњим
програмом и оперативним плановима рада
педагога,

помоћници директора,
психолог,секретар,
руководиоци тимова

Током школске
године

Прикупљање података о деци, односно
ученицима и чување  материјала  који
садржи личне податке о деци односно
ученицима у складу са етичким кодексом
педагога,

Психолог

Током школске
године

Стручно усавршавање праћењем стручне
литературе и периодике, праћењем
информација од значаја за образовање и
васпитање на интернету; учествовањем у
активностима струковног удружења
(Педагошко друштво Србије) и на
Републичкој секцији педагога и психолога
Србије, похађањем акредитованих семинара,
учешћем на конгресима, конференцијама,
трибинама, осмишљавањем и реализацијом
акредитованих семинара, похађањем
стручних скупова, разменом искуства и
сарадњом са другим педагозима и стручним
сарадницима  у образовању.

Психолог, помоћници
директора, тим за
стручно усавршавање,
стручњаци ван
установе

6.7. Глобални годишњи план и програм рада психолога

Психолог школе применом теријских и практичних сазнања психологије као науке
доприноси остваривању и унапређивању образовно – васпитног рада у школи у складу са
циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика
дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања, као и посебним
законима.

Задаци:
 Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика,
 Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја,
 Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада и предлагање

мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности
рада установе,

 Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и предлагање мера за  унапређивање,
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 Подршка отворености установе према педагошким иновацијама,
 Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама

родитеља, односно старатеља,
 Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним

организацијама од значаја за установу,
 Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.

Време
реализације/

динамика
рада

Области рада
активности

Предвиђени
сарадници

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Септембар
1. Учествовање у припреми развојног плана

школе, односно школског програма, односно
програма васпитног рада, плана
самовредновања, индивидуалног образовног
плана за ученике.

Стручни активи за
ШРП, тим за
самовредновање, тим
за инклузивно
образовање, педагог

Септембар 2. Учествовање у припреми концепције
годишњег плана рада школе.

Руководство,педагог,
стручни органи

Септембар

3. Учествовање у припреми делова годишњег
плана рада школе који се односе на планове
и програме: подршке ученицима (рад са
ученицима којима је потребна додатна
образовна подршка, рад са ученицима са
изузетним способностима; професионална
оријентација, превенција болести зависности;
промоција здравих стилова живота); заштите
ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, подизања квалитета знања и
вештина ученика, стручног усавршавања
запослених, сарадње школе и породице,
практичне наставе.,

Педагог, Тим за
инклузивно
образовање, Тим за
заштиту ученика од
насиља, Тим за
стручно
усавршавања,
Организатор
практичне наставе

Септембар
4. Учествовање у избору и планирању

реализације посебних и специјализованих
програма.

Педагог, наставници

Током
школске
године

5. Учествовање у осмишљавању и изради
акционих планова и предлога пројеката који
могу допринети унапређивању квалитета
образовања и васпитања у школи,
конкурисању ради обезбеђивања њиховог
финансирања и учествовање у њиховој
реализацији.

Руководство школе,
стручни органи

Август 6. Учествовање у избору уџбеника у школи. Стручна већа

Октобар 7. Припремање плана посете психолога
часовима у школи. Педагог, Руководство

Септембар,
месечно

8. Припремање годишњег програма рада и
месечних планова рада психолога. Педагог

Септембар 9. Припремање плана сопственог стручног
усавршавања и професионалног развоја.

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Током
школске
године

1. Учествовање у праћењу и вредновању
образовно-васпитног рада установе и
предлагање мера за побољшање
ефикасности, економичности и успешности

Руководство школе,
Тим за
самовредновање,
стручни органи
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Време
реализације/

динамика
рада

Области рада
активности

Предвиђени
сарадници

установе у задовољавању образовних и
развојних потреба ученика,

Током
школске
године

2. Учествовање у континуираном праћењу и
подстицањунапредовања деце у развоју и
учењу. Учествовање у континуираном
праћењу и вредновању остварености општих
и посебних стандарда постигнућа
спровођењем квалитативних анализа
постигнућа ученика, информисањем свих
заинтересованих страна о резултатима
анализе и припремом препорука за
унапређивање постигнућа.

Стручни органи,
педагог, руководство
школе

Током
школске
године

3. Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и индивидуалног
образовног плана за децу.

Тим за инклузију, ОС,

предметни

наставници

Током
школске
године

4. Учествовање у праћењу и вредновању
ефеката иновативних активности и пројеката,
вредновању огледа који се спроводе у школи.

Тимови за праћење
огледа

Август,

Септембар
5. Учешће у изради годишњег извештаја о раду

школе.
Педагог, Руководство

Током
школске
године

6. Иницирање различитих истраживања ради
унапређивања образовно-васпитног рада
установе и остваривања послова
дефинисаних овим програмом

Педагог, руководство

Током
школске
године

7. Учествовање у  истраживањима која се
спроводе у оквиру самовредновања рада
школе (израдом инструмента процене,
дефинисањем узорка и квалитативном
анализом добијених резултата)  и спровођења
огледа.

Тим за
самовредновање

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА

Током
школске
године

1. Пружање подршке наставницима у
планирању и реализацији непосредног
образовно-васпитног рада са ученицима, а
нарочито у области прилагођавања
радаобразовно-васпитним потребама детета,
односно ученика; избора и примене
различитих техника учења; ефикасног
управљања процесом учења; избора
поступака посматрања и праћења
напредовања деце у учењу и развоју, односно
вредновања ученичких постигнућа; стварања
подстицајне атмосфере у групи, односно на
часу; развијања конструктивне комуникације и
демократских односа у групи, односно
одељењу,

Педагог, одељењски
сарешина

Током 2. Пружање подршке јачању наставничких Педагог
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Време
реализације/

динамика
рада

Области рада
активности

Предвиђени
сарадници

школске
године

компетенција у областима: комуникација и
сарадња, конструктивно решавање сукоба и
проблема, подршка развоју личности ученика,
подучавање и учење, организација средине и
дидактичког материјала,

Током
школске
године

3. Упознавање наставника са психолошким
принципима успешног процеса учења, групне
динамике, социјалне интеракције, природом
мотивације за учење, методама за
подстицање различитих врста интелигенције,
стиловима и облицима учења, стратегијама
учења и мотивисања за учење,

Педагог

Током
школске
године

4. Саветовање наставника у индивидуализацији
наставе на основу уочених потреба,
интересовања и способности деце, односно
психолошке процене индивидуалних
карактеристика ученика (способности,
мотивације, особина личности) и
остварености образовних постигнућа у школи,

Педагог

Током
школске
године

5. Пружање подршке наставницима за рад са
ученицима којима је потребна додатна
образовна подршка. Координирање израде и
у сарадњи са наставником и
родитељем,тимскоизрађивање педагошког
профила детета, односно
ученика.Учествовање у развијању
индивидуалних образовних планова
коришћењем резултата сопствених
психолошких процена и психолошких процена
добијених из других установа,

Педагог, тим за
инклузивно
образовање

Током
школске
године

6. Оснаживање наставника за рад са ученицима
изузетних способности (талентовани и
обдарени) кроз упознавање са
карактеристикама тих ученика (способности,
мотивација, стил учења, интересовања,
вредности, особине личности)  и предлагање
поступака који доприносе њиховом даљем
развоју,

Педагог

Током
школске
године

7. Оснаживање наставника за рад са ученицима
из осетљивих друштвених група кроз
упознавање са карактеристикама тих ученика,
односно деце, развијање флексибилног става
према културним разликама и развијање
интеркултуралне осетљивости  и предлагање
поступака који доприносе њиховом развоју,

Педагог

Током
школске
године

8. Пружање подршке наставницима у раду са
ученицима код којих је утврђен психолошки
узрок неуспеха у достизању захтева
образовних стандарда као и појава
неадаптивних облика понашања  и
предлагање мера за њихово превазилажење,

Педагог, одељењски
старешина

Током
школске

9. Оснаживање наставника да препознају
способности, интересовања и склоности Педагог
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Време
реализације/

динамика
рада

Области рада
активности

Предвиђени
сарадници

године ученика које су у функцији развоја
професионалне каријере ученика,

Током
школске
године

10. Пружање подршке наставницима у
формирању и вођењу ученичког
колектива, указивање на психолошке
узроке поремећаја интерперсоналних
односа у групама, односно одељењским
заједницама и предлагање мера за
њихово превазилажење,

Педагог, одељењски
старешина

Током
школске
године

11. Пружање подршке наставницимау раду са
родитељима, односно старатељима, Педагог

Током
школске
године

12. Саветодавни рад са наставницима
давањем повратне информације о
посећеној активности, односно часу, као и
предлагањем мера за унапређење
праћеног сегмента образовно- васпитног
процеса,

Педагог, руководство
школе

Током
школске
године

13. Оснаживање наставника за тимски рад
кроз њихово подстицање на реализацију
заједничких задатака, кроз координацију
активности стручних већа, тимова и
комисија,

Педагог, руководство
школе

Током
школске
године

14. Пружање подршке наставницима
менторима и саветодавни рад са
приправницима у процесу увођења у
посао и лиценцирања.

Педагог, секретар

Септембар
15. Усмеравање наставника у креирању плана

стручног усавршавања и њиховог
професионалног развоја.

Наставници, Тим за
стручно усавршавање

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА
Септембар и
током
школске
године

1. Учешће у организацији пријема деце,
праћења процеса адаптације и подршка деци
у превазилажењу тешкоћа адаптације,

Педагог, старешине
старешине

Током
школске
године

2. Учешће у праћењу дечјег напредовања у
развоју и учењу, Педагог, ОС

Током
школске
године

3. Учешће у тимском: идентификовању деце
којој је потребна подршка у процесу
васпитања и образовања и осмишљавању
и праћењу реализације
индивидуализованог приступа у раду са
децом,

Педагог, предметни
наставници, ОС,
родитељи

Август 4. Учешће у структуирању одељења првог и
по потреби других разреда. Педагог

Током
школске
године

5. Испитивање општих и посебних
способности, особина личности,
когнитивног стила, мотивације за школско
учење, професионалних опредељења,
вредносних оријентација и ставова, групне
динамике одељења и статуса појединца у
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активности

Предвиђени
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групи, психолошких чинилаца успеха и
напредовања ученика и одељења,
применом стандардизованих психолошких
мерних инструмента и процедура, као и
других инструмената процене ради
добијања релевантних података за
реализацију непосредног рада са
ученицима и других  послова у раду са
наставницима, родитељима,
институцијама,

Током
школске
године

6. Саветодавно-инструктивни рад са
ученицима који имају тешкоће у учењу,
развојне, емоционалне и социјалне
тешкоће, проблеме прилагођавања,
проблеме понашања,

Педагог, ОС,
родитељи

Током
школске
године

7. Пружање подршке ученицима који се
школују по индивидуализираној настави и
индивидуалном образовном плану,

Педагог, ОС,
родитељи, Тим за
додатну подршку
ученику, тим за
инклузију

Током
школске
године

8. Пружање подршке деци, односно
ученицима из осетљивих  друштвених
група,

Педагог, ОС

Током
школске
године

9. Идентификовање ученика са изузетним
способностима (даровити и талентовани)
и пружање подршке таквим ученицима за
њихов даљи развој. Учествовање у
процени могућности за убрзано
школовање ученика са изузетним
способностима,

Педагог, ОС,
предметни
наставници

Током
школске
године

10. Рад са ученицима на унапређењу кључних
компетенција, ставова и вредности
потребних за живот у савременом
друштву: стратегије учења и мотивације за
учење, вештине самосталног учења,
концепт целоживотног учења, социјалне
вештине (ненасилна комуникација,
конструктивно решавање проблема,
интеркултурална комуникација и
уважавање различитости), здрави стилови
живота, вештине доношења одлука и
друго,

Педагог, ОС,
предметни
наставници

Током
школске
године

11.Подршка развоју професионалне каријере
ученика професионалним информисањем и
саветовањем (на основу процењених
способности, интересовања, особина
личности, мотивације ученика),

Педагог, предметни
наставници, ОС

Током
школске
године

12.Пружање подршке ученичком активизму и
партиципацији у школском животу,

Педагог, тим за
подршку ученицима,
Ученички парламент

Током
школске
године

13.Пружање психолошке помоћи детету, односно
ученику, групи, односно одељењу у
акцидентним кризама,

Одељењски
старешина
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Током
школске
године

14.Учествовање у појачаном васпитном раду за
ученике који врше повреду правила
понашања у школи или се не придржавају
одлука директора и органа школе,
неоправдано изостану са наставе пет часова,
односно који својим понашањем угрожавају
друге у остваривању њихових права,

Педагог, ОС,
секретар, родитељи

Током
школске
године

15.Организовање и реализовање предавања,
трибина и других активности  за ученике  из
области менталног здравља, педагошке,
развојне  и социјалне психологије.

Педагог, ОС

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА
Током
школске
године

1. Прикупљање података од родитеља, односно
старатеља који су  од значаја за упознавање
ученика и праћење његовог развоја,

Родитељи, ОС

Током
школске
године

2. Саветодавни рад са родитељима, односно
старатељима ученика који имају различите
тешкоће у развоју, учењу и понашању,

Родитељи, ОС

Током
школске
године

3. Подршка јачању родитељских васпитних
компетенција, нарочито информисањем о
психолошким карактеристикама њихове деце
у оквиру индивидуалних консултација и
облика групног психолошког образовања
родитеља,

Родитељи, педагог

Током
школске
године

4. Саветодавни рад и усмеравање родитеља,
односно старатеља чија деца врше повреду
правила понашања у школи и којима је
одређен појачани васпитни рад,

ОС, педагог, родитељ

Током
школске
године

5. Сарадња са родитељима, односно
старатељима на пружању подршке ученицима
који се школују по индивидуалном образовном
плану,

ОС, педагог, тим за
инклузивно
образовање, тим за
додатну подршку
ученику

Током
школске
године

6. Оснаживање родитеља, односно старатеља
да препознају карактеристике своје деце које
указују на њихове изузетне способности и
сарадња на пружању подршке у проналажењу
различитих могућности подстицања и
усмеравања њиховог општег и
професионалног развоја,

ОС, педагог,
родитељи

Током
школске
године

7. Учествовање у реализацији програма
сарадње установе са родитељима, односно
старатељима деце, односно ученика (општи и
групни, односно одељењски и родитељски
састанци и друго),

Педагог, ОС

Током
школске
године

8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби,
информисањем родитеља и давање предлога
по питањима која се разматрају на савету,

Руководство, педагог

Током
школске
године

9. Пружање психолошке помоћи родитељима,
односно старатељима чија су деца у
акцидентној  кризи.

ОС, педагог
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Време
реализације/

динамика
рада

Области рада
активности

Предвиђени
сарадници

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА

Током
школске
године

1. Сарадња са директором и стручним
сарадницима на пословима који се тичу
обезбеђивања ефикасности, економичности
и флексибилности образовно-васпитног рада
установе, а нарочито у вези са: избором
наставника ментора, поделом одељенског
старешинстваи друго. Предлагање нових
организационих решења образовно-васпитног
рада,

Директор,
руководство школе,
педагог

Током
школске
године

2. Сарадња са директором и стручним
сарадницима на припреми
докуменатаустанове, прегледа, извештаја и
анализа,

Директор,
руководство школе,
педагог

Током
школске
године

3. Сарадња са директором и стручним
сарадницима у организовању трибина,
предавања, радионица за ученике, запослене,
родитеље,

Директор, педагог

Током
школске
године

4. Сарадња са другим стручним сарадницима на
припреми и реализацији разних облика
стручног усавршавања (предавања,
радионице, прикази стручних чланака исл.) за
наставнике

Педагог

По потреби
5. Сарадња са директором и педагогом по

питању приговора и жалби ученика и његових
родитеља, односно старатеља на оцену из
предмета и владања,

Директор, педагог,
секретар

По потреби
6. Учествовање у раду комисије за проверу

савладаности програма за увођење у посао
наставника,стручног сарадника,

Директор, педагог,
секретар, ментор

Свакодневно
7. Редовна размена, планирање и

усаглашавање заједничких послова са другим
стручним сарадницима у школи

Педагог

Уколико
постоји

8. Сарадња са педагошким асистентом и
пратиоцем ученика на координацији
активности у пружању подршке деци,
односноученицима  који се школују по
индивидуалном образовном плану.

Педагог, ОС, тим за
инклузивно
образовање, тим за
додатну подршку
ученику

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА ШКОЛЕ

Током
школске
године

1. Учествовање у раду наставничког већа
(давањем саопштења, информисањем о
резултатима обављених анализа, прегледа,
истраживања и других активности)

НВ, руководство

Током
школске
године

2. Учествовање у раду тимова установе који се
образују ради остваривања одређеног
задатка, програма или пројекта,

Тимови

Током
школске
године

3. Учествовање у раду стручних актива за
развојно планирање и развој школског
програма и педагошког колегијума,

СА за ШРП, ПК

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
По потреби 1. Сарадња  са образовним, здравственим, ОС, педагог,
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Време
реализације/

динамика
рада

Области рада
активности

Предвиђени
сарадници

социјалним и другим институцијама значајним
за остваривање циљева обтазовно –
васпитног рада и добробити ученика.

руководство

По потреби
2. Сарадња са локалном заједницом и широм

друштвеном средином за остваривање
циљева образовно – васпитног рада и
добробити ученика.

Педагог, руководство

Током
школске
године

3. Учествовање у раду стручних  удружења,
њихових органа, комисија, одбора.

Активи стручних
сарадника средњих
школе Ниша

По потреби

4. Сарадња са психолозима који раде у другим
установама, институцијама, организацијама,
удружењима: национална служба за
запошљавање, центар за социјални рад,
домови здравља, заводи за патологију говора,
ментално здравље и друге здравствене
установе, институт за психологију, матични
факултет, заводи за вредновање и
унапређење образовно-васпитног рада и др.

Педагог, руководство

IX.  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Свакодневно
1. Вођење евиденције о сопственом раду у

следећој документацији: дневник рада
психолога ипсихолошки досије (картон)
ученика,

По потреби
2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним

анализама, истраживањима,  психолошким
тестирањима, посећеним активностима,
односно часовима и др,

Свакодневно
3. Припрема за све послове предвиђене

годишњим програмом и оперативним
плановима рада психолога,

Током
школске
године

4. Прикупљање и на одговарајући начин чување
и заштита материјала који садржи личне
податке о ученицима,

Током
школске
године

5. Стручно усавршавање праћењем стручне
литературе и периодике, учествовањем  у
активностима струковног удружења,
похађањем акредитованих семинара,
вођењем акредитованих семинара,
ауторством акредитованог семинара,
похађањем симпозијума, конгреса и других
стручних скупова, разменом искуства и
сарадњом са другим психолозима у
образовању.
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6.8. Глобални годишњи план и програм рада библиотекара

Редни
број Подручје рада Недељни

фонд
Годишњи

фонд

1.

Планирање и програмирање образовно-васпитног
рада(планирање набавке литературе, израда планова
рада, формирање програма рада библиотечке секције,
планирање развоја школске библиотеке)

3 132

2.

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
(учешће у изради годишњег плана рада и
самовредновања рада установе, вођење библиотечког
пословања са увидом у наставне планове, избор и
припрема литературе, побољшање медијске
писмености корисника)

4 176

3.

Рад са наставницима (организација књижевних вечери
и промоција, организација часова у библиотеци,
сарадња око набавке лектире, информисање о набавци
нових књига)

4 176

4.

Рад са ученицима (припремање ученика за самостално
коришћење извора сазнања, пружање помоћи у раду на
тексту и учењу, развијање позитивног односа према
читању и коришћењу лексикона, речника,
енциклопедија, пажљивог односа према библиотечкој
грађи, редовности доласка у библиотеку и учествовања
у културно-просветним активностима и радионицама)

12 528

5.
Рад са родитељима (сарадња са родитељима у циљу
развијања читалачких навика, пружање информација о
читалачким интересовањима ученика)

2 88

6.

Рад са директором и стручним сарадницима
(сарадња у вези са набавком и коришћењем
библиотечке грађе и организацијом рада, информисање
о развоју медијске писмености и критичког и креативног
односа ученика према информацијама, припремање
заинтересованих за реализацију разних пројеката,
припрема и организација културних активности школе)

5 220

7.

Рад у стручним органима и тимовима школе (рад на
изради годишњег и развојног плана школе, рад у
стручним тимовима у складу са решењем директора,
промовисање школе и прикупљање средстава за обнову
књижног фонда, учешће у раду Наставничког већа)

4 176

8.

Сарадња са образовним, културним и другим
организацијама (сарадња са другим школама и
библиотекама, са просветним, научним, културним и
другим установама, са локалном самоуправом, као и
учешће у раду Друштва школских библиотекара)

3 132

9.

Вођење документације, припрема за рад и стручно
усавршавање (праћење и евиденција коришћења
литературе, вођење документације о раду библиотеке,
стручно усавршавање)

3 132

УКУПНО : 40 1760
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6.9. Годишњи план и програм рада Наставничког већа

Током 2014./2015. школске године предвиђено је одржавање једанаест редовних
седница Наставничког већа школе, чији су дневни редови назначени у доњој табели. Поред
редовних седница, по потреби ће се одржавати и ванредне седнице Наставничког већа
школе, сагласно потребама које се током школске године буду исказивале и сагласно
благовременом остваривању свих задатака које има Наставничко веће као стручни орган
школе.

У току 2014./2015. школске године, Наставничко веће Електротехничке школе “Никола
Тесла” бројаће укупно 93 чланова (89 наставника, педагог школе, психолог школе и два
библиотекара ).

Седница Дневни ред седнице

I - 12.09.2014. г.

1. Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе
2. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за шк.

2014/2015
3. Ослобађање ученика од наставе физичког васпитања,
4. Текућа питања

II – 3.11. 2014. г.

1. Верификација рада Одељењских већа на крају I класификационог
периода
2. Изостајање и васпитно-дисциплинске мере
3. Анализа успеха и мере за побољшање успеха
4. Извештај тима за самовредновање
5. Опремљеност школе наставним средствима и опремом
6. План уписа за наредну школску годину
7. Текућа питања

III – 30.12.2014. г.

1. Верификација рада Одељењских већа на крају I полугодишта
2. Изостајање и васпитно-дисциплинске мере
3. Анализа успеха и мере за побољшање успеха
4. Текућа питања

IV – 01.04.2015. г.

1. Верификација рада Одељењских већа I, II, III и IV разреда
2. Изостајање и васпитно-дисциплинске мере
3. Анализа успеха и мере за побољшање успеха
4. Текућа питања

V – 01.06. 2015. г.

1. Верификација рада Одељењских већа IV разреда
2. Изостајање и васпитно-дисциплинске мере
3. Анализа успеха и мере за побољшање успеха
4. Текућа питања

VI – 05.06.2015. г.
1. Верификација одржаних разредних испита  ученика IV разреда
2. Испитни одбор за матурске испите
3. Текућа питања

VII –18.06.2015. г. 1. Верификација матурских испита
2.Текућа питања

VIII – 23.06.2015.г.

1. Верификација рада Одељењских већа I, II и III разреда
2. Верификација поправних  и матурских испита ученика IV разреда
3. Анализа успеха и мере за побољшање успеха
4. Текућа питања

IX – 01.07.2015.
1. Организација уписа ученика у I разред
2. Припреме за наредну школску годину
3. Текућа питања

X – 19.08.2015. г.
1. Припреме за почетак нове школске године
2. Организација испита у августовском испитном року
3. Текућа питања

XI – 25.08.2015. г.
1. Верификација одржаних разредних и поправних испита у
августовском     испитном року
2. Подела предмета на наставнике за наредну школску годину
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3. Подела задужења наставницима за наредну школску годину

XII – 31.08.2015. г

1. Верификација одржаних поправних испита у  августовском
испитном року
2. Верификација одржаних матурских  испита у  августовском
испитном року
3. Усвајање распореда часова за школску 2014/2015 годину
4. Усвајање плана и програма екскурзија,
5. Доношење одлуке о употреби уџбеника и друге литературе у
настави.

6.10. Годишњи план и програм рада Одељењских већа

Током претходне школске године одржане су све седнице Одељењских већа предвиђене
планом и програмом и у складу са предвиђеним дневним редом. Одељењска већа су на
крају сваког класификационог периода сагледавала успех и изостајање ученика, као и друга
питања од значаја за извођење наставе. У складу са тим, разматрани су и усвајани предлози
за побољшање успеха, као и за унапређење образовно-васпитног рада у школи.

Током 2014/2015. школске године предвиђено је одржавање пет редовних седница
Одељењских већа школе, чији су дневни редови назначени у доњој табели. Поред редовних
седница, по потреби ће се одржавати и ванредне седнице Одељењских већа школе,
сагласно потребама које се током школске године буду исказивале и сагласно
благовременом остваривању свих задатака које има Одељењско веће као стручни орган
школе.

Седница Дневни ред седнице

I – 30. 10. 2014. г.

1. Анализа резултата на крају I класификационог периода
2. Реализација планираних задатака у протеклом периоду
3. Васпитно-дисциплинске мере
4. Идентификација ученика за додатну и допунску наставу
5. Текућа питања

II –29. 12. 2014. г.

1. Утврђивање успеха на крају I полугодишта
2. Реализација планираних задатака у протеклом периоду
3. Васпитно-дисциплинске мере
4. Предлог мера за побољшање успеха
5. Текућа питања

III – 31. 03. 2015.г.

1. Анализа резултата на крају III класификационог периода
2. Реализација планираних задатака у протеклом периоду
3. Васпитно-дисциплинске мере
4. Предлог мера за побољшање успеха
5. Текућа питања

IV – 01. 06. 2015. г.
( IV разред )

1. Свођење успеха и владања на крају школске године
2. Организација припремне наставе
3. Текућа питања

22. 06. 2015. г. ( I, II
и III разред )

1. Свођење успеха и владања на крају школске године
2. Организација припремне наставе
3. Текућа питања

6.11. Годишњи план и програм рада стручних већа

Током 2013/2014. школске године одржани су сви састанци стручних већа који су били
предвиђени планом рада и у складу са предвиђеним дневним редом. Стручна већа су
реализовала планиране активности, а такође су и решавали проблеме који су се јављали у
току наставног процеса, планирали припрему најбољих ученика за такмичења, предлагали
нове облике рада, сагледавали потребе за новим наставним средствима (потребе
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лабораторија и др.). Поред тога, сва стручна већа су добила упутства у вези стручног
усавршавања, прописана новим Правилником, и у складу са тим формирали су комисије
задужене за праћење стручног усавршавања.

Акционим планом за унапређење образовно-васпитног рада школе, као један од
приоритетних задатака постављен је задатак - унапређење рада стручних већа. Да би се
остварио тај задатак предвиђене су следеће активности:
- планирање састанака стручних већа са темом унапређења квалитета наставног процеса
- израда индивидуалних акционих планова за унапређење образовно-васпитног рада у
складу са приоритетима тј. елементима које треба унапредити

- размена искустава о раду са ученицима, посебно са онима који спорије или брже напредују
- усаглашавање рада наставника и критеријума за оцењивање
- јачање тимског рада
- повећање квалитета наставе квалитетнијом припремом за час

Стручно веће наставника СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Председник стручног већа: Бранкица Вељковић

Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

септембар Усвајање плана и програма рада
Стручног већа

Разговор,
дискусија и
договор

Сви чланови
СВ

септембар

Договор око допунског и додатног
рада, подела задужења око
драмске, новинарске и
рецитаторске секције

Дискусија и
договор

Сви чланови
СВ

септембар
Тимско планирање на годишњем и
месечном нивоу, договор о изради
месечних и годишњих планова рада Анализа и договор

Сви чланови
СВ

септембар План стручног усавршавања
наставника у установи Разговор

Сви чланови
СВ

септембар
Информисање у вези са фондом
библиотеке и одабир наслова који
би допунили тај фонд

Дискусија
Сви чланови
СВ

септембар Договор око обележавања Светског
дана књиге

Дискусија и
договор

Сви чланови
СВ

октобар Покретање иницијативе за посету
Сајму књига у Београду Договор Сви чланови

СВ

октобар Уједначавање критеријума
оцењивања

Разговор и
анализа

Сви чланови
СВ

Новембар

Предлог календара школских
такмичења ученика Наставничком
већу и начина обезбеђивања
услова за њихово припремање

Припрема
предлога

Руководилац
СВ

новембар

Анализа ученика на крају I
класификационог периода и
предлагање мера за побољшање
успеха

Анализа,
предлагање мера
НВ

Сви чланови
СВ

децембар Припреме за прославу дана Светог
Саве

Разговор и
договор

Сви чланови
СВ

јануар Анализа реализације планираних
активности СВ

Дискусија и
анализа

Сви чланови
СВ

јануар
Анализа успеха ученика на крају
Првог полугодишта и предлог мера
за побољшање успеха

Анализа,
предлагање мера
НВ

Сви чланови
СВ
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

јануар Прослава Школске славе Наступ ученика,
приредба

Сви чланови
СВ и
ученици
чланови
секција

јануар Процена ШРП-а Анализа резултата Сви чланови
СВ

фебруар Договор око организовања
Светског дана поезије Разговор, договор Сви чланови

СВ

фебруар
Календар такмичења ученика на
свим нивоима и утврђивање плана
припреме ученика

Припрема
података за НВ

Руководилац
СВ

фебруар,март

Педагошко-инструктивни рад у
школи и праћење квалитета
образовно-васпитног рада и
педагошке праксе и разматрање
практичних искустава

Разговор,
дискусија, договор

Сва стручна
већа

март Обележавање Светског дана
поезије Наступ ученика

Новинарска
секција,
драмска
секција,
рецитаторска
секција

крај марта
Дан отворених врата школе
(презентација школског часописа,
извођење представе)

Наступ ученика

Новинарска
секција,
драмска
секција,
рецитаторска
секција

април Обележавање Светског дана књиге Наступ ученика
Сви чланови
већа и
ученици

април Такмичење рецитатора Припрема ученика Сви чланови
СВ

април

Анализа ученика на крају III
класификационог периода и
предлог мера за побољшање
успеха ученика

Анализа,
предлагање мера
НВ

Сви чланови
СВ

мај Организовање матурских испита Договор Сви чланови
СВ

јун Анализа успеха ученика на крају
школске године Анализа резултата Сви чланови

СВ

Током школске
године

Анализа остварених резултата
ученика на матурским и  завршним
испитима и доношење мера ради
побољшања успеха ученика на
матурским и завршним испитима

Анализа резултата Сви чланови
СВ

мај-јун Анализа рада и степен
остварености плана  и програма СВ Анализа резултата Сви чланови

СВ

мај, јун Праћење остваривања програма
образовања и васпитања Анализа Сви чланови

СВ

јун Подела одељења на наставнике и
избор наредног руководиоца СВ

Разговор,
дискусија Сви чланови

СВ
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

јун Процена реализације ШРП Дискусија Сви чланови
СВ

јун Припреме за наредну школску
годину Договор Сви чланови

СВ

јул

Разматрање организовања и
вршења педагошко-инструктивног
увида и праћење квалитета
образовно-васпитног рада и
педагошке праксе и разматрање
предузетих мера за унапређивање
и усавршавање рада наставника

Анализа
реализованих
угледних часова,
дискусија,
закључци

Сви чланови
СВ

август

Планирање и организовање
остваривања програма образовања
и васпитања и свих активности
школе

Разговор,
изношење
предлога

Сви чланови
СВ

јул -август
Утврђивање уџбеника за наредну
школску годину

Разговор,
дискусија и
договор

Сви чланови
СВ

септембар - јул
(континуирано
током године)

Праћење културних дешавања у
граду и шире, сарадња са стручним
већима других школа

Разговор, сарадња Сви чланови
СВ

Kонтинуирано
током године

Размена искустава у примени
различитих дидактичко-методичких
решења

Угледни часови Сви чланови
СВ

Kонтинуирано
током године

Праћење коришћења разноврсних
облика и метода рада у настави

Извештаји
наставника,
анализа
посећених часова
и оперативних
планова

Сви чланови
СВ

Током године Одређивање ментора ученицима
завршних разреда Договор Сви чланови

СВ

Континуирано
Организовање припреме за
полагање матурских и завршних
испита

Договор,
планирање

Сви чланови
СВ

Континуирано Унапређење и одржање наставних
средстава и опреме Анализа, договор Сви чланови

СВ

Стручно веће  наставника  СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Председник стручног већа: Милена Петровић

Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци
реализације

септембар

1.Усвајање плана и програма рада
стручног већа страних језика Договор,дискусија

Сви чланови
стручног
већа

2.Договор око израде месечних и
годишњих планова рада Договор,дискусија

Сви чланови
стручног
већа

3.Обележавање Европског дана
језика

Договор,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

4.Извештај чланова већа о
похађаној летњој школи

Излагање,
дискусија

Чланови
учесници
летње школе
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци
реализације

октобар

1.Договор о уједначеним
критеријумима оцењивања ученика

Договор,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

2.Организација додатне и допунске
наставе

Договор,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

3.Анализа посећености часова
додатне и допунске наставе

Анализа,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

новембар

1.Анализа постигнутих резултата у
првом класификационом периоду

Анализа,
дискусија

Руководилац
стр. већа; сви
чланови
стр.већа

2.Предлози за побољшање успеха Договор,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

3.Текућа питања: коришћење
мултимедијалних учионица у
настави, распоред часова итд.

Договор,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

децембар

1.Информисање ученика у вези са
такмичењима у II полугодишту Договор

Сви чланови
стручног
већа

2.Реализација писмених задатака Анализа,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

3.Проналажење мотивационих
поступака у циљу бољих постигнућа
ученика

Договор,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

јануар

1.Анализа рада стручног већа у I
полугодишту

Анализа,
дискусија

Руководилац
стр. већа

2.Анализа успеха ученика и
остваривање планова и програма у I
полугодишту

Анализа,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

фебруар
1.Извештај чланова стр. већа о
похађаним програмима стручног
усавршавања у претходном периоду

Извештај
Сви чланови
стручног
већа

2.Календар такмичења ученика Договор,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

3.Анализа рада тима за стручно
усавршавање

Анализа,
дискусија

Тим за
стручно
усавршавање

март

1.Праћење резултата допунске
наставе

Анализа,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

2.Размена искустава чланова стр.
већа по питању новог уџбеника за I
разред за енглески језик.

Анализа,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

3.Анализа рада секције за стране
језике

Анализа,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци
реализације

април

1.Анализа успеха ученика на крају III
класификационог периода

Анализа,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

2.Осврт на стр. усавршавање
чланова стр. већа у установи и ван
установе

дискусија
Тим за
стручно
усавршавање

3.Анализа успеха ученика на
такмичењима

Анализа,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

мај

1.Рад на педагошкој документацији Припрема
извештаја

Руководилац
стручног
већа

2.Обележавање Дана сунца Договор,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

3.Анализа степена остварености
плана и програма завршних разреда

Припрема
извештаја за НВ

Сви чланови
стручног
већа

4. Договор у вези са припремама
Дана школе

Договор,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

јун-јул

1.Анализа успеха на крају школске
година

Анализа,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

2.Припрема за наредну школску
годину

Договор,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

3. Анализа рада тимова у оквиру
стручног већа

Анализа,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

Током
школске
године

Држање и присуствовање угледним
часовима чланова стр. већа страних
језика и чланова других стручних
већа

Присуство и
одржавање
угледних часова

Сви чланови
стручног
већа

август

1.Сумирање резултата рада
стручног већа на крају школске
године и припрема извештаја за НВ

Анализа,
извештај
наставничком
већу

Руководилац
стручног
већа

2.Подела часова за наредну
школску годину

Договор,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа

Анализа рада стручног већа Анализа,
дискусија

Сви чланови
стручног
већа
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Стручно веће наставника ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Председник стручног већа: Предраг Јовановић

Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

септембар

Усвајање плана и програма рада
Израда годишњег програма рада
Разматра се оријентациони
календар рада за школску
2014/2015.
Извршити селекцију ученика за
школска такмичења
Договор о секцијама
Договор око унапређење и
одржавање наставних средстава и
опреме
Организација школских такмичења
Договор око учешћа на семинарима
2014/2015.

Разговор,дискусија
договор

Чланови
стручног већа

октобар

Школски крос( јесењи)
Општинско такмичење у стоном
тенису и пливању
Анализа опремљености
фискултурних  сала
Информације о иновацијама у
настави

Разговор,дискусија,
договор

Чланови
стручног већа

новембар

Размена искустава о примени
различитих дидактичко—
методичких решења на часу
Подстицање ученика  да
постављају себи циљеве у раду
Подстицање ученика да процењују
свој напредак у односу на
постављене циљеве
Општинско такмичење у кошарци и
малом фудбалу
Републичко првенство у пливању и
стоном тенису

Анализа,разговор,
дискусија,
договор

Чланови
стручног већа

децембар

Рад на педагошкој документацији
Анализа рада секција у првом
полугодишту
Општинско такмичење у одбојци
Угледни часови,размена искустава
у оквиру стручног већа

Анализа,разговор,
дискусија,
договор

Чланови
стручног већа

јануар

Анализа успеха ученика на крају
првог полугодишта
Анализа рада стручног већа
Припрема секција за такмичење

Анализа,разговор,
дискусија,
договор

Чланови
стручног већа

фебруар

Договор око организације
традиционалног међуодељенског
такмичења у малом
фудбалу,баскету и стоном тенису
Сарадња и разговор са
психолошко-педагошком службом

Анализа,разговор,
дискусија,
договор

Чланови
стручног већа

Информисање о школском
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март
часопису
Вођење ученика појединих секција
на такмичење
Општинско такмичење у спортској
гимнастици
Републичко првенство у кошарци и
одбојци

Анализа,разговор,
дискусија,
договор

Чланови
стручног већа

април

Анализа успеха ученика на крају
трећег класификационог периода
Актуелна проблематика
Анализа постигнутих резултата
ученика на такмичењима
Излет за ученике
Општинско такмичење у рукомету и
стрељаштву
Републичко првенство у спортској
гимнастици и стрељаштву
Организација  традиционалног
међуодељенског такмичења у
малом фудбалу,баскету и стоном
тенису поводом Дана школе

Анализа,разговор,
дискусија,
договор

Чланови
стручног већа

мај

Школски крос(пролећни)
Анализа рада стручног већа
Анализа система остварености
плана и програма
Организација  традиционалног
међуодељенског такмичења у
малом фудбалу,баскету и стоном
тенису поводом Дана школе-
ФИНАЛЕ
Општинско такмичење у атлетици
Републичко првенство у малом
фудбалу,рукомету и атлетици

Анализа,разговор,
дискусија,
договор

Чланови
стручног већа

Јун - јул

Анализа успеха на крају школске
године.
Припреме за наредну школску
годину
Анализа постигнутих резултата
ученика на такмичењима

Анализа,разговор,
дискусија,
договор

Чланови
стручног већа

август

Избор руководиоца стручног већа
Именовање руководиоца секција
Сарадња са другим стручним
већима
Набавка наставних средстава и
опреме

Анализа,разговор,
дискусија,
договор

Чланови
стручног већа

Стручно веће наставника МАТЕМАТИКЕ
Председник стручног већа Слађана Митић-Николић

Време
реализације Aктивности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Септембар Уједначавање критеријума
оцењивања

Договор,
дискусија

Сви чланови
стручног већа

Октобар
Предлог ментора наставницима
приправницима и праћење
менторског рада

Договр, дискусија Сви чланови
стручног већа
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Време
реализације Aктивности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Новембар Предлог стручног усавршавања договор Сви чланови
стручног већа

Децембар
Организовање припреме за
полагање матурских и завршних
испита

Договор,планира
ње

Сви чланови
стручног већа

Јануар Праћење коришћења разноврсних
облика и метода рада у настави

Извештаји
наставника,
анализа
посећених часова
и оперативних
планова

Сви чланови
стручног већа

Јануар

Анализа успеха на крају
класификационог периода и
предлог мера за побољшање
успеха ученика

Дискусија,
предлагање мера
Наставничком
већу

Сви чланови
стручног већа

Фебруар

Календар такмичења ученика на
свим нивоима и обезбеђивање
услова за припремање учешћа
ученика на такмичењима

Припрема
података за
Наставничко веће

Руководилац
стручног већа

Март
Размена искустава о примени
различитих дидактичко -методичких
решења на часу

Угледни часови,
дискусија

Сви чланови
стручног већа

Април

Анализа успеха на крају
класификационог периода и
предлог мера за побољшање
успеха ученика

Дискусија,
предлагање мера
Наставничком
већу

Сви чланови
стручног већа

Април Праћење коришћења разноврсних
облика и метода рада у настави

Извештаји
наставника,
анализа
посећених часова
и оперативних
планова

Сви чланови
стручног већа

Мај Предлог стручног усавршавања Договор Сви чланови
стручног већа

Јун

Анализа успеха на крају
класификационог периода и
предлог мера за побољшање
успеха ученика

Дискусија,
предлагање мера
Наставничком
већу

Сви чланови
стручног већа

Јун
Анализа реализације наставних
планова и програма и годишњег
програма рада.

Дискусија Сви чланови
стручног већа

Јул Нацрт поделе предмета на
наставнике

Договор, израда
табеле

Сви чланови
стручног већа
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Стручно веће наставника ПРИРОДНИХ НАУКА
Председник стручног већа: Славица Пејић

Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Септембар

Током школске
године

▪ Тимско планирање на годишњем
и месечном нивоу
▪ Информисање о фонду школске
библиотеке и предлог за  набавку
стручне литературе из области
природних наука;
▪ Организација допунске и додатне
наставе;
▪ Анализа опремљености - кабинета
за наредну школску годину;

Разговор,
дискусија,  договор

Чланови
већа
природних
наука

▪ Детаљниј упознавање са
образовно- васпитним циљевима и
садржајем програма по
предметима;
▪Усклађивање критеријума
оцењивања ученичких знања,
умења и способности.

Разговор,
дискусија,  договор
Различите
активности

Чланови
већа
природних
наука

октобар

▪ Проналажење мотивационих
поступака за постизање бољих
образовних и васпитних
постигнућаученика

Разговор,
дискусија, анализа

Чланови
већа
природних
наука

новембар

▪ Анализа успеха ученика на крају
првог класификационог периода;
▪ Откривање узрока неуспеха
појединих ученика  у савладавању
наставног програма;
▪Допунски рад са ученицима;
▪Анализа сарадње са родитељима

Разговор,
дискусија, договор,
анализа

Чланови
већа
природних
наука у
сарадњи са
ППС

децембар

▪Договор о организацији и
реализацији огледних часова;
▪Израда тестова знања
▪Критички осврт на рад већа и
предлагање мера за његово
унапређивање;
▪Текућа питања

Разговор,
дискусија, анализа,
договор

Чланови
већа
природних
наука у
сарадњи са
ППС

Јануар

Континуирано
током школске
године

▪Анализа успеха ученика у
претходном полугодишту;
▪ Анализа рада стручног већа;
▪Организовање припрема за
обележавање Школске славе
*Праћење коришћења разноврсних
облика и метода рада у настави

Разговор,
дискусија, анализа
посећених часова

Чланови
већа,
председник
СВ
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације
Фебруар

Током школске
године

▪Стручно усавршавање наставника,
информисање и покретање
иницијативе за посету семинарима;
▪Сарадња са психолошко –
педагошком службом
(опште теме)
*Радионице и размена искустава
везаних за планирање и
припремање

Разговор,
дискусија,
радионичарски рад

Чланови
већа
природних
наука у
сарадњи са
ППС

Март,

Током школске
године

▪Упознавање са програмом
такмичења ученика из природних
наука;
▪Анализа рада секција;
*Размена искустава о примени
различитих дидактичко-методичких
решења на часу
▪Предлози за обележавање Дана
школе
▪Припрема за сајам образовања у
нашем граду

Разговор,
дискусија,
анализа,угледни
часови

Чланови
већа
природних
наука

Април,
континуирано

▪Анализа успеха ученика на крају
трећег класификационог периода;
▪Истраживање неуспеха у
савладавању одређених садржаја
програма из појединих предмета;
*Одређивање ментора ученицима
завршних разреда
*Организовање припреме за
полагање матурских и завршних
испита
▪Анализа постигнутих резултата
ученика на такмичењима
▪Припрема за сајам образовања у
нашем граду

Разговор,
дискусија,  анализа

Израда материјала

Чланови
већа
природних
наука

мај

▪Организација и реализација
огледних часова;
▪Предлагање мера за постизање
боље мотивације ученика;
▪Додатни рад са ученицима

Разговор,
дискусија, анализа

Чланови
већа
природних
наука

јун – јул

▪Анализа успеха ученика на крају
наставне године;
▪Анализа остварености и
успешности реализовања наставе у
току школске године;
▪Анализа рада стручног већа;
▪Анализа рада секција
▪Избор руководиоца актива;
▪ Предлог поделе предмета на
наставнике;
*Анализа остварених резултата
ученика на матурским и завршним
испитима и доношење мера ради
побољшања успеха ученика на
матурским и завршним радовима

Разговор,
дискусија,
анализа,договор

Чланови
већа
природних
наука,
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

август

▪Подела послова до
четрдесеточасовне радне недеље;
▪ Именовање руководилаца секција;
▪Договор о времену одржавања
састанака;

Разговор,
дискусија,  анализа

Чланови
већа
природних
наука

Стручно веће наставника ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Председник стручног већа: Звонимир Костић

Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације
Септембар

Током школске
године

▪ Тимско планирање на годишњем
и месечном нивоу
▪ Информисање о фонду школске
библиотеке и предлог за  набавку
стручне литературе из области
друштвених наука;
▪ Организација допунске и додатне
наставе;
▪ Анализа опремљености - кабинета
за наредну школску годину;

Разговор,
дискусија,  договор

Чланови
већа
друштвених
наука

▪ Детаљније упознавање са
образовно- васпитним циљевима и
садржајем програма по
предметима;
▪Усклађивање критеријума
оцењивања ученичких знања,
умења и способности.

Разговор,
дискусија,  договор

Различите
активности

Чланови
већа
друштвених
наука

октобар

▪ Организација посете Сајму књига
▪ Проналажење мотивационих
поступака за постизање бољих
образовних и васпитних
постигнућаученика

Разговор,
дискусија, анализа

Чланови
већа
друштвених
наука

новембар

▪ Анализа успеха ученика на крају
првог класификационог периода;
▪ Откривање узрока неуспеха
појединих ученика  у савладавању
наставног програма;
▪Допунски рад са ученицима;
▪Анализа сарадње са родитељима

Разговор,
дискусија, договор,
анализа

Чланови
већа
друштвених
наука у
сарадњи са
ППС

децембар

▪Договор о организацији и
реализацији огледних часова;
▪Израда тестова знања
▪Критички осврт на рад већа и
предлагање мера за његово
унапређивање;
▪Текућа питања

Разговор,
дискусија, анализа,
договор

Чланови
већа
друштвених
наука у
сарадњи са
ППС
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације
Јануар

Континуирано
током школске
године

▪Анализа успеха ученика у
претходном полугодишту;
▪ Анализа рада стручног већа;
▪Организовање припрема за
обележавање Школске славе
*Праћење коришћења разноврсних
облика и метода рада у настави

Разговор,
дискусија, анализа
посећених часова

Чланови
већа,
председник
СВ

Фебруар

Током школске
године

▪Стручно усавршавање наставника,
информисање и покретање
иницијативе за посету семинарима;
▪Сарадња са психолошко –
педагошком службом
(опште теме)
*Радионице и размена искустава
везаних за планирање и
припремање

Разговор,
дискусија,
радионичарски рад

Чланови
већа
друштвених
наука у
сарадњи са
ППС

Март,

Током школске
године

▪Упознавање са програмом
такмичења ученика из природних
наука;
▪Анализа рада секција;
*Размена искустава о примени
различитих дидактичко-методичких
решења на часу
▪Предлози за обележавање Дана
школе
▪Припрема за сајам образовања у
нашем граду

Разговор,
дискусија,
анализа,угледни
часови

Чланови
већа
друштвених
наука

Април,
континуирано

▪Анализа успеха ученика на крају
трећег класификационог периода;
▪Истраживање неуспеха у
савладавању одређених садржаја
програма из појединих предмета;
▪Анализа постигнутих резултата
ученика на такмичењима
▪Припрема за сајам образовања у
нашем граду

Разговор,
дискусија,  анализа

Израда материјала

Чланови
већа
друштвених
наука

мај

▪Организација и реализација
огледних часова;
▪Предлагање мера за постизање
боље мотивације ученика;
▪Додатни рад са ученицима

Разговор,
дискусија, анализа

Чланови
већа
друштвених
наука

јун – јул

▪Анализа успеха ученика на крају
наставне године;
▪Анализа остварености и
успешности реализовања наставе у
току школске године;
▪Анализа рада стручног већа;
▪Анализа рада секција
▪Избор руководиоца актива;
▪ Предлог поделе предмета на
наставнике;

Разговор,
дискусија, ,
анализа,договор

Чланови
већа
друштвених
наука,
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

август

▪Подела послова до
четрдесеточасовне радне недеље;
▪ Именовање руководиоца секција;
▪Договор о времену одржавања
састанака;

Разговор,
дискусија,  анализа

Чланови
већа
друштвених
наука

Стручно веће наставника ЈАКЕ СТРУЈЕ
Председник стручног већа Александар Крстић

Време
реализације активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Септембар Припрема за рад у лабораторијама договор
Чланови
стручног
већа

Септембар

Седница стручног већа поводом
захтева за набавку опреме и
материјала. Мере за побољшање
наставе. Стручно усавршавање.

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Септембар Глобални и оперативни планови

дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Септембар Предаја захтева за набавку
материјала и опреме

договор Чланови
стручног
већа

Септембар Предлог чланова испитних комисија договор Чланови
стручног
већа

Новембар Испитни рок за ванредне ученике договор Чланови
стручног
већа

Децембар
Седница стручног већа. Свођење
резултата на крају првог
полугодишта. Огледна предавања.

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Децембар Годишњи попис у лабораторији анализа Чланови
стручног
већа

Јануар Испитни рок за ванредне ученике договор Чланови
стручног
већа

Фебруар
Седница стручног већа. Припрема
за промоцију школе на фестивалу
"Наук није баук".

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Фебруар
Усаглашавање и предаја предлога
тема за матурски  практичан рад и
питања  за изборне предмете

договор Чланови
стручног
већа
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Време
реализације активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Април
Седница стручног већа. Припрема
за промоцију школе на
манифестацији "Дани Сунца".

дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Април
Седница стручног већа. Огледна
предавања. Организација стручне
екскурзије.

дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

April
Активности везане за
презентовање  и промоцију
образовних  профила

дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Јун
Седница стручног већа поводом
краја наставе. Анализа успеха и
мере за побољшљње

дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Јун Испитни рок за ванредне ученике договор
Чланови
стручног
већа

Јун Матурски испити договор
Чланови
стручног
већа

Јул
Седница стручног већа. Расподела
предмета на наставнике. Анализа
рада и опреме

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Август Поправни испити договор
Чланови
стручног
већа

Август Матурски испити за 4. годину договор
Чланови
стручног
већа

Август Припрема лабораторија за наредну
школску годину

анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Август
Седница стручног већа. Избор
председника стручног већа. Предаја
захтева за стручно усавршавање

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Током школске
године

Праћење остваривања наставних
планова и програма

анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Током школске
године

Остваривање сарадње са
педагошко-психолошком службом

анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Током школске
године

Праћење коришћења разноврсних
облика и метода рада у настави

анализа
договор

Чланови
стручног
већа
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Време
реализације активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Током школске
године

Разматрање предлога  за увођење
нових образовних профила

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Током школске
године

Сарадња са органима унутар
школе, социјалним партнерима,
родитељима

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Током школске
године

Анализа остварених резултата
ученика на матурским и завршним
испитима и доношење мера ради
побољшања успеха ученика на
матурским и завршним испитима

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Током школске
године

Усклађивање критеријума
оцењивања

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Стручно веће наставника  МАШИНСТВА
Председник стручног већа: Дејан Стаменковић

Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализациј
е

Септембар

Израда предлога решења о 40-
часовној радној недељи

Попуњавање
предлога

Предметни
наставници

Предлогорганизације и радасекција,
допунске и додатненаставе

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Усклађивањеплановарадасадругим
Стручнимвећима – корелација

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Планирањеодржавања
представљања образовног
профила у новом одељењу

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Предлагање  распореда  блок
наставе

разговор
договор

Чланови
стручног
већа

октобар
Безбедностученика и наставника

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Уједначавање критеријума
оцењивања

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализациј
е

Разматрањесарадњесадругимтимо
вима, активима, органимашколе,
ученицима, родитељима,
социјалним партнерима

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Вредновање резултата рада
наставника

Разматрање и
предлагање
критеријума на
основу којих ће се
вредновати
извештај
наставника  о
реализацији
послова до 40 сати
недељно

Свичланови
Стручногвећ
а

Разматрањемогућностизастручноус
авршавањенаставника

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Новембар
Јануар
Април

Јун

Анализауспехаучениканакрајусвако
г класификационог периода и
предлог мера за побољшање
успеха ученика

Попуњавање
табела

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Новембар
Јануар
Април

Јун
Август

Анализарадастручногвећатоком
сваког класификационионог
периода

Извештаји о раду
стручног већа

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

децембар
Предлог плана уписа за наредну
школску годину

Разговор
анализа
договор

Сви чланови
стручног
већа

Децембар
Јун - Јул

Анализа стручног усавршавања
наставника

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Јануар Прослава Школске славе
разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

На крају 1 и 2
полугодишта

Праћење извршења наставног
плана и програма и год.плана рада
и предлог  мера за побољшање

Разговор
анализа

Стручно
веће

Фебруар
март

Педагошко-инструктивнирад у
школи и
праћењеквалитетаобразовно-
васпитнограда и педагошкепраксе и
разматрањепрактичних
искустава у
примениобрасцазаприпремањенаст
аве

разговор
дискусија
договор

Чланови
стручног
већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализациј
е

Март

Организовање дана ваннаставних
активности

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Одређивање ментора ученицима
завршних разреда договор

Чланови
стручног
већа

Организовање припреме за
полагање матурских и завршних
испита

договор
планирање

Чланови
стручног
већа

Мотивација ученика-предлози за
побољшање

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа
Предметни
наставници

Април

Припреме за Сајам образовања
разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Промоција и информисање
родитеља,ученика и социјалних
партнера заинтересованих за
образовне профиле у оквиру
стручног већа

посете ош
одлазак у ош

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Мај

Учествовање на Сајму образовања
(уколико буде организован)  и
активности везане за
презентовање  и промоцију
образовних  профила

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Организација матурских испита
разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Мај-јун

Предлог програма екскурзије разговор
договор

Чланови
стручног
већа

Праћење остваривања програма
образовања и васпитања

анализа
Сви чланови
стручног
већа

Предлог уписне комисије за
наредну школску годину

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Јун - Јул Анализа  угледних часова одржаних
током школске године

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа



Годишњи план рада школе, школска 2014/2015. година

страна 145 од 207

Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализациј
е

Утврђивање фонда часова  за
наредну школску годину

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Израда предлога поделе предмета
на наставнике

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Подела задужења  за израду
Извештаја  о раду школе и ГПР-а

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Јул Праћењерезултатарадаученика

Анализарезултатау
чешћаучениканатак

мичењима и
конкурсима

Свичланови
већа

јул

Разматрање организовања и
вршења педагошко-инструктивног
увида и праћење квалитета
образовно-васпитног рада и
педагошке праксе и разматрање
предузетих мера за унапређивање
и усавршавање рада наставника

Анализа
реализованих
угледних часова,
дискусија закључци

Сви чланови
стручног
већа

Јул- август Предлог секција за наредну
школску годину

разговор
анализа
договор

Стручно
веће

Август

Избор руководиоца стручног већа
за школску 2015/2016.годину

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Израда  плана и програма рада
стручног већа за 2015/2016.
школску годину

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Исказивање потреба за потрошним
материјалом  и опремом  за
наредну школску годину

разговор
дискусија
анализа
договор

Стручно
веће

Анализа остварених резултата
ученика на матурским и завршним
испитима и доношење мера ради
побољшања успеха ученика на
матурским и завршним испитима

анализа

Чланови
стручног
већа
Тимови
образовних
профила

Коначна  подела предмета на
наставнике

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализациј
е

Планирање и организовање
остваривања програма образовања
и васпитања и свих активности
школе

Разматрање и
давање мишљења
За наредну годину
на основу
реализације у
текућој

Свичланови
већа

Одабир  уџбеника и приручника за
школску2015/2016. годину

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Предлог секција за наредну
школску годину

разговор
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Август
септембар

Предлог организације и
реализације блок наставе

Разговор
договор

Стручно
веће

Континуирано
Током школске

године

Праћењеостваривањанаставнихпла
нова и програма

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Утврђивање и отклањање
проблема који се јављају током
наставе

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Угледни часови и размена искуства

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Анализа реализације наставних
планова и програма

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Анализа реализације наставних
планова и програма

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Анализа извештаја посете
часовима ,
такмчења и других постигнућа у
раду

Разговор
анализа

Стручно
веће

Остваривање сарадње са
педагошко-психолошком службом

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Праћењекоришћењаразноврснихоб
лика и методарада у настави

Извештаји
наставника
Анализа посећених
часова и
оперативних
планова

Предметни
наставници
Стручна
већа

Радионице и
разменаискустававезанихзапланир
ање и припремање

радионичарски рад
Стручновеће
у сарадњи
са ППС
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализациј
е

Размена искустава о примени
различитих дидактичко –
методичких решења на часу

Угледни часови
Стручно
веће
Тимови
образовних
профила

Разматрање предлога за увођење
нових образовних профила

договор
планирање

Чланови
стручног
већа

Сарадња са органима унутар
школе, социјалним партнерима,
родитељима

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног
већа

Стручно веће наставника РАЧУНАРСТВО
Председник стручног већа: Александар Робајац

Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Септембар Израда предлога решења о
40-часовној радној недељи

Попуњавање
предлога

Предметни
наставници

Септембар
Предлог организације и рада
секција, допунске и додатне
наставе

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Септембар Подела послова у оквиру стручног
већа

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Септембар
континуирано

Усклађивање планова рада са
другим
стручним већима – корелација

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Септембар Планирање одржавања угледних
часова током првог полугодишта

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Септембар
По потреби

Предлагање  распореда  блок
наставе у складу са календаром
одржавања сајмова (сајам технике,
сајам роботике) због одласка
ученикаи наставника

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Септембар
октобар
континуирано

Предлог организације и
реализације блок наставе

разговор
договор

Чланови
стручног

већа

Септембар
октобар

Вредновање резултата рада
наставника

Разматрање и
предлагањекритер
ијуманаосновукојих
ћесевредноватиизв
ештајнаставника  о
реализацијипослов
адо 40
сатинедељно

Сви чланови
стручног

већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Током школске
године

Тимско планирање на годишњем и
месечном нивоу

aнализа
договор

Чланови
стручног

већа
Тимови

образовних
профила

Континуирано
Разматрање педагошко-
инструктивног рада и вођење
педагошке документације

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Континуирано Праћење остваривања наставних
планова и програма

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Континуирано
Утврђивање и отклањање
проблема који се јављају током
наставе

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

По потреби Предлог ментора за наставнике
приправнике

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Континуирано Угледни часови и размена искуства
у оквиру СВ

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Попотреби
Израда распореда у случају
одсустванаставника и
организовањезамене

разговор
договор

Руководилац
сектора,

руководилац
СВ  и

чланови
стручног

већа

Новембар
Јануар
Април
Јун

Анализа успеха  ученика на крају
сваког класификационог периода и
предлог мера за побољшање
успеха ученика

попуњавање
табела
разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Новембар
Јануар
Април
Јун
Август

Анализа рада стручног већа током
сваког класификационионог
периода

извештаји о раду
стручног већа
разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Новембар
Предлог календара школских
такмичења  ученика
Наставничком већу и начина
обезбеђивања услова за њихово
припремање

припрема предлога Руководилац
СВ

Новембар Европски дан науке, 7.новембар договор
предлози

Чланови
стручног

већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Новембар-мај Припрема ученика за такмичење договор
планирање

Стручно
веће

Новембар,
децембар

Праћење остваривања  програма
образовања и васпитања и
разматрање услова за реализацију
образовно-васпитног рада

анализа
Сви чланови

стручног
већа

Децембар Предлог плана уписа за наредну
школску годину

разговор
анализа
договор

Сви чланови
стручног

већа

Децембар Припрема за прославу Школске
славе

разговор
дискусија

Чланови
стручног

већа

Децембар
Јун - Јул

Анализа стручног усавршавања
наставника

разговор
дискусија
анализа

Чланови
стручног

већа

Јануар Прослава Школске славе

разговор
дискусија
анализа
договор,

Чланови
стручног

већа

На крају 1 и 2
полугодишта

Праћење и анализа реализације
наставног плана и програма и
год.плана рада и предлога  мера за
побољшање

разговор
анализа

Стручно
веће

Континуирано Анализа активности предвиђених
ШРП-ом и ГПР-ом

разговор
дискусија
анализа
договор

Стручно
веће

Током године

Анализа извештаја посете
часовима ,
такмчења и других постигнућа у
раду

разговор
дискусија анализа

Стручно
веће

Јануар/фебруар

Календар такмичења ученика на
свим нивоима и обезбеђивање
услова за припремање учешћа
ученика на такмичењима

припрема података
за Наставничко
веће

Руководилац
СВ

Фебруар/ март Организовање школског такмичења,
Tесла Инфо Куп

разговор
договор,
планирање

Стручно
веће

Континуирано Остваривање сарадње са
педагошко-психолошком службом

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Континуирано
током школске
године

Праћење коришћења разноврсних
облика и метода рада у настави

извештаји
наставника,
анализа посећених
часова и
оперативних
планова

Предметни
наставници

Стручна
већа

Током школске
године

Радионице и размена искустава
везаних за планирање и
припремање

радионичарски рад

Стручно
веће у

сарадњи са
ППС
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Током школске
године

Размена искустава о примени
различитих дидактичко –
методичких решења на часу

угледни часови
дискусија

Стручно
веће

Тимови
образовних

профила

Током школске
године

Разматрање предлога  за увођење
нових образовних профила

договор
дискусија
планирање

Чланови
стручног

већа

Континуирано

Педагошко-инструктивнирад у
школи и праћење квалитета
образовно-васпитнограда и
педагошке праксе и разматрање
практичних искустава у примени
обрасца за припремање наставе

разговор
дискусија
договор

Чланови
стручног

већа

Март Организовање дана ваннаставних
активности

разговор
дискусија
анализа
договор
предлози

Чланови
стручног

већа

Фебруар /Март

Усаглашавање и предаја предлога
тема за матурски  практичан рад и
питања  за изборне предмете за
класична одељења

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа
Предметни
наставници

Јануар-Април
Континуирано

Одређивање ментора ученицима
завршних разреда за класична и
огледна одељења

договор

Чланови
стручног

већа,
предметни
наставници

друго
полугодиште
Континуирано

Организовање припреме за
полагање матурских и завршних
испита

договор
планирање

Чланови
стручног

већа

Март Мотивација ученика-предлози за
побољшање

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа
Предметни
наставници

Април/Мај Припреме за Сајам образовања или
Фестивале наука

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Март, април Дан заштите на раду 4.април договор, предлози
Чланови
стручног

већa

Континуирано
Сарадња са органима унутар
школе, социјалним партнерима,
родитељима

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Април-мај

Промоција и информисање
родитеља, ученика и социјалних
партнера заинтересованих за
образовне профиле у оквиру
стручног већа

посете ош
одлазак у ош
разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Мај
Активности везане за
презентовање  и промоцију
образовних  профила

разговор
дискусија
анализа
договор
предлози

Чланови
стручног

већа

Мај Организација матурских испита

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа,

Мај-јун Предлог програма екскурзије разговор
договор

Чланови
стручног

већа

Мај-јун Праћење остваривања програма
образовања и васпитања

анализа
Сви чланови

стручног
већа

Мај-јун Предлог уписне комисије за
наредну школску годину

дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Током школске
године

Анализа остварених резултата
ученика на матурским и завршним
испитима и доношење мера ради
побољшања успеха ученика на
матурским и завршним испитима

анализа

Чланови
стручног

већа
Тимови

образовних
профила

Јун - Јул Анализа  угледних часова одржаних
током школске године

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Јун - Јул Утврђивање фонда часова  за
наредну школску годину

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Јун - Јул Израда предлога поделе предмета
на наставнике

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Јун - Јул Подела задужења  за израду
Извештаја  о раду школе и ГПР-а

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Јул Праћењерезултатарадаученика

анализарезултатау
чешћаучениканатак
мичењима и
конкурсима

Свичланови
стручног

већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

јул

Разматрањеорганизовања и
вршењапедагошко-
инструктивногувида и
праћењеквалитетаобразовно-
васпитнограда и педагошкепраксе и
разматрањепредузетихмеразаунап
ређивање и
усавршавањераданаставника

анализареализован
ихугледнихчасова,
дискусијазакључци

Свичланови
стручногвећ

а

Јул- август Предлог секција за наредну
школску годину

разговор
анализа
договор

Стручно
веће

Август Избор руководиоца стручног већа
за школску 2014/2015.годину

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Август
Израда  плана и програма рада
стручног већа за 2014/2015.
школску годину

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Јул/Август
Исказивање потреба за потрошним
материјалом  и опремом  за
наредну школску годину

разговор
дискусија
анализа
договор

Стручно
веће

Јул/Август Коначна  подела предмета на
наставнике

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Август

Планирање и
организовањеостваривањапрограм
аобразовања и васпитања и
свихактивностишколе

Разматрањеи
давањемишљења
Занареднугодинуна
основуреализације
у текућој

Свичланови
већа

Август Одабир  уџбеника и приручника за
школску2014/2015. годину

договор
Чланови
стручног

већа

У законском
року

Усклађивање и допуна постојећег
ШП  у складу са објављеним
правилницима

анализа
договор

Стручни
активи
Тимови

образовних
профола

Континуирано Безбедност ученика и наставника

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Континуирано Уједначавање критеријума
оцењивања

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Континуирано

Разматрање  сарадње са другим
тимовима, активима, органима
школе, ученицима, родитељима,
социјалним партнерима

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Континуирано Разматрање могућности за стручно
усавршавање наставника

разговор
дискусија
анализа
договор, предлози

Чланови
стручног

већа

Стручно веће наставника АУТОМАТИКЕ
Председник стручног већа: Јован Ничковић

Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

септембар

Припрема за рад у лабораторији
(први циклус вежби), предавања

Предметни
наставници

Дискусија,
договор, анализа

Руководилац
стручног
већа,чланов
и стручног
већа

Седница стручног већа

Израда глобалних и оперативних
планова

Захтев за набавку канцеларијског
материјала

Захтев за набавку опреме

Захтев за стручно усавршавање

октобар Први циклус вежби, предавања.
Консултације за ванредне ученике

Договор,разматрањ
е,

новембар

Крај првог и постављање и
тестирање другог циклуса вежби,
предавања. Испитни рок за
ванредне ученике

Дискусија,
договор, анализа

децембар

Други циклус вежби, предавања Договор,разматрање,

Седница стручног већа Дискусија,
договор, анализа

Сви чланови
стручног
већа

Огледно предавање

Годишњи попис у лабораторији
Сви чланови
стручног
већа

јануар
Консултације за ванредне ученике

Други циклус вежби, предавања.
Испитни рок за ванредне ученике

фебруар Седница стручног већа

Анализа
реализованих
угледних часова,
дискусија,
закључци

Сви чланови
стручног
већа

март
Крај другог и постављање и
тестирање трећег циклуса вежби,
предавања
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

април Трећи циклус вежби, предавања Договор,разматрање,

мај

Крај трећег циклуса вежби и
завршна вежба (4. година), четврти
циклус- остали

Анализа
реализованих
вежби,

Огледнa предавањa

Анализа
реализованих
угледних часова,
дискусија,
закључци

Сви чланови
стручног
већа

Крај наставе у 4. години

јун

Крај трећег циклуса вежби и
завршна вежба (4. година), четврти
циклус- остали

Анализа
реализованих
вежби,

Огледнa предавањa

Крај наставе у 4. години

јул

Анализа рада и опреме

Поправни испити

Матурски испити за 4. годину

август

Припрема лабораторије за
наредну школску годину

Седница стручног већа

Извештај
руководиоца
стручног већа

Дискусија,
договор, анализа

Стручно веће наставника ЕЛЕКТРОНИКЕ
Председник стручног већа: Татјана Шубаревић

Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Септембар

Предлог организације и
радасекција, допунске и
додатненаставе
Подела послова у оквиру
стручног већа

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Септембар
октобар Планирање одржавања угледних

часова током првог полугодишта

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

октобар Предлог организације и
реализације блок наставе
Припрема ученика за такмичење

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Континуирано

Праћење остваривања
наставнихпланова и програма
Угледни часови и размена
искуства у оквиру СВ

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

По потреби Предлог ментора за наставнике
приправнике

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Новембар
Јануар
Април
Јун

Анализа рада стручног већа
током
сваког класификационионог
периода
Анализа рада стручног већа
током
сваког класификационионог
периода

извештаји о раду
стручног већа
разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Новембар
Предлог календара школских
такмичења  ученика
Наставничком већу и начина
обезбеђивања услова за њихово
припремање

припрема
предлога

Чланови
стручног

већа

Новембар,
децембар

Праћење остваривања  програма
образовања и васпитања и
разматрање услова за
реализацију  образовно-
васпитног рада

анализа
Чланови
стручног

већа

Децембар

Анализа стручног усавршавања
наставника
Предлог плана уписа за наредну
школску годину

разговор
дискусија
анализа

Чланови
стручног

већа

Јануар Прослава Школске славе

разговор
дискусија
анализа
договор,

Чланови
стручног

већа

На крају 1 и 2
полугодишта

Анализа извештаја посете
часовима ,
такмчења и других постигнућа у
раду

разговор
анализа

Чланови
стручног

већа

Јануар/фебруар

Календар такмичења ученика на
свим нивоима и обезбеђивање
услова за припремање учешћа
ученика на такмичењима
Организовање школског
такмичења, Tесла Инфо Куп

разговор
договор,
планирање

Руководилац
СВ
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Континуирано

Остваривање сарадње са
педагошко-психолошком
службом
Праћење коришћења
разноврсних облика и
методарада у настави

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Фебруар /Март

Усаглашавање и предаја
предлога тема за матурски
практичан рад и  питања  за
изборне предмете за класична
одељења

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа
Предметни
наставници

Март
Припреме за манифестацију
„Дани Сунца „

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Март
Промоција школе
Прављење стручних екипа за
сарадњу са основним школама

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Мај Организација матурских испита

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа,
РУКОВОДИО
ЦИ ТИМОВА
ОБРАЗОВНИ

Х
ПРОФИЛА,ОД

ЕЉЕНСКЕ
СТАРЕШИНЕ

Мај-јун

Анализа остварених резултата
ученика на матурским и
завршним испитима и доношење
мера ради побољшања успеха
ученика на матурским и
завршним испитима
Анализа  угледних часова
одржаних током школске године

анализа

Чланови
стручног

већа
Тимови

образовних
профила

Јун – Јул Израда предлога поделе
предмета на наставнике

азговор
дискусија
анализа
договор

РУКОВОДИ
ЛАЦ СВ
Чланови
стручног

већа

јул

Разматрање организовања и
вршења педагошко-
инструктивног увида и праћење
квалитета образовно-васпитног
рада и педагошке праксе и
разматрање предузетих мера за
унапређивање и усавршавање
рада наставника

Анализа
реализованих
угледних часова,
дискусија
закључци

Чланови
стручног

већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Август

Избор руководиоца стручног
већа за школску
2014/2015.годину
Израда  плана и програма рада
стручног већа за 2014/2015.
школску годину
Исказивање потреба за
потрошним материјалом  и
опремом  за наредну школску
годину

анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Август

Исказивање потреба за
потрошним материјалом  и
опремом  за наредну школску
годину

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

Август Коначна  подела предмета на
наставнике

разговор
дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног

већа

континуирано

Разматрање сарадње са другим
тимовима, активима,
органимашколе, ученицима,
родитељима, социјалним
партнерима
Разматрање могућности за
стручно усавршавање
наставника

разговор
дискусија
анализа
договор,
предлози

Чланови
стручног

већа
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Стручно веће наставника ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
Председник стручног већа: Наташа Милосављевић

Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Септембар

 Набавка материјала и алата за
потребе извођења наставе за
школску 2014/15.

 Сарадња са локалном
самоуправом и социјалним
партнерима-акценат на
могућности обезбеђења
донације материјала,алата и
прибора за потребе одвијања
наставе

 Утврђивање тренутног стања
машина и опреме, могућност
ремонта и усавршавања
постојеће опреме

 Уређење радионичког простора,
 Безбедност ученика
 Израда решења о 40-очасовној

радној недељи
 Подела послова у оквиру

стручног већа,тимско
планирање на годишњем и
месечном нивоу

 Предлог организације и
реализације блок наставе

 Евиденција задужења опреме
по кабинетима

Дискусија,
договор, разговор,
извештаји,
састанци СВ
Предлог мера за
побољшање

Руководилац
стручног

већа
чланови
стручног

већа,

Септембар

 Организација плана рада
секција,допунске и додатне
наставе

 Остваривање сарадње са
психолошко-педагошком
службом

 Координација рада наставника у
огледним одељењима

 Усклађивање плана рада са
другим стручним већима

 Уједначавање критеријума
оцењивања

 Усаглашавање остваривања
наставних садржаја предмета

 Предлог семинара на основу
одговарајућег каталога

 Праћење набавке наставног
материјала и опреме

 Област за самовредновање-
Подршка ученицима

Дискусија,
договор, разговор,
извештаји,
састанци СВ
Предлог мера за
побољшање

Руководилац
стручног

већа
чланови
стручног

већа,
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

октобар

 Иницијатива за посету сајму
књига,графике,рачунарства и
технике

 Утврђивање проблема који се
јављају током наставе

 Угледни часови, размена
искустава у оквиру СВ

 Израда распореда у оквиру
актива  одсуствовања
наставника и организација
замене

 Припрема ученика за такмичење
 Предлог ментора

приправницима и праћење
менторског рада

Дискусија,
договор,састанци
СВ

Руководилац
стручног

већа,чланов
и стручног

већа

Предметни
наставници

Септембар,
октобар

 Вредновање резултата рада
наставника

Рaзматрање и
предлагање
критеријума на
основу којих ће се
вредновати
извештај
наставника  о
реализацији
послова до 40 сати
недељно

Сви чланови
стручног
већа

Новембар
Предлог календара школских
такмичења ученика Наставничком
већу и начина обезбеђивања
услова за њихово припремање

Припрема предлога Руководилац
СВ

 Анализа успеха ученика на крају
првог класификационог периода

 Угледни часови, размена
искустава у оквиру СВ

 Евидентирање набављеног
материјала и
опреме,преосталих средстава и
додатних потреба наставника

 Уједначавање критеријума
оцењивања

Договор,разматрање,
Предлози,
састанци СВ

Разговори у оквиру
СВ

Руководилац
стручног

већа,чланов
и стручног

већа

Новембар,
децембар

 Праћење остваривања програма
образовања и васпитања и
разматрање услова за
реализацију образовно-
васпитног рада

 Праћење коришћења
разноврсних облика и метода
рада у настави

анализа
Сви чланови
стручног
већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

децембар

 Припрема за прославу школске
славе

 Предлог уписа за
2015/2016.школску  годину

 Угледни часови,размена
искустава у оквиру СВ

 Организовање стручног
усавршавања

 Утвђивање и отклањање
проблема који се јављају током
наставе

 Попис ситног и крупног
инвентара

Дискусија,
Договор

Разговори у оквиру
СВ

Руководилац
стручног
већа,чланов
и стручног
већа

јануар

 Прослава школске славе
 Анализа реализације наставних

планова и програма и ГПР
 Анализа успеха ученика на крају

првог полугодишта
 Анализа рада секција,допунске

и додатне наставе
 Уједначавање критеријума

оцењивања
 Утврђивање потреба наставника

за алатом и прибором за рад у
другом полугодишту,стања
машина и опреме,уређење
радионичког простора

Дискусија,
Договор, анализа
Предлог мера за
побољшање
Разговори у оквиру
СВ

Руководилац
стручног
већа,чланов
и стручног
већа

фебруар

Календар такмичења ученика на
свим нивоима и обезбеђивање
услова за припремање учешћа
ученика на такмичењима

Припрема података
за Наставничко

веће

Руководилац
СВ

фебруар

 Угледни часови,размена
искустава у оквиру СВ

 Оствариравње сарадње са
психолошко-педагошком
службом

 Начин коришћења опреме у
кабинетима

 Припрема ученика за такмичење
- Предаја предлога тема за
матурски изборни и практичан
рад

 Израда распореда у оквиру
актива  одсуствовања
наставника и организација
замене

Предметни
наставници

Дискусија, Договор

Руководилац
стручног
већа,чланов
и стручног
већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

март

 Дан за ваннаставне активности-
(Дан отворених врата)

 Организовање радионице у
сарадњи са ППС

 размена искустава везаних за
планирање и припремање
наставе

 Праћење активности у оквиру
самовредновања

 Анализа реализације блок
наставе

 Угледни часови

Дискусија,
Договор, разговор

Руководилац
стручног
већа,чланов
и стручног
већа,
координатор
тима за
праћење
огледа

април

 нализа успеха ученика на крају
трећег класификационог
периода

 Анализа реализације наставних
плана и програма и ГПР

 Анализа рада секција,допунске
и додатне наставе

 Припрема и реализација
школског такмичења из
појединих предмета

 Организација манифестација
 Угледни часови,размена

искустава у оквиру СВ
 Вођење педагошке

документације
 Дан заштите на раду

Предлог мера за
побољшање

Дискусија,
договор,
анализа,разговор

Руководилац
стручног
већа,чланов
и стручног
већа

мај

 Анализа реализације блок
наставе

 Анализа реализације
регионалног и републичког
такмичења ученика

 Организовање припреме за
полагање матурских и завршних
испита

 Одређивање ментора
ученицима завршних разреда

 Иницијатива за посету сајма
технике

 Промоција и информисање
родитеља,ученика и социјалних
партнера заинтересованих за
оглед,промоција школе,израда
флајера

 Утврђивање расположивих
часова за наредну школску
годину

 Предлог уписне комисије за
наредну школску годину

 Угледни часови,размена
искустава у оквиру СВ

Предметни
наставници

Дискусија,
договор, анализа

Руководилац
стручног
већа,чланов
и стручног
већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Мај, јун

 Праћење остваривања програма
образовања и васпитања

 Праћење коришћења
разноврсних облика и метода
рада у настави

анализа
Сви чланови
стручног
већа

Јун

 Анализа успеха ученика на крају
наставне године

 Предлог стручне екскурзије
 Анализа појединачних

извештаја
наставника,руководиоца
стручног већа,као и руководиоца
сектора

 Угледни часови,размена
искустава у оквиру СВ

 Сређивање кабинета и
радионичког простора

 Уврђивање  кадровских потреба
за наредну школску годину

Предметни
наставници

Дискусија,
договор, анализа

Руководилац
стручног
већа,чланов
и стручног
већа

јул

 Упис у први разред
 Предлог подела предмета на

наставнике
 Тимско планирање на

годишњем и месечном нивоу
 Исказивање потреба алата и

материјала за наредну школску
годину

 Анализа појединачних
извештаја наставника и
руководиоца стручног већа и
сектора

 Анализа извештаја посећености
часовима,такмичења и других
постигнућа у раду

 Анализа рада стручног већа

Дискусија,
Договор, разговор
Извештаји,табеле

Руководилац
стручног
већа,
чланови
стручног
већа

јул

 Праћење резултата рада
ученика

 Анализа оставрених резултата
ученика на матурским и
завршним испитима и
доношење мера ради
побољшања успеха ученика на
матурским и завшним испитима

Анализа резултата
учешћа ученика на
такмичењима и
конкурсима

Сви чланови
већа

јул

 Разматрање организовања и
вршења педагошко-
инструктивног увида и праћење
квалитета образовно-васпитног
рада и педагошке праксе и
разматрање предузетих мера
за унапређивање и
усавршавање рада наставника

Анализа
реализованих
угледних часова,
дискусија,
закључци

Сви чланови
стручног
већа
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Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

август

 Предлог  плана и програма рада
Стручног већа за 2015/2016.
школску годину

 Сумирање реализације и
резултата рада за 2015/2016.
школску годину

 Избор руководиоца стручног
већа и заменика

 Активности у оквиру
самовредновања

 Предлог уџбеника за наредну
школску годину

 Исказивање потреба потрошног
материјала за наредну школску
годину

Извештај
руководиоца
стручног већа

Руководилац
стручног
већа,чланов
и стручног
већа

август
 Планирање и организовање

остваривања програма
образовања и васпитања и свих
активности школе

Разматрање и
давање мишљења
за наредну годину
на основу
реализације у
текућој

Сви чланови
већа

Начини праћења реализације програма стручних већа и носиоци праћења:

Реализацију плана и програма  стручних већа  пратићемо периодично, на крају првог
и другог полугодишта и она ће бити саставни део анализе реализације Годишњег плана
рада која ће се реализовати на Наставничком већу. Носиоци праћења биће председник
стручног већа и психолошко-педагошка служба, у сарадњи са помоћницима  директора и
организатором практичне наставе, о чему извештавају Наставничко веће.

6.12. Годишњи план и програм рада педагошког колегијума
Педагагошки колегијум чине председници: Стручних већа , Стручних актива и

представник стручних сарадника. Педагошким колегијумима председава и руководи
директор, односно помоћник директора. Задатак педагошког колегијума је да координира
радом свих стручних тела: Стручних већа и Стручних актива и Тима за самовредновање.
Педагошки колегијум заседа и доноси одлуке о текућим проблемима. План и програм рада
Педагошког колегијума заснован је на Закону оосновама система образовања и васпитања и
усклађен је са Планом и програмом рада Наставничког већа.

Стручна већа и стручни активи имају председнике који сачињавају Педагошки
колегијум који разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора  школе из
области:

1. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих
активности школе

2. стара се о осигурању квалитета ,самовредновању ,остваривању стандарда
постигнућа и унапређивању васпитно образовног рада

3. стара се о остваривању развојног плана школе
4. сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима
5. организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно

васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и
усавршавање рада наставника и сарадника

6. планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања
наставника и сарадника

Педагошки колегијум ради на седницама о чему се води записник.
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План рада Педагошког колегијума

Активности/ теме

Време реализације
Начин

реализације
Носиоци

реализације

IX
–X

XI
-I

II
-I

II

IV
-V

VI
-V

III

Формирање ПК и избор
записничара

Конституисање,
предлагање Директор

Безбедност ученика и
запослених,  заштита на
раду и поштовање правила о
кућном реду Школе

Анализа,
предлагање
мера

Секретар,
чланови ПК

Разматрање реализације
битних активности у школи

Извештавање,
дискусија,
разговор

Директор,
чланови ПК,
и др. по
потреби

Стручно усавршавање
запослених

Разматрање,
планирање,
предлагање

Стручна
већа,
чланови
педагошког
колегијума

Организација прославе
поводом Дана школе

Разговор,
размена идеја,
сугестије,
планирање

Директор,
чланови
одбора и
тимова

Самовредновање рада
школе

Информисање,
дискусија,
предлагање,
планирање

Координатор
тима за
самовредно
вање,
чланови
педагошког
колегијума

Разматрање услова за
реализацију образовно-
васпитног рада

Извештавање,
дискусија,
доношење
закључака –
предлога,
планирање

Чланови ПК
као
представниц
и стручних
већа, актива
и служби

Реализација практичне и
блок наставе, сарадња са
социјалним партнерима

Извештавање,
дискусија,
процена,
предлагање
мера

Организатор
практичне
наставе,
стручна
већа,
чланови
педагошког
колегијума

Организација прославе
школске славе

Разговор,
размена идеја,
сугестије,
планирање

Директор,
чланови
одбора и
тимова
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Активности/ теме

Време реализације
Начин

реализације
Носиоци

реализације

IX
–X

XI
-I

II
-I

II

IV
-V

VI
-V

III

План уписа за наредну
школску годину

Разматрање,
дискусија,
предлагање

Председниц
и стручних
већа за
стручне
предмете

Остваривање развојног
плана школе

Разматрање,
доношење
закључака -
предлога

Председник
СА за
развојно
планирање

Вођење педагошке
документације

Анализа,
предлог мера Комисија

Педагошко-инструктивни рад
у школи

Разматрање и
предлагање
активности

Директор,
помоћници
директора,
ППС

Остваривање акционог
плана у циљу унапређивања
кључне области настава и
учење

Анализа,
разговор

Координатор
тима за
реализацију
акционог
плана

Рад тимова у школи
Извештавање,
анализа,
предлагање

Координатор
и тимова

Реализација огледних
наставних планова и
програма

Анализа
постигнућа
ученика и
начина рада

Координатор
и тимова

Рад стручних већа

Извештавање,
разговор,
координирање,
изношење
примера добре
праксе

Чланови ПК
као
представниц
и стручних
већа

Припрема промоције Школе
за упис ученика и Сајма
образовања

Дискусија,
доношење
закључака -
предлога

Директор,
екстерни
носилац
промена,
чланови ПК

Рад ученичког парламента

Извештавање,
договарање,
планирање,
предлагање

Представни
ци
парламента,
наставник –
координатор

Сарадња са родитељима
Дискусија,
предлагање
мера

ППС у
сарадњи са
одељењским
старешинама

Педагошко веће је уже тело Педагошког колегијума и помаже му у раду. Дневно
истражује и осигурава квалитет и вертикалну и хоризонталну повезаност одржане наставе.
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Чланови Педагошког већа су:

Први разред
Стојановић Вера
Митић Марија
Митић  Радмила

Други разред
Стојадиновић Радојка
Биљана Стефановић
Биљана Стојановић

Трећи разред
Данијела Стајић
Соња Шумоња
Татјана Шубаревић

Четврти разред
Виолета Димић
Петровић Славиша
Милена Петровић

6.13. Извештај о раду Педагошког колегијума и Педагошких већа

Током  школске 2014/2015. године одржани су састанци Педагошког колегијума, као и
Педагошких већа према предвиђеном плану. Након седница одељењских већа на сваком
класификационом периоду и педагошка већа су заседала и разматрала успех и изостајање
ученика и сагледавала питања око извођења наставе и лабораторијских вежби, начина
мотивисања ученика и сарадње са родитељима. На састанцима  већа дошли смо до
закључка да тешкоће у извођењу наставе произлазе из тога што су ученици великим делом
незаинтересовани за наставу, немају довољна предзнања и у великом броју изостају са
наставе. Поред тога, јављају се и проблеми око извођења самог наставног часа када се он у
појединим случајевима своди само на диктирање, затим у неадекватној комуникацији или
недостатку комуникације са ученицима и начину оцењивања. Јавља се и проблем
регулисања изостанака код појединих одељењских старешина и недовољна сарадња са
родитељима.

На основу свега изнетог, већа су донела, а Педагошки колегијум је усвојио
предлог мера за побољшање успеха:

- организација допунске наставе (пре свега у одељењима где више од половине ученика
има недовољне оцене)

- квалитетнија припрема наставног часа уз примену разноврсних метода које подстичу
радозналост, пажњу и развој критичког мишљења

- успостављање боље комуникације са ученицима, јер је она предуслов за њихово веће
ангажовање на часу

- мотивисање ученика припремом појединих часова за њихово креативно ангажовање
(презентација истраживачких радова, осмишљавање активности за примену знања у
свакодневном животу и сл.)

- организација рада на часу у складу са различитим способностима ученика, упућивање
ученика на самостално коришћење различитих извора знања, као и охрабривање да
слободно износе своја мишљења и запажања

- пружање подршке ученицима давањем конкретних сугестија путем повратне
информације о њиховим постигнућима и упутствима за даљи рад

- усаглашавање критеријума за оцењивање на стручним и одељењским већима
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- успостављање боље сарадње са родитељима тако да одељењске старешине позивају
родитеље који не правдају  изостанке ученика на време (у року од осам дана) и да их
писменим путем преко школе обавештавају кад ученик направи 15 неоправданих изостанака

- боља сарадња између наставника, договори на нивоу стручних већа о заједничким
стратегијама за побољшање успеха, размена искустава о методама и техникама рада које
су се показале успешним

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА

Годишњи глобални план и програм рада наставника за остваривање обавезне
и изборне наставе је прилог Годишњег плана рада школе. Сви наставници су доставили
планове  психолошко – педагошкој служби школе до 15. септембра 2014. године.

Оперативне планове рада наставници ће достављати психолошко – педагошкој
служби месечно и то пре почетка наставе у наредној смени.

Формулари који се користе за годишње и оперативне планове наставника усклађени
са захтевима који стоје у Стандардима квалитета рада установе и потребама школе.
Наставници који реализују наставу у огледу, за оперативно планирање користе формулар -
план за постизање исхода у модулу или предмету.

Планови допунске и додатне наставе су саставни део Годишњег плана рада.
Штампани план наставници имају у својој евиденцији.

7.1. Додатна и допунска настава

Додатна настава ће бити организована за ученике који покажу интересовање за
одређене предмете или области. Идентификација ученика за додатну наставу врши се
током месеца септембра, а групе за додатну наставу се састављају од ученика из више
одељења.

Допунска настава ће бити организована за поједине ученике или групе ученика који из
објективних разлога не постижу одговарајуће резултате из појединих предмета или су
оправдано спречени да похађају наставу. Идентификација ученика за допунску наставу
врши се на предлог предметних наставника на Одељењском већу до краја месеца октобра.

Термини одржавања додатне и допунске наставе се утврђују ван термина редовне
наставе и о њиховом одржавању предметни наставници воде одговарајуђу прописану
евиденцију.

7.2. Испити

Испити, рокови и начини полагања испита, као и вођење евиденције о испитима,
регулише се Правилником о испитима.

У школи се полажу следећи испити :
 Разредни
 Поправни
 Допунски
 Завршни
 Матурски
 За проверу стручне оспособљености
 Специјалистички
 Ванредни

Разредни и поправни испити се полажу у јунском и у августовском испитном року, док
се све остале врсте испита полажу у јунском, августовском, октобарском, јануарском и у
априлском испитном року.
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7.3. Ванредно школовање ученика
Доквалификација се организује за оне ванредне ученике који су завршили школовање

за неко занимање у трогодишњем трајању, а желе да наставе школовање у
четворогодишњем трајању у истом подручју рада.

Преквалификација се организује за оне ванредне ученике који су завршили
школовање у четворогодишњем трајању, а желе да заврше неки нови образовни профил у
четворогодишњем трајању у истом или у другом подручју рада.

Специјализација се организује за оне ванредне ученике који су завршили школовање
у трогодишњем или четворогодишњем трајању у стручној школи и имају најмање четири,
односно две године радног искуства на одговарајућим пословима и радним задацима.

7.4. Секције
Поред редовног, образовно васпитног рада, у школи ће бити организован рад секција

које ће бити усмерене ка образовном, сазнајном, креативном, друштвеноми стваралачком
развоју ученика, и доприносити квалитетном коришћењу слободног времена како у школи
тако и ванње.

Крајем претходне наставне године и почетком ове године извршено је анкетирање
ученика по питању заинтересованости за поједине ваннаставне активности, тако да ће се
ученици укључивати у различите секције по принципу добровољности који се огледа у
самосталном опредељивању ученика за оне активности које одговарају њиховим
склоностима, способностима, интересовањима и потребама. Tоком ове школске године
вршиће се утврђивање интересовања ученика за ваннаставне активности, за следећу
школску годину као  и презентација ваннаставних активности .

Ученик може бити ангажован и за више секција, а општи циљ секција јесте развијање
способности и сазнајних могућности ученика, развијање критичког мишљења, подстицање
креативног рада ученика и увођење ученика у методе истраживачког рада код решавања
одређених проблема.

У школи постоје и раде следеће секције :
Rедни
број Област секције Руководилац секције

1. Литерарно стваралаштво Гордана Мићовић-Дубичанин
2. Рецитал – драма Јасмина Станојевић
3. Новинарска секција Биљана Стефановић
4. Страни језик Милена Петровић
5. Хор Бојана Цветковић
6. Рукомет Предраг Јовановић
7. Фудбал Бојко Петровић
8. Кошарка Наташа Трифуновић
9. Одбојка Наташа Трифуновић

10. Пливање Предраг Јовановић
11. Крос Бојко Петровић
12. Атлетика Саша Марјановић
13. Стони тенис Саша Марјановић
14. Гимнастика Саша Марјановић

15. Математика Милена Петровић, Слађана Митић-
Николић

16. Основе електротехнике
Вера Стојановић, Радојка
Стојадиновић, Данијела Пантић,
Радмила Митић

17. Електроника Зоран Милосављевић, Виолета Димић
18. Аутоматика Мирослав Пејчић, Андреја Пешић
19. Енергетика Зоран Марковић, Милена Милинчић
20. Интернет Верица Нешић, Милена Крстић
21. Клуб технике Дејан Стаменковић, Саша Крстић
22. Мултимедија Наташа Поповић, Данијела Стајић
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Наставници – инструктори ће до 1. октобра евидентирати ученике заинтересоване за рад у
секцијама. У зависности од интересовања ученика могуће су и извесне промене у
организацији појединих слободних активности.
У складу са програмима и плановима рада, у оквиру рада појединих секција заинтересовани
ученици имаће прилику да посете и сајмове из те области или да реализују излете.

7.5. Годишњи план и програм рада одељењског старешине

Једна од најважнијих и најодговорнијих дужности наставника,јесте вршење функције
одељењског старешине. Улогаодељењског старешине је примарно васпитне природе. Сам
термин „старешина", наслеђен је изпедагошке традиције и треба га схватити у савременом и
промењеном значењу. Данас се не радио старешини као ауторитативној и хијерархијски
надређеној личности, већ о руководиоцу,координатору и лицу које каналише и усмерава
целокупни васпитни рад у одељењу.Одељењски старешина држи недељно један час
одељењског старешине и организује часодељењске заједнице ученика. Одељењске
старешине ће кроз свој и програм и план одељењскезаједнице остваривати своје функције:
педагошку, организациону и административну,прилагодивши их конкретним условима и
проблемима који се јављају у одељењу. Све својефункције одељењски старешина остварује
јединствено координирајући рад и сарадњу свихученика и чинилаца васпитног рада у једном
одељењу.

7.6. Рад са ученицима
У раду са ученицима одељењски старешина своју улогу васпитача остварује

подстицањеминдивидуалног развоја ученика и унапређњем одељењског колектива. Задатке
и садржаје у радуса ученицима одељењски старешина остварује на часовима одељењског
старешине, одељењскезаједнице, у времену између часова, на екскурзијама, излетима,
посетама, акцијама друштвенокорисног рада, у различитим активностима слободног
времена (посете позоришту, биоскопу,изложбама и слично). Формирање успешне
одељенске заједнице ученика у великој мери зависи одбогатства и квалитета укупних
социјалних искустава које ученици стичу кроз текуће односе у школии друштвеној средини.

У оквиру часова одељењског старешине и одељењске заједнице ученика одељењски
старешина активно учествује у реализацији програма за конструктивно решавање проблема,
комуникацију, тимски рад, самоиницијативу и подстицање предузетничког духаи других
програма који се реализују у школи.

План рада одељенског старешине
Први разред
Септембар

1. Упознавање са ученицима, школски календар, распоред часова
2. Избор представника одељенске заједнице, Ђачког парламента, њихове дужности
3. Пожељно и непожељно понашање – утврђивање правила понашања
4. Анкета о безбедности ученика

Октобар:

5. Технике учења – рад са психологом
6. Тајни пријатељ (игра, циљ: међусобно упознавање ученика)
7. Моја школа – жеље и очекивања
8. Планирање ваннаставних активности

Новембар:

9. Тема по избору ученика
10. Крај првог тромесечја – анализа успеха
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11. Где ме жуља ципела – разговор о потешкоћама, могућностима уклањања, узајамна
помоћ

12. Планирање новогодишње хуманитарне акције

Децембар:

13. Свет без насиља (радионица)
14. Људска права (поводом међународног дана људских права, 10.)
15. Недеља лепих порука
16. Крај првог полугодишта

Јануар:

17. Активности Ђачког парламента

Фебруар:

18. Облици зависности (уводна радионица)
19. Радионица о алкохолу (радионица)
20. Наставак радионице
21. Школски простор – очување

Март:

22. Зелени свет (радионица)
23. Мој избор – најкњига, позоришна представа, особа
24. Шта ме брине, а шта ме радује
25. Тема по избору ученика

Април:

26. Спортски дан (поводом 10. априла, светског дана здравља)
27. Треће тромесечје – анализа
28. Припрема за екскурзију

Мај:

29. Екскурзија – шта, како, зашто
30. Час осмеха (вицеви, музика, имитације)
31. Тема по избору ученика

Јун:

32. Припреме за крај школске године
33. Моје жеље и очекивања (поређење са почетним)
34. Анализа рада и успеха

Предлог за одељењске старешине

Тајни пријатељ – ученици пишу своје име на цедуљу, стављају цедуље у шешир или
капу и сваки ученик извлачи једну цедуљу. Следећих недељу дана треба да буде тајни
пријатељ особи чије име је извукао, та особа не сме да зна ко јој оставља у ранац
чоколадице, поруке лепе садржине, шаље СМС и сл. Игру увести на претходном часу, а на
часу предвиђеном за ову игру извршити евалуацију и дискусију.
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Моја школа, жеље и очекивања – После разговора, ученици пишу своја очекивања од
школе. Те цедуље треба сачувати и отворити на крају школске године, када треба
продискутовати са ученицима колико су њихова очекивања испуњена и разлоге томе

Недеља лепих порука – Ученици читаве недеље остављају лепе поруке на за то
предвиђеном простору. Исто се односи и на професоре.
За часове поред којих пише радионица, већ постоје готове радионице, које само треба
копирати.

Спортски дан представља дан без наставе, организује се поводом Светског дана
здравља и предвиђа спортске активности и такмичења професора, ученика и родитеља у
нишкој тврђави.

Тема по избору ученика – обављање текућих послова, правдање часова, проблеми у
настави, евентуална дискусија о некој теми о којој ученици желе да причају

Други разред

Септембар:

1. Избор представника одељенске заједнице, Ђачког парламента, њихове дужности
2. Распоред часова, календар, распоред тестова и писмених
3. Мере (не)кажњавања
4. Анкета о безбедности

Октобар

5. Уређење учионице
6. Кад бих био директор – предлози за унапређење наставе
7. Тема по избору ученика

Новембар:

8. Идеје за Ђачки парламент, ваннаставне активности
9. Успех на крају првог тромесечја
10. Не дам своје здравље (радионица)
11. Здраве и нездраве навике

Децембар:

12. Мере поправљања успеха
13. Људска права (поводом 10. дец.)
14. Недеља лепих порука
15. Крај првог полугодишта

Јануар:

16. Организовање хуманитарне акције

Фебруар:

17. Радионица о дрогама (радионица)
18. Наставак радионице
19. Конфликти и начини решавања
20. Информације о сајтовима са понудама за стипендије за ученике и студенте
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Март:

21. Стваралаштво ученика (неки конкурс и сл.)
22. Зелени свет (радионица)
23. Простор око мене – предлози
24. Тема по избору ученика

Април

25. Спортски дан
26. Треће тромесечје – анализа
27. (Не)пожељно облачење

Мај:

28. Догодило се на данашњи дан
29. Зашто сам радије на Фејсбуку него напољу
30. Шта ме опушта – предлози
31. Тема по избору ученика

Јун:

32. На крају желим да кажем
33. Крај другог полугодишта – резултати
34. А за следећу годину … (сугестије, предлози)

Предлог  за одељењске старешине

Недеља лепих порука – Ученици читаве недеље остављају лепе поруке на за то
предвиђеном простору . Исто се односи и на професоре.

Спортски дан представља дан без наставе, организује се поводом Светског дана
здравља и предвиђа спортске активности и такмичења професора, ученика и родитеља у
нишкој тврђави.

Тема по избору ученика – обављање текућих послова, правдање часова, проблеми у
настави, евентуална дискусија о некој теми о којој ученици желе да причају

Ученици на претходном часу добију задатак да се удубе у живот неке особе из свог
окружења, која се разликује од њих (са посебним потребама, ромске националности,
слабијег материјалног стања итд). На следећем часу треба да известе остале о животу те
особе и да се поведе дискусија о томе.

Трећи разред

Септембар:

1. Распоред часова, календар, распоред тестова и писмених задатака
2. Утврђивање правила понашања
3. Припреме за екскурзију
4. Анкета о безбедности

Октобар:

5. После акскурзије – анализа, сугестије, предлози за следећу екскурзију
6. Ваннаставне активности, Ђачки парламент
7. Тема по избору ученика
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Новембар:

8. Вишеструке интелигенције; моја доминантна интелигенција и стил учења
9. Успех на крају првог тромесечја
10. Мере за побољшање успеха
11. Слушање у „облацима“ http://www.pedagog.rs/GTZ/medijacija/08_radionica.pdf

Децембар:

12. AIDS – шта у ствари знам о томе
13. Час посвећен Светском дану људских права (10. децембар)
14. Недеља лепих порука
15. Крај првог полугодишта

Јануар:

16. Ученичко предузетништво (радионица)

Фебруар:

17. Сексуално преносиве болести (радионица)
18. Наставак радионице
19. Свет без насиља (радионица)
20. Акција улепшавања и уређења школског простора

Март:

21. Зелени свет (радионица)
22. Моја препорука – филм, музика, концерти, књиге, часописи
23. Слободно време
24. Тема по избору ученика

Април:

25. Спортски дан
26. Треће тромесечје – анализа успеха
27. Аутизам у сајбер свету

Мај:

28. Догодило се на данашњи дан
29. Предрасуде и како их савладати
30. Исти, а другачији (Светски дан за културну разноликост, дијалог и развој 21. мај)
31. Тема по избору ученика

Јун:

32. Испричаћу вам нешто лепо
33. А за следећу годину … (сугестије, предлози)
34. Крај школске године
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Предлог за одељењске старешине

Недеља лепих порука – Ученици читаве недеље остављају лепе поруке на за то
предвиђеном простору . Исто се односи и на професоре.

За часове поред којих пише радионица, већ постоје готове радионице, које само
треба копирати.

Спортски дан представља дан без наставе, организује се поводом Светског дана
здравља и предвиђа спортске активности и такмичења професора, ученика и родитеља у
нишкој тврђави.

Тема по избору ученика – обављање текућих послова, правдање часова, проблеми у
настави, евентуална дискусија о некој теми о којој ученици желе да причају

Ученици на претходном часу добију задатак да се удубе у живот неке особе из свог
окружења, која се разликује од њих (са посебним потребама, ромске националности,
слабијег материјалног стања итд). На следећем часу треба да известе остале о животу те
особе и да се поведе дискусија о томе.

Четврти разред

Септембар:

1. Распоред часова, календар, распоред тестова и писмених задатака
2. Утврђивање правила понашања
3. Припреме за екскурзију
4. Анкета о безбедности

Октобар:

5. После екскурзије – анализа, сугестије, предлози за следећу екскурзију
6. Ваннаставне активности, Ђачки парламент
7. Добровољно давање крви
8. Тема по избору ученика

Новембар:

8. Помоћ млађим ученицима
9. Успех на крају првог тромесечја
10. Мере за побољшање успеха
11. Паметан потрошач (радионица)

Децембар:

12. Полагање матуре – информације
13. Час посвећен Светском дану људских права (10. децембар)
14. Недеља лепих порука
15. Крај првог полугодишта

Јануар:

16. Разговор о прослави матуре

Фебруар:

17. Ментално здравље (радионица)
18. Наставак радионице
19. Свет без насиља (радионица)
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Март:

21. Зелени свет (радионица)
22. Припрема за студирање – презентација факултета, проф. оријентација
23. Договор о Carеer day
24. Тема по избору ученика

Април:

25. Спортски дан
26. Треће тромесечје – анализа успеха
27. Припрема матурантске параде

Мај:

28. (Не)радо се присећам својих школских дана (разговор, анегдоте ..)
29. Предлози за похвале и награде ученицима
30. Крај школске године

Предлог за одељењске старешине

Недеља лепих порука – Ученици читаве недеље остављају лепе поруке на за то
предвиђеном простору (као у Јулијином кући у Верони). Исто се односи и на професоре.

За часове поред којих пише радионица, већ постоје готове радионице, које само
треба копирати.

Спортски дан представља дан без наставе, организује се поводом Светског дана
здравља и предвиђа спортске активности и такмичења професора, ученика и родитеља у
нишкој тврђави.

Тема по избору ученика – обављање текућих послова, правдање часова, проблеми у
настави, евентуална дискусија о некој теми о којој ученици желе да причају

Ученици на претходном часу добију задатак да се удубе у живот неке особе из свог
окружења, која се разликује од њих (са посебним потребама, ромске националности,
слабијег материјалног стања итд). На следећем часу треба да известе остале о животу те
особе и да се поведе дискусија о томе.

Carrier day – Идеја је да се организује састанак заинтересованих ученика са бившим
ђацима, родитељима, јавним личностима, који би причали о развоју своје каријере.

7.7. Годишњи план и програм рада одељењске заједнице

Месец План рада

Септембар

1. Конституисање одељењске заједнице
2. Избор председника, благајника и чланова одељењске заједнице
3. Избор представника одељења за ученички парламент
4. Разматрање правила Кућног реда школе
5. Разматрање правила рада ученичког парламента

Октобар

1. Учешће одељењске заједнице у културној делатности школе
2. Изостајање са наставе
3. Снимање интересовања за секције
4. Адолесцентне кризе

Новембар 1. Предлог мера за побољшање успеха
2. Помоћ друг другу

Децембар
1. Посета галеријама и одлазак у позориште
2. Тема по слободном избору
3. Учешће у припремању прославе светог Саве
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Јануар 1. Разматрање резултата успеха на крају I полугодишта
2. Задаци за II полугодиште

Фебруар 1. Додатна и допунска настава
2. Организовање помоћи ученицима са слабијим успехом

Март 1. Болести зависности
2. Изостајање са наставе

Април
1. Информисање матураната о могућностима даљег школовања
2. Оцењивање
3. Предлог мера за побољшање успеха

Мај 1. Учешће у припремању прославе Дана школе
2. Прослава Дана школе

Јун 1. Разматрање резултата успеха на крају школске године
2. Анализа целокупног резултата рада одељењске заједнице

7.8. Годишњи план и програм рада родитељских састанака

Месец План рада

Септембар

1. Упознавање родитеља са планом сарадње школе и родитеља
2. Упознавање родитеља са Кућним редом школе, обавезом

похађања наставе и васпитно-дисциплинским мерама
3. Избор представника родитеља за Савет родитеља
4. Набавка уџбеника
5. Увођење донаторског динара
6. Извођење екскурзија
7. Текућа питања

Новембар

1. Анализа успеха, изостајања и понашања ученика на крају I
класификационог периода

2. Предлог мера за побољшање успеха у наредном периоду
3. Упознавање родитеља са начином полагања матуре
4. Текућа питања

Јануар

1. Анализа успеха, изостајања и понашања ученика на крају I
полугодишта

2. Договор о облицима сарадње са родитељима у решавању
појединих проблема

3. Текућа питања

Април

1. Анализа успеха, изостајања и понашања ученика на крају III
класификационог периода

2. Договор са родитељима о мотивацији ученика за постизање бољих
резултата у учењу

3. Текућа питања

Јун

1. Анализа целокупног образовног и васпитног рада у току школске
године

2. Сагледавање појединачног успеха ученика
3. Подела сведочанстава, диплома, ђачких књижица, признања и

награда ученицима
4. Текућа питања
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8. ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

8.1. Годишњи план и програм рада ученичког парламента

М Е С Е Ц С А Д Р Ж А Ј П Л А Н А Р А Д А НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

СЕПТЕМБАР - прва конститутивна седница
- доношење Правилника о раду ученичког парламента
- разговор о тимском раду и о улогама у тиму
- разматрање питања о ђачкој екскурзији/излету

- операционализација програма рада Ученичког
парламента, Дечија права – израда паноа у недељи
Дечијих права, прикупљање помоћи, Дом за
незбринуту децу
- разговор о начину реализације обуке “Буди мушко” и
израда акционих планова радних група

Чланови
ученичког
парламента:
наставници
грађанског
васпитања,
помочник
директора,
стручни
сарадник

ОКТОБАР

НОВЕМБАР
- разматрање постигнутог успеха ученика на
првом класификационом периоду
- разговор о болестима зависности
- разговор о променама које ће школу учинити бољом:
сређивање школског простора, сакупљање
секундарних сировина-рециклажа.
- остала питања из надлежности Ученишког
парламента

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР
- разговор о односима наставник-ученик
- разматрање постигнутог успеха ученика на другом

класификационом периоду
ФЕБРУАР - разговор о односима ученик-ученик

- разговор о односима родитељ-ученик
- Семинар о ученичкој медијацији
- давање мишљења и предлога о правилима
понашања у школи
- давање мишљења о слободним и ваннаставним
активностима

МАРТ

АПРИЛ

- разматрање постигнутог успеха ученика на другом
класификационом периоду
- остала питања из надлежности Ученишког
парламента

МАЈ

- давање предлога о могућим начинима промоције
школе
- давање мишљења и предлога о учешћу на спортским
и другим такмичењима и организовање свих
манифестација ученика у школи и ван ње

ЈУН
- разматрање односа ученик-наставник-стручни
сарадник
- остала питања из надлежности Ученишког
парламента
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9. ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА И ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА
ВАННАСТАВНИХ И ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ

9.1. Програм васпитног рада

Период школовања у средњој школи има веома битну улогу у васпитању деце, јер је
то време интензивног психофизичког и психосоцијалног сазревања и формирања личности.
Основни задатак свих наставника и стручних сарадника у школи је да својим педагошким
деловањем подстичу развој ученикове личности у циљу припреме за живот, оспособљавања
за примену стечених знања и умења, развијања интелектуyалних и физичких способности,
као и развијања хуманости, патриотизма и свих осталих естетских својстава и особина
личности.

9.2. Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским
активностима

Ова активност се реализује кроз упознавање ученика са врстом школе, подручјем
рада и постојећим образовним профилима, кроз заједнички родитељски састанак, односно
кроз упознавање родитеља и ученика са Правилником о понашању ученика, родитеља и
наставника и са Кућним редом школе, као и кроз идентификацију ученика за разне видове
слободних активности. Реализатори ових активности су одељењски старешина, педагог и
психолог, а активност се одвија на самом почетку школске године.

9.3. Подстицање личног развоја

Сталан задатак свих наставника је да у оквиру теоријске, практичне и блок наставе,
као и у оквиру лабораторијских вежби, интензивно раде на подстицању самопоуздања,
упознавања и прихватања свих сопствених вредности ученика, као и на неговању осећања и
на уочавању веза између осећања, мисли, потреба и акције.

9.4. Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа

Ову активност реализују одељењски старешина, педагог и психолог кроз израду
социограма код одељења код којих је то потребно, док се на часовима одељењског
старешине и одељењске заједнице доста пажње посвећује толеранцији у мишљењима,
ставовима, особинама, навикама, изгледу и потребама других, као и пријатељству и
сарадњи у оквиру одељењске заједнице и испуњавању слободног времена ван школе.

9.5. Развијање комуникативне способности, сарадње и
конструктивног решавања сукоба

Сталан задатак наставника у свим погодним приликама је рад на унапређивању
развоја комуникације, док одељењски старешина и одељењска заједница у сарадњи са
педагогом и психологом доста пажње посвеђују критици и самокритици, невербалним
комуникацијама, сукобу и конструктивном решавању истих. Ово је само један од делова
семинара о медијацији који се сваке школске године спроводи у школи и за који постоји
веома велико интересовање код ученика.

9.6. Решавање индивидуалних проблема

Реализатори ове активности су одељењски старешина, педагог и психолог кроз
разговоре са ученицима о начинима решавања проблема, стресу и механизмима за
превазилажење стресова, неуспеху, агресији, претњи, физичком обрачуну и ризичним
понашањима, као што су алкохолизам и наркоманија.
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9.7. Остваривање програма васпитног рада

У оквиру сваког наставног предмета, а преко програмског садржаја, сваки наставник
врши васпитни утицај на ученике. Ниво и степен утицаја зависе од начина конкретизације
васпитних циљева и задатака, од облика, метода и средстава рада која се користе у раду са
ученицима, као и од ставова наставника и од степена активности ученика у образовно-
васпитном процесу.

9.8. Остваривање циља и задатака васпитања у оквиру
одељењске заједнице

Одељењски старешина у сарадњи са одељењском заједницом израђује Годишњи
план и програм рада, а све у циљу што боље организације одељењске заједнице.
Педагошки осмишљено вођење одељењске заједнице доприноси развоју пожељних облика
понашања ученика. Активно укључивање ученика у све видове активности смањује опасност
од било којих ризичних утицаја. Улога одељењског старешине у остваривању моралног
васпитања је од битног значаја за правилан однос међу половима, као и за стварање и
неговање културних, радних и моралних навика. Развијање физичког и естетског васпитања
огледа се у формирању културних, хигијенских и здравствених навика ученика.

9.9. Остваривање циља и задатака васпитања кроз
ваннаставне образовно-васпитне активности

Идентификација ученика за све видове ваннаставних активности се одвија на самом
почетку школске године, а школа ће, у зависности од интересовања ученика, организовати
спортска такмичења, изложбе, посете сајмовима књига и технике, разне видове семинара,
посете музејима и позоришту итд., а све у циљу максималног ангажовања на испуњавању
слободног времена ученика у корист образовно-васпитног рада.

9.10. Остваривање циља и задатака васпитања кроз друштвено
користан рад

Основни правац деловања на плану друштвено корисног рада се одвија у правцу
подизања техничке културе и развијања интересовања за технику, као и у правцу неговања
правилног односа према раду. Главне акције које се спроводе током школске године су
стално уређивање учионица, одржавање зелених површина, сређивање површина на којима
су спортски терени и константно оплемењивање школског простора.

9.11. Унапређивање сарадње са родитељима

Сарадња са родитељима се одвија преко редовних и ванредних родитељских
састанака, учешћа родитеља у раду Савета родитеља и преко индивидуалних разговора, а
реализатори ове активности су директор школе, одељењски старешина, педагог и психолог.
Одељењске старешине прикупљају неопходне податке о развојним карактеристикама,
породичним приликама и условима живота и рада ученика, док педагог и психолог
формирају личне картоне за новоуписане ученике и успостављају сарадњу путем
индивидуалних контаката.

9.12. Укључивање родитеља у живот школе

На првом родитељском састанку одељењске старешине упознају родитеље са
Правилником о понашању ученика, родитеља и наставника, са Годишњим програмом рада и
са Кућним редом школе, а укључивање родитеља у живот школе се одвија у остваривању
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програма ваннаставних активности, радом у Савету родитеља школе, културној и јавној
делатности школе, спортским активностима итд.

9.13. Успостављање организоване сарадње са институцијама
друштвене средине

Реализација програма рада школе неминовно захтева веома активну сарадњу са
друштвеном средином и локалном самоуправом. Главни вид сарадње се одвија са
државним и приватним фирмама у којима ученици школе реализују део практичне и блок
наставе. Са службом социјалне заштите школа успоставља сарадњу око ризичних група
ученика, а носиоци сарадње са спортским клубовима су наставници физичког васпитања, а
ученици који се професионално баве спортом биће сагледани на посебан начин кроз
сарадњу са њиховим клубовима и родитељима и кроз пуну подршку њиховом раду у домену
спорта.

9.14. Програми и планови рада ваннаставних и осталих
активности

9.15. Стваралачке и слободне активности ученика
Слободне активности ученика представљају ваннаставни факултативни облик рада

школе. Непосредни образовно-васпитни циљ слободних активности је да сваком ученику
омогући максимално потврђивање личности на образовном, сазнајном, креативном,
друштвеном и личном плану.

Задаци слободних активности су : проширивање, продубљивање и стицање нових
знања и умења према интересовањима ученика; мотивисање и оспособљавање ученика за
самосталан рад; задовољавање специфичних интересовања ученика уз активан утицај на
усмеравање њихових склоности, способности, интересовања и подстицање професионалног
развоја и омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације, као и других услова
да самостално користе своје слободно време и организују свој друштвени и духовни живот у
средини у којој живе и раде.

У оквиру слободних активности стални задатак школе је и обележавање значајнијих
датума, и то : 27. јануар – Дан светог Саве, 15. фебруар – Дан државности Србије и 20. мај –
Дан школе. Реализатори обележавања наведених значајнијих датума су сви наставници
српског језика, наставник музичке уметности и наставник ликовне културе.

Слободне научне и стваралачке активности ученика организују се у оквиру рада свих
секција, група и клубова који постоје у школи. Значајну форму рада представља практичан
рад ученика у лабораторијама, радионицама и кабинетима. Опрема тих просторија је
приступачна свим ученицима који се желе бавити научним и истраживачким радом.

9.16. Програм за дан светог Саве
 Химна Светом Сави
 Рецитал под називом “Светосавским путем”
 Песме наших песника о Светом Сави

Наставници задужени за програм: Радмила Петковић и Бранкица Вељковић

9.17. Програм за Дан школе
 Химна ( хор )
 Рецитал под називом “У част Николе Тесле”
 Песме наших песника о Николи Тесли
 Додела награда и признања успешним ученицима школе за постигнуте резултате у

свим областима и на такмичењима
 Додела награда и признања радницима школе

Наставници задужени за програм: Гордана Мићовић Дубичанин
Јелена Бартон
Бојана Цветковић
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9.18. Вршњачка медијација

Током протеклих школских година, група наставника и стручних сарадника школе је у
организацији Педагошког друштва Србије и организације GTZ похађала семинар о
вршњачкој медијацији и о ненасилном решавању сукоба и проблема унутар школе. Након
тога, своја знања су пренели и на велики број ученика свих разреда школе, који су такође
добили сертификате о завршеној обуци за процес медијације, која је код њих наишла на
изузетан пријем и на велику заинтересованост.

И током 2014 / 2015. школске године, у школи ће бити организовани семинари и обука
ученика за процес медијације, а наставници школе који ће спроводити обуку су Александра
Лазовић и Славица Пејић.

Теме које ће се обрађивати на горе поменутом семинару дате су у наредној табели.

Тематска целина Тематске јединице

КОНФЛИКТИ

О конфликтима и улози младих у њима.
Шта је конфликт?
Од препирке до рата.
Природа конфликта-конструктиван и деструктиван конфликт.
Узроци настанка, исходи и врсте конфликата.
Како могу да серешавају конфликти?
Методе и стилови у решавању конфликата.
Наш став у конфликту.
Алтернативни начини разрешавања конфликата.
Ауторитарне методе за бављење и разрешавање конфликата.
Факти конфликата.

ПРЕГОВАРАЊЕ И
МЕДИЈАЦИЈА

Преговарање.
Историјат примене медијационих вештина и области примене.
Предуслови медијације.
Медијатор у столици.
Медијација у школи.
Вештине потребне за медијацију.
Модели медијације.
Процес медијације.
Пет корака у процесу медијације или анатомија самог процеса.
Улоге медијатора.
Медијатор и његов однос према странама које су у сукобу.

КОМУНИКАЦИЈА

Комуникацијске вештине потребне за медијацију.
Улога медијатора и комуникација током посредовања.
Центрација и децентрација.
Олакшавајуће и отежавајуће околности за комуникацију.
Активно и пасивно слушање.
Технике слушања са пажњом.
Потребни услови за активно слушање, тј. слушање са
емпатијом.
Врсте слушања.
Асертивност.
ТИ и ЈА говор и ТИ и ЈА поруке.
Комуникација у одељењу и у школи.
Невербална комуникација.
Поруке које доприносе успешној комуникацији.

МЕТОДИ И САВЕТИ ЗА
УСПЕШНУ МЕДИЈАЦИЈУ

Помоћне медијационе технике.
Постављање питања.
Емоције и рад са њима у процесу медијације.
Погрешна мишљења и перцепције које отежавају процес
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медијације.
Препоруке и савети у случају да дође до прекида преговора.
Типичне грешке које се јављају у процесу медијације.
Неутралност медијатора.
Медијатор као саветодавац и као ауторитет.
Медијатор-лик и дело.
Тешкоће које могу настати приликом имплементације у школи.
Људски проблеми и рад са њима.
Факти процеса медијације.
Формулар за медијаторе, начин вођења протокола, шта је
медијација и шта можете очекивати од ње, пример договора
постигнутог током једног процеса медијације, смернице за
учествовање у медијацији.

9.19. Професионална оријентација

Професионална орјентација има за циљ подстицање професионалног развоја
ученика и помоћ при усклађивању развоја личности, а у складу са способностима и
интересовањима ученика за поједина занимања. Она се реализује и у наставним и у
ваннаставним активностима, као и у посебним облицима рада.

У наставним и у ваннаставним активностима остварује се професионално васпитање,
професионално информисање и праћење професионалног развоја, а носиоци ових
активности су сви наставници школе, стручни сарадници, одељењске заједнице и
руководиоци одређених ваннаставних активности. У оквиру посебних облика рада на
професионалној орјентацији, наставници, стручни сарадници и одељењске старешине
реализују разговоре и предавања са ученицима и родитељима, организују се самосталне
изложбе радова ученика, посете радним организацијама и разне презентације из ове
области. Саветодавну помоћ треба омогућити свима, а посебно оним ученицима који не
успевају самостално да савладају наставни план и програм образовања.

Оперативно годишњи план рада на професионалној орјентацији је дат у следећој
табели.

Месец План рада

Септембар

1. Израда Годишњег плана и програма професионалне
орјентације ( директор и педагог )
2. Сарадња са наставницима и одељењским старешинама у
изради годишњег и месечних планова рада и укључивање тема из
професионалне орјентације ( директор и педагог )

Октобар
1. Идентификација ученика за додатну и допунску наставу и
секције и организовање професионалног саветовања у вези са
тим ( одељењске старешине, руководиоци секција и педагог )

Новембар – Децембар

1. Индивидуални рад са свим ученицима и радницима школе (
директор и педагог )
2. Контактирање са представницима јавног информисања у виду
о информацијама о образовним профилима електротехничке
струке, као и о презентацији школе

Фебруар – Март
1. Индивидуални рад са родитељима ученика школе, као и са
родитељима ученика основних школа који су заинтересовани за
даље школовање у нашој школи

Април – Мај

1. Припрема изложбе и програма за Дан школе ( задужени
наставници )
2. Организовање предавања о упису на факултете
3. Писање тема о животу и раду Николе Тесле ( задужени
наставници )
4. Презентација школе по основним школама и по локалним



Годишњи план рада школе, школска 2014/2015. година

страна 183 од 207

електронским и писаним медијима ( директор )
5. Спровођење анкете код матураната школе о могућностима
даљег школовања ( педагог )

Јун 1. Анализа резултата рада из ове области на крају школске
године ( директор )

9.20. Глобални годишњи план хора

Наставна тема Број часова Време реализације

1. Химна светом Сави 15 септембар, октобар и
новембар

2. Духовне композиције 8 децембар и јануар
3. Канони 13 фебруар и март
4. Обрада народног сплета 14 април
5. Стари мајстори 20 мај и јун

СВЕГА : 70

9.21. Активности школске библиотеке

У наставна средства, у најширем смислу тог појма, убраја се и школска књига, почев
од уџбеника, радних свезака и разних ученичких и наставничких приручника, па све до
многобројне литературе која је у тесној вези са образовањем и васпитањем ученика,
односно са стручним и педагошким усавршавањем наставника. Школска библиотека је
саставни део опремљености школе и једна је од најзначајнијих њених установа, а њена је
улога двострука, и образовна и васпитна. Колико ће школско знање постати духовна својина
ученика и огледало њихове свести не зависи само од тога шта се научи на часовима из
уxбеника, већ и од тога колико се ученици користе библиотеком и другим изворима сазнања.

Библиотека наше школе располаже фондом од око 12.000 књига, међу којима је
највећи број наслова из белетристике. Обогаћивање књижног фонда биће једна од главних
активности и у наредној школској години. Набавка нових књига ће се вршити сагласно
потребама које проистичу из програмских садржаја наставе Српског језика и књижевности,
пре свега, а то подразумева блиску сарадњу библиотекара са свим наставницима Српског
језика и књижевности.

Иако је књига духовно добро од непроцењивог значаја, она има и третман робе, што
обавезује библиотекара да води рачуна о рационалном утрошку средстава која су
предвиђена за куповину књига.

У школској библиотеци Електротехничке школе “Никола Тесла” је запошљено два
библиотекара, а основни циљ је одржавање савремене и модерно опремљене библиотеке,
медијатеке и читаонице, које ће заједно представљати једну посебну целину намењену и
наставницима и ученицима школе.

9.22. Заштита и унапређење здравља ученика

Програм здравственог васпитања се реализује у школи кроз активне методе рада које
подразумевају укључивање ученика, наставника, стручних сарадника, родитеља и
представника здравствених институција.
Циљеви програма су :
 стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у складу са здравим

начином живота
 унапређење хигијенских и радних услова у школи
 остваривање узајамне сарадње школе и породице на заштити и на унапређењу

здравља ученика
Рад на реализацији ових програма се одвија у оквиру :
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 редовне наставе, тј. интеграције васпитних и здравствених садржаја у програме
предметне наставе

 ваннаставних активности, спортских секција, клубова и удружења, акција за
унепређење школског простора, дворишта, спортских терена, акција посвећених
здравој исхрани и здравим стиловима живота

 ваншколских активности на унапређивању зелених површина, сарадње са заједницом
на организовању културних активности и других садржаја за креативно коришћење
слободног времена ученика
Садржаји програма су :

 Хуманизација односа међу половима
 Буди срећан – буди здрав
 Спорт и рекреација
 Сида и друге полно преносиве болести
 Наркоманија и друге болести зависности

9.23. Хуманизација односа међу половима
Васпитни рад на изграђивању ставова о хуманим односима међу половима остварује

се нарочито у настави Српског језика и књижевности, уметности и на часовима одељењских
заједница. Основни циљ је успостављање индивидуалног контакта са ученицима да би се
проверио ниво усвојених хигијенских и здравствених навика, прихватање дужности и
одговорности за чување здравља, а све у циљу формирања здраве и зреле личности, што је
предуслов за стварање здравог и хуманог односа међу половима.

Редни
број Облици и садржај рада Разред Носиоци посла Термини

1. Едукативна радионица из
биологије I наставник

биологије
током школске

године

2. Одлике адолесценције и
формирање зреле личности II стручни

сарадници
током школске

године

3. Изграђивање хуманог односа
међу половима III одељењске

старешине
током школске

године

4. Избор партнера и контрола
рађања IV школски лекар током школске

године

9.24. Буди срећан – буди здрав
Један од најважнијих циљева здравственог васпитања је заштита и унапређење

здравља ученика и њихово усмеравање ка здравом начину живота.

Редни
број Облици и садржај рада Разред Носиоци посла Термини

1. Хигијена I одељењске
старешине

током школске
године

2. Пушење, алокохолизам и
злоупотреба дрога II стручни

сарадници
током школске

године

3. Наркоманија и друге болести
зависности III школски лекар и

психолог
током школске

године

4. Сида и друге полно преносиве
болести IV школски лекар током школске

године

9.25. Сида и друге полно преносиве болести

Ученици се упознавају са превентивним мерама борбе против сиде, а циљ тих мера
је формирање одговорног и смањење ризичног понашања код младих. Реализатори и
носиоци овог дела програма здравственог васпитања су лекари Дома здравља и школске
амбуланте, наставници биологије и физичког васпитања, као и стручни сарадници и
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одељењске старешине. Ученици свих разреда треба да се упознају са темама као што су
шта је сида и хив инфекција, који су путеви преношења, шта је ризично понашање за
здравље, где се и коме треба обратити за савет, које се све болести преносе полним путем
итд.

9.26. Наркоманија и друге болести зависности

У борби против наркоманије примарна улога школе се састоји у превентивном
деловању, правовременом откривању и спречавању таквих поремеђаја у понашању ученика.

Редни
број Облици и садржај рада Разред Носиоци посла Термини

1. Наркоманија и последице
наркоманије I

Центар за
превенцију
наркоманије

током школске
године

2. Злоупотреба дрога II
лекари Клинике
за ментално
здравље

током школске
године

3.
Суочавање са последицама од
употребе дрога и афирмисање
здравог стила живота

III школски лекар и
психолог

током школске
године

4. Дрога и сида IV школски лекар током школске
године

9.27. Програм превентивних активности на спречавању
поремећаја понашања и употреба дрога

Примарна улога школе се састоји у васпитању младих, посебно код појаве облика
понашања који одступају од друштвено прихваћених норми понашања. Правовремено
откривање, сузбијање и превентивно деловање школе на спречавању поремећаја јесте
један врло важан задатак наставника, одељењских старешина и стручних сарадника у раду
са ученицима. Настава као основни облик образовно-васпитног рада представља полазну
основу за све друге облике рада.

Одељењске заједнице су основне организационе јединице ученика у којима се
остварује повољна клима за све наставне и друштвене активности, а улога стручних
сарадника у раду на превенцији се састоји у сарадњи са наставницима, одељењским
старешинама и родитељима, где се посебно обраћа пажња осавремењивању наставе и
стварању бољих услова за рад.

Редни
број Облици и садржај рада Носиоци посла Термини

1. Хемијска својства психоактивних
супстанци наставник хемије током школске

године

2.

Утицај психоактивних супстанци
на органе за дисање, варење,
циркулацију, нервни и
репродуктивни систем

наставник биологије и
школски лекар

током школске
године

3. Законска регулатива наркоманије наставник устава и права
грађана

током школске
године

4. Утицај културе на понашање
младих наставник филозофије током школске

године

5. Проблеми дроге у школи и
друштву педагог и психолог током школске

године
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6.

Суочавање са последицама
употребе псиохоактивних
супстанци и афирмисање
здравог стила живота

педагог и психолог током школске
године

9.28. Заштита и унапређење животне средине

Програм заштите и унапређења животне средине има за циљ да ученицима обезбеди
стицање знања, развије интересовања и утиче на формирање ставова који одређују
релације између човека и природе. Задаци који су усмерени у том правцу су развијање идеје
хармоније између човека, друштва и природе, упознавање разноликости биосфере нашег
простора, развијање одговорног односа према природној и градитељској баштини и
географском простору, могућности повезивања литеартуре, поезије, филозофије и науке у
откривању истине о природи и односу човека према природи итд.

Редни
број Облици и садржај рада Носиоци посла Термини

1. Приступање акцији “Тражимо
загађивача године” одељењске старешине током школске

године

2.

Посета изложбама које ће
ученике подстицати на
свакодневни рад и унапређење
животне средине

наставници и одељењске
старешине

током школске
године

3. Организовање акција за уређење
учионица и дворишта

наставници и одељењске
старешине

током школске
године

4.

Писање литерарних састава и
организовање изложби са
темама које наглашавају
симбиозу између човека и
природе

наставници српског језика и
ликовне културе

током школске
године

5. Програмски садржаји наставног
предмета биологије наставник биологије током школске

године

9.29. Еколошки програм

Еколошки програм има за циљ подизање нивоа еколошке свести, развијање љубави према
природи, сазнање о растућим еколошким проблемима, значају заштите и унапређења
животне и радне средине, важности здравог живота, развијање позитивног става и
мишљења о школи, толеранција и другарство.

Време
реализације Активности/теме,садржаји Начин

реализације

Носиоци
реализације
и сарадници

Октобар Обележавање значајних
датума

„16.октобар–Светски дан
хране“

Разговор,
дискусија,

израда
презентација

ипаноа

ученици

Новембар Активности на обележавању
„Месеца борбе против болести
зависности“

Разговор,
дискусија,

израда
презентација

и паноа

ученици
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Децембар

Обележавање значајних
датума

„1.децембар–Светски дан
борбе против сиде“

Разговор,
дискусија,

израда
презентација и

паноа

ученици

Март
Обележавање значајних датума

„22. март –Светски дан вода“

Разговор,
дискусија,

израда
презентација и

паноа

ученици

Tоком школске
године

Активности на пројекту
„Активизам младих у заштити

животне средине“ у сарадњи са
Центром за заштиту права детета

Уређење школског дворишта у
сарадњи са локалном

заједницом Акције сакупљања
секундарних сировина

„Отпад сировина на
погрешном

месту“-развијање свести о
значају примарне селекције

отпада Енергија, људске
потребе и животна средина

Уређење школског простора и
нега

биљака

Разговор,
дискусија,

израда
презентација и

паноа, јавне
кампање

Центарзазашти
туправадетета,

ученици

Укупни образовно-васпитни  утицај школе, као и свих носилаца посла (предметни
наставници, руководиоци секција, организатори друштвено-корисног рада, наставници
практичне наставе, одељењске старешине, стручна служба) у области заштите и
унапређења животне средине, састоји се у оспособљавању и навикавању ученика да у
свом самообразовању и слободном времену користе све оне изворе културе, који ће их
подстицати на стваралачки рад и унапређење и очување личног здравља и животне
средине.

Свеукупни утицај школе и шире заједнице и ангажовање   ученика треба да
допринесе развоју еколошке свести и еколошке културе ученика.
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10. Тимови у школи

10.1. Тим за самовредновање

План рада тима:

Време
реализације Активности/садржаји рада Начин

реализације
Носиоци

реализације

Септембар Конституисање Тима за
самовредновање

Именовање
чланова управа школе

До 15.септембра Израда Годишњег плана
самовредновања

Анализа,договор Чланови тима за
самовреновање

До 15.септембра
Израда плана рада Тима  за
текућу школску годину Анализа,договор Чланови тима за

самовреновање

Септембар

Упознавање нових чланова Тима
са Правилником о вредновању и
самовредновању рада школе и
успостављање договора о
изабраним областима
самовредновања за школску
2014/2015.год. и одговорностима
тима

Информисање
Координатор Тима
за
самоврдновање

Септембар

Проучавање изабраних  области
квалитета и договор о
циљевима,стандардима и
нивоима које треба преиспитати

Анализа,договор Чланови тима за
самовреновање

октобар
Утврђивање расположивих  доказа
и индетификовање доказа које тек
треба оформити

Анализа,договор Чланови тима за
самовреновање

Децембар, март Извештавање Наставничког већа
о активностима самовредновања

Припрема
података,
излагање

Руководилац тима

континуирано Сарадња са Тимовима у школи
ради координирања рада

Анализа,договор

Чланови тима за
самовреновање,
Тим за
ШРП,Подршку
ученицима,
Заштиту деце и
ученика од
насиља,
Инклузивно
образовање и
други

Током школске
године

Прикупљање доказа уз примену
различитих инструмената и
техника  и праћење реализације
активности

Праћење,
Анкета,
договор,
разговор

Чланови тима за
Самовреновање,П
сихолошко
педагошка служба

Током другог
полугодишта

Обрада и анализа добијених
података Анализа Тим за

самовредновање
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Време
реализације Активности/садржаји рада Начин

реализације
Носиоци

реализације

Крај  школске
године

Писање  извештаја о
самовредновању

Договор
,разговор

Тим за
самовредновање

Крај  школске
године

Утврђивање мера за побољшање
квалитета рада  на основу
закључака у извештају

Предлагање,
разматрање

Тим за
самовредновање

Током школске
године

Праћење реализације
акционог плана из претходне
школске године

Прикупљање
података,
дискусија

Чланови тима за
самоврденовање
Носиоци
активности
предвиђени
акционим планом

Крај школске
године

Анализа реализације
акционог плана
(у оквиру
анализе реализације ГПР)

Прикупљање
података,
анализа,
дискусија

Чланови тима за
самовредновање
Носиоци
активности
предвиђени
акционим планом

Крај школске
године

Предлог и усвајање области
самовредновања за наредну
школску годину

Разматрање
предлога
на НВ,
дискусија

Наставничко веће

До 31.августа
2015.

Подношење Извештаја о
самовредновању за школску 2014-
2015. члановима  Наставничког
већа и Школског одбора

Презентација,из
лагање,
дискусија

Чланови тима за
самовреновање

Анализа реализације предвиђених активности пратиће се на полугодишту и на крају школске
године.

Чланови тима за самовредновање:

1. Дејан
Стаменковић

помоћник директора

2. Анкица Јанковић психолог
3. Јелена Стојиљковић педагог
4. Вера Стојановић
5. Андреја Пешић
6. Виолета Димић
7. Радмила Митић
8. Данијела Стајић
9. Саша Крстић

10. Соња Шумоња
11. Александар Крстић
12. Милена Крстић
13. Марија Митић
14. Гордана Мићовић-Дубичанин
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10.2. Тимови  за праћење огледа

Реализацију планова и програма у огледним одељењима ће пратити тимови за
праћење огледа. Оперативни план рада тимова:

Време
реализације Активности/ теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

СЕПТЕМБАР

Расподела дужности члановима
тима (подела улога и задатака)

Договор,
разговор,
дискусија,
анализа,
интервју

путем
упитника

Координатор,
чланови тима

Прикупљање Б0 упитника за
наставнике који први пут раде у
огледу

Координатор,
чланови тима,

Упознавање нових чланова тима и
одељењских старешина о општим
техникамапраћења и рада у огледу
(начин прикупљања потребних
документа за формирање
предметних досијеа )

Координатор,
чланови тима,
Одељењске
старешине

Формирање и ажурирање базе
података

Координатор,
Одељењске
старешине

Упознавање родитеља првих
разреда на првом родитељском
састанку о начину рада у огледу

Координатор,
Одељењске
старешине

Упознавање  чланова одељењског
већа на који начин педагошки
саветници прате рад у огледу

Одељенске
старешине

ОКТОБАР

Усклађивање (координација) рада
наставника који остварују наставу у
огледном одељењу

Договор,
разговор,
дискусија,
анализа,

Координатор,
Чланови тима,
Чланови ОВ

Утврђивање проблема који се
јављају током наставе и мере за
њихово отклањање

Координатор,
Чланови тима,
Чланови ОВ

Праћење корелације садржаја
наставе којима се обезбеђује
постизање прописаних исхода
знања и вештина у склопу
различитих модула/тема и
наставних предмета

Координатор,
Чланови тима,
Чланови ОВ

Организација блок наставе
Координатор,
Чланови тима,
Чланови ОВ

НОВЕМБАР

Утврђивање проблема који се
јављају током наставе  и мере за
њихово отклањање

Договор,
разговор,
дискусија,
анализа,

Координатор,
Чланови тима,
Чланови ОВ

Анализа ученичких постигнућа на
првом класификационом периоду,
као и мере за побољшање успеха.

Чланови тима
Чланови ОВ

Праћење корелације садржаја
наставе којима се обезбеђује
постизање прописаних исхода
знања и вештина у склопу
различитих модула/тема и
наставних предмета

Координатор,
Чланови тима,
Чланови ОВ

ДЕЦЕМБАР Прикупљање упитника за
квалитативну анализу наставног

Координатор,
Чланови тима
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плана и програм Договор,
разговор,
дискусија,
анализа,
интервју

путем
упитника,
извештај

Реализација блок наставе
Координатор
Чланови ОВ,
Чланови тима

Анализа реализације плана рада
тима за оглед

Координатор,
чланови тима

ФЕБРУАР

Припрема података  (упитника )за
израду  периодичног извештаја
Заједници школа  и  ЗУОВ-у

Договор,
разговор,
дискусија,
анализа,

Републички
координатор,
Координатор
Чланови тима

Анализа ученичких постигнућа на
другом класификационом периоду

Чланови тима,
Чланови ОВ

Извештавање о реализацији
огледа на Наставничком већу

Руководиоци
тимова

Утврђивање проблема који се
јављају током наставе и мере за
њихово отклањање

Координатор,
Чланови тима,
Чланови ОВ

МАРТ

Праћење корелације садржаја
наставе којима се обезбеђује
постизање прописаних исхода
знања и вештина у склопу
различитих модула/тема и
наставних предмета

Договор,
разговор,
дискусија,
анализа

Координатор,
Чланови тима,
Чланови ОВ

Реализација блок наставе
Координатор,
Чланови ОВ,
Чланови тима

АПРИЛ

Презентација извештаја школског
координатора о раду у огледу Договор,

разговор,
дискусија,
интервју

путем
упитника

Координатор

Анализа ученичких постигнућа на
трећем класификационом периоду

Чланови тима,
Чланови ОВ

Евалуација начина рада у огледу
(задовољство ученика и родитеља
реализацијом наставе у огледном
одељењу )

Психолошко –
педагошка служба,

Одељенске
старешине

МАЈ

Промоција и информисање
родитеља, ученика, социјалних
партнера и других
заинтересованих за оглед

Договор,
разговор,
дискусија,
анализа,
интервју

путем
упитника

Координатор,
Чланови тима

Анализа ученичких постигнућа на
крају школске године за завршне
разреде

Чланови ОВ,
Чланови тима

Прикупљање упитника за
квалитативну анализу програма

Координатор,
Чланови тима

Припрема матурског и завршног
испита

Чланови тима,
Чланови ОВ,
Одељенски
старешина

ЈУН

Ажурирање базе података за
завршне разреде Договор,

разговор,
дискусија,
анализа,

Координатор,
Одељењске
старешине

Промоција и информисање
родитеља, ученика, социјалних
партнера и других
заинтересованих за оглед

Координатор,
Чланови тима
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АВГУСТ

Ажурирање базе података

Договор,
разговор,
дискусија,
анализа,
извештај

Координатор,
Одељењске
старешине

Анализа реализације плана рада
тима за оглед и договор о раду за
наредну школску годину

Координатор,
Чланови тима

Анализа ученичких постигнућа на
крају школске године

Чланови ОВ,
Чланови тима

Припрема података  за израду
периодичног извештаја Заједници
школа  и  ЗУОВ-у

Републички
координатор,
Координатор,
Чланови тима

10.3. Тим за стручно усавршавање наставника

План рада тима за стручно усавршавање направљен је у складу са пословима
предвиђеним Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника.

Време
реализације Активности/садржаји рада Начин

реализације
Носиоци

реализације

Септембар Конституисање Тима Именовање
чланова управа школе

До 15.септембра Израда Плана стручног усавршавања Анализа,договор Чланови тима

До 15.септембра
Израда плана рада Тима  за текућу
школску годину Анализа,договор Чланови тима

Септембар -
октобар

Упознавање нових чланова Тима са
Правилником о сталном стручном
усавршавању... и одговорностима
тима

Информисање
Руководилац
Тима

Септембар -
октобар

Предлагање члана тима који је и
члан Педагошког колегијума који ће
тромесечно пратити усавршавање у
установи

Предлагање
Чланови тима
у сарадњи са
Педагошким
колегијумом

Септембар -
октобар

Начин вођења портфолиа
професионалног развоја наставника
и стручних сарадника;
Садржина портфолиа
професионалног развоја наставника
и стручних сарадника

Излагање на НВ,
припрема
одговарајућих
образаца и
материјала

Тим у
сарадњи са
директором и
менаџерима
квалитета

По потреби

Разматрање критеријума за
вредновање стручног усавршавања у
установи и предлагање измена и/или
допуна на НВ

Праћењем свих
облика СУ у
школи и
предлагањем
корекција

Чланови
тима

Континуирано

Сарадња са стручним већима,
Стручним активом за развојно
планирањеи Тимом за ШРП ради
координирања рада

Анализа,договор Руководиоци
тимова
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Децембар, март,
јун, август-
септембар

Тромесечно прикупљање података о
реализацији стручног усавршавања у
установи и извештавање директора и
Педагошког колегијума

Прикупљање
тромесечних
извештаја,
обрада података

Чланови тима

Континуирано
Уношење  похађаних семинара у
базу података о стручном
усавршавању

Анализа Чланови Тима

Јун
Писање  Извештаја о стручном
усавршавању са проценом примене
стечених знања у пракси

Прикупљање и
сређивање
података,
анализа,
достављање
директору

Чланови тима

Август -
септембар

Годишњи извештај о стручном
усавршавању

Допуна
Извештаја из
јуна новим
подацима,
достављање
директору

Чланови тима

Чланови тима за стручно усавршавање:

1. Јелена Стоиљковић педагог
2. Анкица Јанковић психолог

Координатори стручног већа
3. Дејан Стаменковић стручно веће машинске групе предмета
4. Јасмина Станојевић стручно веће српског језика и књижевности
5. Милена Петровић стручно веће страних језика
6. Слађана Митић-Николић стручно веће математике
7. Звонимир Костић стручно друштвених наука
8. Славица Пејић стручно природних наука
9. Предраг Јовановић стручно физичко васпитање

10. Александра Лазовић грађанско васпитање
11. Татјана Шубаревић стручно веће слабе струје
12. Саша Крстић стручно веће јаке струје
13. Александар Робајац стручно веће рачунара
14. Јован Ничковић стручно веће аутоматике
15. Наташа Милосављевић стручно веће практичне наставе

10.4. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи ради у
складу са Посебним протоколом и Приручником за примену Посебног протокола за заштиту
деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним
установама у циљу превенције и спречавања насиља, злостављања и занемаривања
ученика у школи.

Тим ће се старати о реализацији акционог плана Програма за заштиту ученика од
насиља и обављаће своје активности у складу са динамиком плана кроз редовне састанке.
Задаци чланова Тима су да :

 учествују у обуци за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 информишу и пруже основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања

минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и
реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања ученика
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 организују упознавање ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице са
Општим и Посебним протоколом за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама

 координирају израду и реализацију програма заштите ученика од насиља    (
превентивне и интервентне активности )

 организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност ученика
 прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити ученика
 сарађују са релевантним установама
 припремају план наступа установе пред јавношћу и медијима
 организују евидентирање појава насиља
 прикупљају документацију
 извештавају стручна тела и органе управљања

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
Електротехничкој школи “Никола Тесла” у Нишу су :

1. Небојша Соколовић директор школе
2. Дејан Стаменковић помоћник директора
3. Бојко Петровић помоћник директора
4. Јелена Стоиљковић педагог
5. Анкица Јанковић психолог
6. Зоран Милосављевић
7. Саша Живковић
8. Јелена Бартон
9. Андреја Пешић

10. Гордана Мићовић-
Дубичанин

11. Александра Лазовић
12. Славиша Петровић

10.5. План Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања

Време
реализације Активности/теме Начин

реализације
Носиоци

реализације

Септембар

Састанак Тима за заштиту ученика
од насиља, анализа анкете и
израда Програма за заштиту
деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања

Избор представника Савета
родитеља за члана Тима

Разговор
анализа,
договор
Договор,
избор

Тим за заштиту

Савет родитеља
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Октобар

- Упознавање нових чланова Тима
са Посебним протоколом и Програмом
Час одељењског старешине посвећен
Програм у превенције насиља и
упознавања ученика са шемом
интервентнихактивностипостављеним
у холу школе

- Упознавање ученика са
Повељом дечјих права УН

Презентација
Презентација,
излагање
Презентација,
излагање

Тим за заштиту
Тим за заштиту,
одељењске
старешине
Тим за заштиту,
Одељењске
старешине

Новембар
- Родитељски састанци посвећени

Програму заштите ученика од
насиља

Презентација,
излагање

Тим за заштиту,
одељењске
старешине

Децембар
- Предавање наставника

на тему заштитеоднасиља Предавање Тим за заштиту

Токомшколске
године

- Сарадња са институцијама и
организацијама (Центар за
социјални рад,
Диспанзер,Муп)

Сарадња,
разговор

Тим за заштиту,
директор

Токомшколске
године

- Планирање и прављење
програма заједничких
активности ученика,
наставника и родитеља

Договор

Тимови: за
подршку
ученицима, за
културну и јавну
делатност, за
заштиту ученика
однасиља,УП у
сарадњи са Тимом
за ШРП

Јануар-
фебруар

Припремање чланка о
превенцији насиља за
школски часопис

Писање
чланка

Представници
ученика у
сарадњи са
Тимом

Март

- Спортски турнири посвећени
сигурном и   безбедном
школском окружењу

Договор,
сарадња,
органозовање
турнира

Тим за заштиту
ученика од
насиља у
сарадњи са
Ученичким
парламентом

Април
- Анкетирање ученика о

учесталости и врстама
насилничког понашања

Анкета ППС у сарадњи са
Тимом

Мај–јул

Утврђивање интересовања
ученика за ваннаставне
активности за следећу школску
годину (да буду ускладу са
потребама и интересовањима
ученика (занимљиве, забавне
и привлачне),усмерене ка
конструктивном и
стваралачком развоју, да
доприносе квалитетном
коришћењу слободног времена
и ван установе.

Анкете

Тим за подршку
ученицима и Тим за
културну и јавну
делатност у
сарадњи са
Ученичком
парламентоми Тим
за заштиту ученика
од насиља
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Током школске
године

Почетак израде програма
личног и социјалног развоја
ученика Договори

анализа

Тим за подршку
ученицима у
сарадњи са
инструкторима и
менторима МЕПИ
програма,
Саветом
родитеља, Тимом
за заштиту
ученика од насиља
и УП

Друго
полугодиште

- Коришћење садржаја
грађанског васпитања у
превенцији насилништва Кроз наставу

Наставници
грађанског
васпитања,
чланови Тима

Јул-август
- Евалуација Програма Анализа,

разговор,
договор

Тим за заштиту

Током школске
године

- Вођење евиденције Евиденција Записничар,
Чланови Тима

У случају да се насиље дешава или се сумња да насиље постоје кораци су следећи:

Интервентнеактивности

Насиље међу
ученицима

Насиље се дешава Сумња се да насиље постоји

-Насиље прекида запослени који примети
да је насиље у току
- Пријава дежурном наставнику,
одељењском старешини психолошко-
педагошкој служби
-Уколико је потребна интервенција полиције и
здравствене службе позива их дежурни
наставник или ППС
-Обавештавање родитеља, директора и тима за
заштиту - одељењски старешина и ППС
-Консултације у установи -Тим, директор, ППС,
одељењски старешина, секретар
-Прикупљање података – одељењски
старешина
-Информисање родитеља- одељењски
старешина
-Информисање надлежних служби (по потреби)
-Договор о заштитним мерама - тим
-Праћење ефеката предузетих мера - тим
‐Праћење ефеката предузетих мера ‐ тим

-Прикупљање и нформација
(анкета, разговори)-
одељењски старешина у
сарадњи са ППС
-Сумња је потврђена-
Поступа се по корацима у
случају када се насиље
дешава
-Сумња је неоснована-
праћење понашања
потенцијалних учесника
-Сумња је непотврђена-
Појачан рад одељењског
старешине, ППС и тима,
праћење понашања
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10.6. Тим за инклузивно образовање

Активности Време реализације Начин
реализације

Носиоци
реализације

септембар

Упознавање чланова Тима са инклузијом,
кључним појмовима инклузије и
Правилником о ближим упутствима за
утврђивање права на индивидуални
образовни план

Презентација,
разговор,
дискусија

Координаторти
ма

Током
школске
године

Упознавање са Приручником о
инклузивном развоју школе

Анализа,
презентација

Тим за
инклузивно
образовање

Током првог
полугодишта

Анализа постојећег стања у школи по
питању инклузивне културе

Прикупљање
информација
помоћу
упитника

Тим за
инклузивно
образовање

Током
школске
године

Упознавање одељењских већа са могућом
потребом индивидуализације наставе за
поједине ученике

Разговор,
Дискусија

Психолошко‐
педагошка
служба, Тим,
Одељењске
Старешине
Чланови
одељењских
већа

Докраја првог
полугодишта

Идентификовање ученика којима је потребна
додатна подршка у учењу у сарадњи са
одељењским старешинама

Разговор,
Договор,
Дискусија

Психолошко‐
педагошка
служба,Одељ
ењске
старешине у
сарадњи
саТимом

Током
школске
године

Праћење израде педагошких профила за
поједине ученике

Разговор,
дискусија,
праћење

Тим за
инклузивно
образовање у
сарадњисаПП
службом

Током првог
полугодишта Идентификовање ученика којима је

потебан рад по ИОП‐у

Разговор,
Дискусија,
Договор

Психолошко‐
педагошка
служба,
Одељењске
старешине,
Чланови
одељењских
већа, Тим
заинклузију

Током првог
полугодишта

Предлог директору да формира тимове за
додатну подршку

Договор,
предлог Тим за инклузију

Током
школске
године

Сарадња са наставницима у циљу
предузимања одговарајућих мераи
Помоћи ученицима који имају тешкоћа у
Савладавању наставних садржаја

Договор,
разговор

Психолошко‐
педагошка
служба,Одељ
ењске
старешине у
сарадњи
саТимом
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Током
школске
годинe

Пружање додатне подршке
наставницима за израду ИОП‐а

Израда
планова
Евалуација,
Обука‐
уколико се
јави потреба

Тим за
инклузивно
образовање,
Одељењске
старешине,
Чланови
одељењских
већа

Чланови тима :

1. Анкица Јанковић психолог
2. Јелена Стојиљковић педагог
3. Ана Стојичић
4. Габријела Тричковић
5. Соња Шумоња
6. Татјана Шубаревић

10.7. Тим за промоцију школе
Чланови тима:

1. Небојша Соколовић
2. Дејан Стаменковић
3. Јелена Стојиљковић
4. Анкица Јанковић
5. Александар Крстић
6. Виолета Димић
7. Андреја Пешић
8. Александар Младеновић
9. Александра Лазовић

10. Соња Шумоња
11. Татјана Шубаревић
12. Наташа Поповић
13. Габриела Тричковић

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ:  информација и приказивање делатности школе (сајт, разглас,
школски лист, билтен, изложбе, прикази, трибине и сл.),

ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ:  информације и приказивање делатности школе у средствима
јавног информисања за локалне и шире средине.

Школске 2014/2015. године у школи биће настављен рад на даљем развоју и унапређивању
угледа и имиџа школе и њеној промоцији не само у  локалној заједници него и  шире у
Србији и  целом региону. Посебна пажња ће се посветити сарадњи са родитељима, с
акцентом на унапређењу односа наставник – ученик – родитељ и успостављању што
квалитетније сарадње са друштвеном средином.

Иако смо у досадашњем раду постигли завидан углед и постали препознатљиви у
многим областима образовног система овог региона и ове школске године планирамо да
посебну пажњу посветимо промоцији школе, успеха и достигнића како њених ученика тако и
професора. Наше амбиције су да тај углед проширимо и ван његових граница тежећи
европским стандардима доступним овим просторима. И ове године све активности наше
школе биће организоване и пропраћене у организацији, између осталих, и тима за промоцију
школе. Самим тим свака иницијатива и активност наше школе биће медијски пропраћена и
доступнa јавности.

Поред стандарних активности  Школске славe и Дана школе које организујемо сваке
године, ове године желимо да знање, вештине, таленат, креативност и способност наших
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ученика и наставника промовишемо кроз различите пројекте, такмичења, изложбе, трибине,
радионице, уметничка и духовна дружења.  Највеће учешће у свим тим активностимо
очекујемо од  наших успешних ученика и Школског парламента који ће и даље организовати
културне, спортске и хуманитарне акције. Наставићемо и  са традиционалним неговањем  и
развијањем љубави и талента наших ученика не само према техници већ и према
уметности, књижевности, спорту и другим дисциплинама, промовишући њихову свестраност
и таленат.

Школски сајт планирамо да проширимо, уносећи нове информације које ће помоћи
нашим ученицима , али и промовисати школска дешавања и евентуалне успехе наших
ученика и наставника,а  и омогућити  бољу информисаност ученика и родитеља о
активностима у школи.

Pеализација маркетинга ће се и ове године остварити кроз  активности директора
школе, организатора практичне наставе и Тима за промоцију школе.

У наредној школској години маркетинг  ће обухватити  следеће активности:
 Сарадња са локалним електронским и писаним  медијима (радио, телевизија и

штампа) у циљу промоције значајних активности у школи.
 Сарадња са другим институцијама као што су: Тржиште рада, Привредна комора,

социјални партнери школе и други;
 Презентација школе у оквиру активности везаних за упис ученика у први разред;
 Промоција пројеката и програма који се реализују у школи.
 Наставак сарадње са другим школама које школују ученике у истим огледним

образовним профилима;
 Израда школског часописа  и билтена школе који има и рекламно-маркетиншку улогу

у развојним и другим активностима школе;

Једна од значајних активности школе је такмичење Тесла Инфо Куп у организацији наше
школе и Министарства просвете , науке и технолошког развоја.

Ово  је пета година заредом како се ово такмичење реализује а покренуто је са циљем
популаризације информационо-комуникационих технологија.

10.8. Професионална оријентација

Професионална орјентација има за циљ подстицање професионалног развоја
ученика и помоћ при усклађивању развоја личности, а у складу са способностима и
интересовањима ученика за поједина занимања. Она се реализује и у наставним и у
ваннаставним активностима, као и у посебним облицима рада.

У наставним и у ваннаставним активностима остварује се професионално васпитање,
професионално информисање и праћење професионалног развоја, а носиоци ових
активности су сви наставници школе, стручни сарадници, одељењске заједнице и
руководиоци одређених ваннаставних активности. У оквиру посебних облика рада на
професионалној орјентацији, наставници, стручни сарадници и одељењске старешине
реализују разговоре и предавања са ученицима и родитељима, организују се самосталне
изложбе радова ученика, посете радним организацијама и разне презентације из ове
области. Саветодавну помоћ треба омогућити свима, а посебно оним ученицима који не
успевају самостално да савладају наставни план и програм образовања.
Оперативно годишњи план рада на професионалној орјентацији је дат у следећој табели.

Месец План рада

Септембар

1. Израда Годишњег плана и програма професионалне
орјентације ( директор и педагог )
2. Сарадња са наставницима и одељењским старешинама у
изради годишњег и месечних планова рада и укључивање тема
из професионалне орјентације ( директор и педагог )

Октобар 1. Идентификација ученика за додатну и допунску наставу и
секције и организовање професионалног саветовања у вези са
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тим ( одељењске старешине, руководиоци секција и педагог )

Новембар –
Децембар

1. Индивидуални рад са свим ученицима и радницима школе (
директор и педагог )
2. Контактирање са представницима јавног информисања у
виду о информацијама о образовним профилима
електротехничке струке, као и о презентацији школе

Фебруар – Март
1. Индивидуални рад са родитељима ученика школе, као и са
родитељима ученика основних школа који су заинтересовани
за даље школовање у нашој школи

Април – Мај

1. Припрема изложбе и програма за Дан школе ( задужени
наставници )
2. Организовање предавања о упису на факултете
3. Писање тема о животу и раду Николе Тесле ( задужени
наставници )
4. Презентација школе по основним школама и по локалним
електронским и писаним медијима ( директор )
5. Спровођење анкете код матураната школе о могућностима
даљег школовања ( педагог )

Јун 1. Анализа резултата рада из ове области на крају школске
године ( директор )

11. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ

Добро планирање и програмирање неминовно тражи праћење, процењивање,
корекције и усмеравање, као и коначну оцену извршења плана и програма рада, а како би се
утврдило следеће :
 како школа испуњава задатке које јој је поставило друштво
 како сваки члан колектива и школски органи реализују план и програм рада
 како и колико Професори примењују и изводе осавремењивање наставе и

ваннаставних активности, каквим се методама служе и какав је ниво знања ученика
 какви су квантитет и квалитет извршеног процеса рада

Праћење остваривања Годишњег плана оствариће се на следећи начин :

 преко стручних већа као основних ћелија сложеног школског апарата који мора имати
тачан увид у рад и залагање сваког члана понаособ

 преко Одељењских већа, која на својим седницама дискутују о свим проблемима и
питањима који су заједнички, како за ученике тако и за наставнике, где долазе до
изражаја и мишљења ученика који овим седницама и скуповима могу дати своје
предлоге преко својих одељењских заједница

 преко Наставничког већа, на чијим се седницама сагледава како и колико је остварен
план образовно-васпитног рада, не само за поједина одељења, већ и за школу као
целину

 преко директора, помоћника директора, педагога и психолога, који ће у току целе
школске године преко састанака са професорима и путем обилажења њихових
часова бележити утиске, водити дискусије и давати све потребне инструкције

Ради потпунијег сагледавања постигнутих резултата директор школе ће користити у
свом раду извештаје стручних већа, Одељењских већа, Наставничког већа,  одељењских
старешина, одељењских заједница, као и извештаје, мишљења и препоруке Министарства
просвете Републике Србије.

Оствaривање Годишњег плана пратиће сви органи у школи зависно од њихове улоге
и значаја места у структури програма, док ће рад стручних органа пратити директор школе и
помоћници директора.
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Руковођење радом Педагошког већа школе ствара могућност да се у току рада овог
највишег тела сагледавају и контролишу садржај, квалитет и динамика свих остварених
образовно-васпитних задатака. Повремене корекције предвиђених обавеза биће неминовне
током школске године, имајући у виду да и непланирани посао мора добити свој значај.

Самоконтрола код једног броја извршилаца одређених задатака још није у довољној
мери постала устаљена и нормална пракса и саставни део понашања у педагошком смислу,
па јој се у домену прађења свакако мора дати већи значај, а за недовољну агилност,
недостатак радних и моралних обавеза и слабе резултате у раду са ученицима, наставник
мора да сноси пуну одговорност.

Педагог и психолог школе, у сарадњи са директором и помоћницима директора
школе, редовно прати рад свих наставника у циљу стицања најпотпунијег увида у сложену
проблематику образовно-васпитног рада школе, као установе од посебног значаја. Однос
ученика према школи и учењу, слаб успех ученика уопште, а посебно из појединих
наставних предмета, неоправдано изостајање појединих ученика са наставе, појаве
асоцијалног понашања код ученика итд., су само неки од проблема о којима педагог и
психолог константно воде рачуна и бриге и по потреби предузимају одговарајуће мере. Са
друге стране, директор и помоћници директора, посебно ће пратити реализацију планова
рада стручних већа и, преко тога, рада свих наставника у школи.

У праћењу остваривања образовно-васпитних задатака неопходно је константно
чинити напор да се стабилизује и осавремени рад свих значајних школских тела и да у свему
буде више јединства и добре сарадње и координације у раду. Рад одељењских заједница и
Одељењских већа мора бити бољи и организационо другачије постављен него што је то
случај у пракси. Средња школа и сама породица ученика морају бити подигнуте на знатно
виши ниво из простог разлога што и школа и породица имају исти циљ, а то су образовање и
васпитање младе популације. Школа и породица морају имати исто гледање на васпитне
проблеме и исти став према деци, а да би то постигле, оне морају најтешње сарађивати и
узајамно се допуњавати. Ту долази до изражаја јако велика и значајна улога Савета
родитеља школе.

Да рад свих релевантних субјеката у образовно-васпитном процесу буде у духу
прокламованих и прихваћених циљева и задатака, да ученик буде стварно, а не само
формално, активни субјекат и фактор у настави, брине се и стара директор школе, коме у
раду помажу његови помоћници и остали најближи сарадници. Директор школе остварује
пуну сарадњу са Школским одбором и представницима локалне самоуправе задужених за
школство, као и са представницима привредних субјеката.

Годишњи план школе представља акциони план рада школе у школској години и у
суштини садржи најважније и најкрупније активности које ће школа спроводити у току
школске године сарадњом свих чинилаца у школи. Годишњи план школе је урађен на бази
анализе резултата рада у протеклој школској години. Све што је од значаја за образовно-
васпитни рад школе, добило је своје одговарајуће место у Годишњем плану. Реализација
самог Годишњег плана није ни једноставна ни лака, али је уз учешће свих релевантних
субјеката укључених у живот и рад школе, као и уз помоћ локалне заједнице, свакако могућа.

Субјекти праћења остваривања Годишњег плана су :

 директор школе
 помоћници директора школе
 Школски одбор
 руководиоци стручних већа
 Наставничко веће
 Школска управа у Нишу
 Министарство просвете Републике Србије

Облици праћења остваривања Годишњег плана су :

 самоконтрола
 самопреиспитивање рада
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 извештаји инспектора
 извештаји директора школе
 резултати тестирања
 јавна признања
 извештај комисије за вредновање рада на нивоу Министарства просвете
 мишљење Школског одбора

Нивои остваривања Годишњег плана су :

 квантитативно утврђивање остваривања програма
 квалитативно утврђивање остваривања програма
 статистичко утврђивање остваривања програма

Садржај
праћења и

вредновања
Начинипраћења и вредновања Време

Носиоци
праћења

ивредновања

Полазнеоснове
радаи
верификације

Извештај о променамау
законским основамарада
школеи усклађеност школских
докуменатаса
законскимактима. Решењао
верификацијама.

Наполугоди
штуи на
крајунаставн
е године

ПК

Материјално‐
технички и
просторни
услови рада

Аналза и извештај о
материјално‐ техничким и
просторним условима.

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Председници
стручних већа,
ОС

Кадровски
услови рада

Извештај о кадровским
условима

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Председници
стручних већа,
ОС

Бројно стање
ученика и
одељења

Анализа

На
класификаци
оним
периодима

ППС

Структура 40‐
часовне радне
недеље и
распоред
обавеза
наставника

Упитник о реализованим
активностима у оквиру 40–
часовне радне недеље.

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

директор и
организатор
практичне
наставе
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Годишњи фонд
часова

Анализа реализације
наставног плана и програма

На
класификаци
оним
периодима

Председници
стручних већа,

Школски
календар

На полугодишту и на крају
наставне године

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

директор и ПС

Извођење
ученичке
праксе у
привредним
организацијама

Извештај о реализацији
практичне наставе

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Организатор
практичне
наставе

Програм
Наставничког
већа

Извештај о раду. Записници са
седница

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Председници
већа,

Програм
одељењских
већа

Извештај о раду,записници са
одељењских већа

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Председници
већа,

Програм
стручних већа

Извештај о раду стручног већа,
Записници са састанака
стручних већа

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Председници
стручних већа,
директор

Програм рада
Стручног
актива за
развојно
планирање

Извештај о раду стручног
актива, записници са
састанака актива

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Чланови ШРП

Програм рада
Педагошког
колегијума

Извештај о раду,
записници са састанака
педагошког колегијума

На
полугодишту
и на крају
наставнегод
ине

Директор.псих
олог

Програм рада
стручних
сарадника

Извештај о раду стручних
сарадника

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Стручни
сарадници

Програм
руководећих
органа и
секретара

Извештај о раду директора,
помоћника директора,
секретара

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Директор,
секретар
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Програм
Школског
одбора

Извештај о раду
Школског одбора

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Председник
ШО

Индивидуални
наставни
планови и
програми

Да ли су предати на време и
да ли их предају?

На почетку
школске
године, на
почетку
другог
полугодишта

ПС

Секције

Планови рада секција,
Извештаји о реализованим
активностима, број
укључених ученика.

На почетку
школске
године, на
почетку
другог
полугодишта
, на крају
наставне
године

ППС

Планови
одељењских
старешина

Извештаји ОС

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

ППС

Планови и
програми
слободних
активности

Извештаји о реализованим
активностима, број укључених
ученика.

На почетку
другог
полугодишта
, на крају
наставе
године

Ученички
парламент

Извештај о реализованим
активностима

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Екскурзије
ученика

Извештај о обављеним
екскурзијама.

По
реализованој
екскурзији

Стручне вође
екскурзија

Посебни
планови и
програми
(насиље,
професионалн
а оријентација,
здравствене
превенција,
еколошки
програми)

Извештај о реализованим
активностима

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Пројекти Анализа реализованих
активности

На
полугодишту
и на крају
наставне
године
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Програм
стручног
усавршавања
запослених

Извештај о реализованим
облицима стручног
усавршавања, сертификати
наставника, Извештаји о
имплементацији знања.

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Сви облици
сарадње са
родитељима
(Савет
родитеља,
родитељски
састанци,
остали видови
сарадње)

Записници са родитељских
састанака, Савета родитеља,
евиденција присуства
родитеља (на родитељском и
индивидуалним састанцима)

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Сарадња са
друштвеном
средином

Извештај о сарадњи са
друштвеном средином

На
полугодишту
и на крају
наставне
године

Директор,орга
низатор
практичне
наставе,
помоћник
директора

Екстерни
маркетинг

Извештај о реализованим
активностима

Извештаји на
полугодишту
и на крају
наставне
године за НВ

екстерни
носилац
промена

Интерни
маркетинг

Извештај о реализованим
активностима

Извештаји на
полугодишту
и на крају
наставне
године за НВ

интерни
носилац
промена
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Саставни део овог Годишњег плана школе за 2014 / 2015. школску годину су,
план стручног усавршавања наставника, извештај о стручном усавршавању у
претходној школској години, глобални годишњи и оперативни месечни планови рада
редовне наставе и других образовно-васпитних облика рада наставника.

Директор ЕТШ“Никола Тесла „ Председник школског одбора

М.П.

Небојша Соколовић, дипл.инж.ел. Илић Бобан
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Напомене


