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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Доношење Годишњег плана рада је обавеза Школе која је утврђена чланом 62. Закона
о oсновама система oбразовања и васпитања. Школа је дужна да до 15. септембра донесе
Годишњи план рада којим се утврђују време, место, начин и носиоци остваривања програма
образовања и васпитања.
Годишњи план рада Школа доноси се у складу са Развојном планом школе (период
2019-2024. година) и Школским програмом (период 2021-2025. година).
Годишњи план рада је израђен у складу са следећим прописима и то:
ПРОПИС

ИЗДАЊЕ
„Сл.Гл.РС“ бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019, 6/2020 и
129/2021)
„Сл.Гл.РС“ 55/2013, 101/2017,
27/2018, 6/2020, 52/2021 и
129/2021)
„Сл.Гл.РС“ бр.24/05 и 61/05,
54/09 и 32/2013 75/2014 и
113/2017
„Сл.Гл.РС“ бр.27/2018
„Сл.Г л.РС“ бр. 91/2019
„Сл.Гл.РС 65/15 УС-85/15,
85/2015, 81/2016 и 95/2018
„Сл.Гл.РС Пр.гласник“
бр.5/2004

1.

Закон o oсновама система oбразовања и
васпитања

2.

Закон о средњем образовању и васпитању

3.

Закон о раду

4.
5.

Закон o уџбеницима
Закон о јавним набавкама
Закон о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору
Правилник о општим основама школског
програма
Правилник о ближим условима у погледу
простора, oпреме и наставних средстава за
остваривање наставних планова и програма „Сл.гласник Р.Србије“.
образовања и васпитања за стручне предмете „Просветни гласник“ бр.
за образовне профиле у трогодишњем и 17/2015 и 10/2019
четворогодишњем трајању у стручним
школама у подручју рада здравство и
социјална заштита
“Сл.Гласник Р.С. Просветни
Гласник“, бр.6/90, и
Правилник о плану и програму образовања и
“Сл.Гласник Р.С. РС
васпитања за заједничке предмете у стручним Просветни Гласник“,
и уметничким школама
бр.12/2006, 8/2008... 3/2015,
13/2018, 30/2019, 15/2020, 5/22
и 10/22
Правилник о наставном плану и програму
“Сл.Гласник Р.С.“ Просветни
предмета грађанско васпитање за први разред
Гласник“, бр.5/2001
средње школе
Правилник о наставном плану и програму
“Сл.Гласник Р.С.“ Просветни
предмета верска настава за средње школе
Гласник“, бр.9/2005

6.
7.

8.

9.

10.
11.
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12.

Правилник о степену и врсти образовања
наставника из опште образовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама

13.

Правилник о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Правилник o степену образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада здравство
и социјална заштита
Правилник o врсти стручне спреме
наставника верске наставе за први разред
средње школе и критеријумима и начину
оцењивања ученикс који похађа верску
наставу стручним школама
Правилник о сталном стручном усавршавању
и напредовању у звања наставника, васпитача
и стручних сарадника
Правилник о оцењивању ученика у средњом
образовању и васпитању
Правилник o евиденцији у средњој школи
Правилник o програму свих облика рада
стручних сарадника у средњој школи
Правилник о јавним исправама кoje издаје
средња школа
Правилник о изменама и допунама
правилника o дипломама за изузетан успех
ученика у средњој школи
Правилник о педагошкој норми свих облика
образовно-васпитног рада наставника и
стручних сарадника у средњој школи

23.

Правилник о упису ученика у средњу школу

24.

Правилник o дозволи за рад наставника,
васпитача и стручних сарадника

25.
26.

Правилник о стручно педагошком надзору
Правилник о календару образовно-васпитног
рада средњих школа за школску 2022/2023.
годину
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“Сл.Гласник Р.С.“ Просветни
Гласник“, бр.8/2015, 11/2016,
13/2016, 2/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 14/2020,
15/2020, 1/2021 и 4/2022
“Сл.Гласник Р.С.
Р.Србије,Пр.Гласник“,бр4//200
7 ....
11/2008...8/2011...8/2015...и
21/2015
„Сл.гласник Р.Србије“ бр.
21/2015, 11/2016, 13/2018,
5/2019, 2/2020, 14/2020 и
4/2022
„Сл.гласник Р.Србије“. бр.
5/2001
„Сл.гласник Р.Србије“. бр.
109/2021
„Сл.гласник Р.Србије“.
82/2015, 59/2020 и 95/2022
„Сл.гласник Р.Србије“,
бр.31/2006, 51/2006 44/2013,
55/2014, 73/2016, 48/2018 и
82/2018
„Сл.гласник Р. Србије
Пр.Гласник 5/2012
„Сл.гласник Р.Србије“,
бр.56/2019 н 102/2022
„Сл.гласник Р.Србије“,
37/93...43/2015
“Сл.Гласник Р.СрбијеПросветни Гласник“, бр.2/2000
и 15/2019
“Сл.Гласник Р.С.“бр. 42/2022,
57/2022 и 67/2022
“Сл.Гласник Р.С. РС
Просветни Гласник“, бр.
48/2016 и 9/2022
“Сл.Гласник Р.С. “ бр. 87/2019
“Сл.Гласник Р.С. Просветни
Гласник“, бр. 5/2022

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Правилник о стандардима квалитета рада
установе
Правилник о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље, злостављање
и занемаривање
Правилник о вредновању квалитета рада
установе
Правилник о наставном плану и програму
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада здравство и
социјална заштита
Правилник о општим стандардима
постигнућа за крај општег средњег
образовања и средњег стручног образовања у
делу опште образовних предмета
Правилник о стандардима компетенција
директора установа образовања и васпитања
Правилник о стандарду компетенција за
професију наставника и њиховог
професионалног развоја

“Сл.Гласник Р.С. РС“,
бр.14/2018
“Сл.Гласник Р.С. РС“, бр.
46/2019 и 104/2020
“Сл.Гласник Р.С. Просветни
Гласник“, бр. 10/2019
“Сл.Гласник Р.С. Просветни
Гласник“, бр.7/2014, 11/2014,
9/2015, 2/2016, 3/2017 и
3/2018
„Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр. 117/2013
“Сл.Гласник Р.С. Просветни
Гласник“, бр. 38/2013
“Сл.Гласник Р.С. Просветни
Гласник“, бр. 5/2011
„Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр. 55/2013, 88/2017,
27/2018 и 6/2020

Закон о образовању одраслих
Правилник о наставном плану и програму
опште образовних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада здравство и
социјална заштита
Правилник о ближим критеријумима за
препознавање облика дискриминације од
стране запосленог, детета, ученика или трећег
лица у установи образовања и васпитања
Правилник о организацији и остваривању
екскурзије у средњој школи
Правилник о националном оквиру образовања
и васпитања
Правилник о Општинском савету родитеља
Правилник о поступку установе у случају
сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части и
достојанства личности
Правилник о програму стручне матуре и
завршног испита
Правилник о начину обављања организованог
превоза деце
Правилник о реализацији практичне наставе и
професионалне праксе
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“Сл.Гласник Р.С.“ Просветни
Гласник“, бр. 7/2014, 11/2016 и
13/2018
„Сл.Гласник Р.С “, бр. 22/2016
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 30/2019
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 98/2017
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 72/2018
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 65/2018
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 1/2018
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 52/2019
и 61/2019
“Сл.Гласник Р.С. “, бр.
112/2020

44.
45.
46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.

Правилник о ближим упутствима за
утврђивање права на Индивидуални
образовни план, његову примену и
вредновање
Правилник о ближим упутствима у поступку
доделе јединственог образовног броја
Правилник о ЈИСП-у
Правилник о плану и програму наставе и
учења општеобразовних предмета средњег
стручног образовања и васпитања у подручју
рада здравство и социјална заштита
Правилник о плану и програму наставе и
учења стручних предмета средњег стручног
образовања и васпитања у подручју рада
здравство и социјална заштита
Правилник о престанку важења Правилника о
ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања
Правилник о програму обуке и полагању
испита за лиценцу за директора установа
образовања и васпитања
Стручно упутство за организовање и
остваривање образовно-васпитног рада у
средњој школи у школској 2022/2023 години
Обавештење Министарства просвете, науке и
технолошког развоја
Препоруке за почетак образовно-васпитног
рада у школској 2022/2023 години донете од
стране Тима за праћење и координисање
примене превентивних мера у раду школа

“Сл.Гласник Р.С. “, бр.74/2018
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 81/2019
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 81/2019
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 10/2019
и 9/2022
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 10/2019
и 9/2022
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 52/2021
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 63/2018
Август 2022. године
Број 601-00-00026/2022-15 од
18.08.2021.
Август 2022. године

2. ПРЕГЛЕД РАЗВОЈА ШКОЛЕ
Школу је основао Народни одбор града Београда 11.07.1958. године. Школа је имала
званични назив Средња медицинска школа при Градској болници Београд. Рад је отпочела са
два одељења ученика првог разреда, једно при Градској болници Београд и друго при
Градској болници Земун.
Прве школске године уписано је 60 ученика. Имали су завршених шест разреда гимназије
и завршавали су ову школу у трајању од три године. Наредних година број ученика и
одељења се повећавао.
За успешан васпитно-образовни рад са ученицима, постигунете резултате на
такмичењима у знању и вештинама, за хуманитарне и културне активности Школа је током
свог постојања и рада добила бројна признања од којих су најважнија:
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Октобарска награда Земуна и
Орден заслуга за народ са сребрним зрацима.

У протеклих 64 година постојања и рада Школу су успешно водили:
Име и презиме
др Живојин Бошковић, лекар
др Никола Кешељевић, лекар
Невенка Франковић, педагог
Душан Батиница, професор српског језика
Марија Мандић, педагог
Вера Радоичић, професор српског језика
мр Сенка Грујић, професор хемије
др Надежда Радосављевић, лекар
Радица Стојановић, професор математике

временски период
01.09.1958 - 08.03.1959.год.
09.03.1959 - 20.11.1965.год.
21.11.1965 - 21.12.1973.год.
22.12.1973 - 17.09.1984.год.
18.09.1984 –26. 02.1985.год.
27.02.1985 - 23.02.1997.год.
24.02.1997- 05.04.2001.год.
06.04.2001 - 28.10.2002.год.
29.10.2002 -

У школској 2022/2023. години укупно је уписано 31 одељењe и то:
у први разред је уписано укупно 8 одељења:
 четири одељења образовног профила медицинска сестра-техничар,
 једно одељење образовног профила медицинска сестра-васпитач,
 два одељења образовног профила козметички техничар,
 једно одељење образовног профила здравствени неговатељ.
у други разред је уписано 8 одељења и то:
 четири одељења образовног профила медицинска сестра-техничар,
 једно одељење образовног профила медицинска сестра-васпитач,
 два одељења образовног профила козметички техничар,
 једно одељење образовног профила здравствени неговатељ.
у трећи разред 8 одељења и то:
 четири одељења образовног профила медицинска сестра-техничар,
 једно одељење образовног профила медицинска сестра-васпитач,
 два одељења образовног профила козметички техничар,
 једно одељење образовног профила здравствени неговатељ.

у четврти разред 7 одељења и то:
 четири одељења смера медицинска сестра-техничар,
 једно одељење смера медицинска сестра-васпитач
 два одељења смера козметички техничар
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Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Одељење

Образовни профил

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8

медицинска сестра-техничар
медицинска сестра-техничар
медицинска сестра-техничар
медицинска сестра-техничар
медицинска сестра-васпитач
козметички техничар
козметички техничар
здравствени неговатељ
Укупно прва година
II1
медицинска сестра-техничар
II2
медицинска сестра-техничар
II3
медицинска сестра-техничар
II4
медицинска сестра-техничар
II5
медицинска сестра-васпитач
II6
козметички техничар
II7
козметички техничар
II8
здравствени неговатељ
Укупно друга година
III1
медицинска сестра-техничар
III2
медицинска сестра-техничар
III3
медицинска сестра-техничар
III4
медицинска сестра-техничар
III5
медицинска сестра-васпитач
III6
козметички техничар
III7
козметички техничар
III8
здравствени неговатељ
Укупно трећа година
IV1
медицинска сестра-техничар
IV2
медицинска сестра-техничар
IV3
медицинска сестра-техничар
IV4
медицинска сестра-техничар
IV5
медицинска сестра-васпитач
IV6
медицинска сестра-техничар
IV7
козметички техничар
Укупно четврти разред

Укупно школа

Број
ученика
30
30
30
32
34
31
31
26
244
30
29
25
30
28
21
22
16
201
25
25
28
27
30
27
22
19
205
25
25
27
28
32
23
27
187
837

3. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Meдицинска школа ''Надежда Петровић'' се налази у Земуну у Улици Наде Димић бр 4,
испуњава све прописане услове за рад: назив, седиште и врсту установе, програм образовања
и васпитања, језик на коме ће се остваривати васпитно образовни рад, довољан број ученика,
простор, опрему, наставна средства, наставнике и стручне сараднике у складу са прописаним
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стандардима, обезбеђена средства за рад, обезбеђене хигијенско-техничке услове у складу са
законом и прописима којима се уређује ова област.
Школа је верификована за школовање следећих образовних профила:
Степен
стручне
спреме

Трајање
школовања
(год.)

II
III
IV
IV
IV
V
V
V

2
3
4
4
4
5
5
5

ОБРАЗОВНИ

ПРОФИЛ

Болничар
Здравствени неговатељ
Медицинска сестра-техничар
Медицинска сестра-васпитач
Козметички техничар
Медицинска сестра техничар за реанимацију и интензивну негу
Медицинска сестра за трансфузију крви
Медицинска сестра техничар-инструментарка

4. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
4.1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
Школа располаже са седамнаест учионица опште намене. У свим учионицама постоје
лап-топ рачунари и интернет мрежа. У четири учионице постоји и видео пројектор. Видео
пројектор постоји и у кабинету анатомије и физиологије, кабинету предузетништва и у
амфитеатру школе. Такође, у школи постоји и једанаест кабинета и то:
- један кабинет анатомије и физиологије,
- три кабинета здравствене неге,
- један кабинет прве помоћи,
- један кабинет естетске неге,
- један кабинет козметологије,
- један кабинет физикалне медицине и масаже,
- један кабинет предузетништва (мултимедијална учионица),
- један кабинет грађанског васпитања и
- један кабинет рачунарства и информатике.
У школи постоји и посебан простор за активности Ученичког парламента.
Школа има библиотеку са књижним фондом од 9054 књига, који ће се у школској
2021/2022. години увећавати. У школи постоје и две фискултурне сале, један амфитеатар,
зборница и шест канцеларија.
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Укупна површина школе је 4 446м2.

4.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Школа располаже са стручно-педагошки оспособљеним наставним кадром. Поред
најважнијег фактора стручне оспособљености колектив карактерише висок степен
сарадничких односа, међусобног поштовања и уважавања, ентузијазам, што ствара врло
повољну радну климу.
А) КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
Р.бр.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Школска спрема

Магистратура
Лекарска
специјализација
Висока стручна
спрема
Специјализација
Специјализација
наставници
здравствене неге
и естетске неге и
масаже
Виша школска
спрема
Средња школска
спрема
Основна школа
(први степен)
УКУПНО:

Руководство
школе

Наставно
особље

Стручни
сарадн.

Администр.
финансијс.
особље

Помоћ.
технич.
особље

1

1
4

1

1

4

57

3

1

62

1

1

15

15

17

1
1

3

Укупно

94

4

9

2

4

19
1

4

10

10

11

116

Б) ЗАПОСЛЕНИ ПО МЕСТУ РАДА
Руководећи и организациони кадар и стручни сарадници:
Р.бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

РАДНО МЕСТО

2.

Радица Стојановић
мр Биљана Јовановић-Главоњић

3.

Јасмина Цвијовић-Вуковић

1.

Светлана Трикић
5. Наташа Ђорић
6. Бранка Пераловић
7. Милка Пуач
4.

8.

Бојан Радић

Укупне
године
радног
стажа

Укупан радни
стаж у
просвети

35
30

31
30

26

26

16
7
1
39

16
3
1
39

18

14

директор
помоћник директора
координатор
практичне наставе
психолог
педагог
педагог
библиотекар
стручни сарадник у
информатици

Наставно особље:
Укупни
радни
стаж у
просвети
(год.)

Рад.
време
(%)

Р.бр

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1.

Перић Невенка

наст. здравствене неге

42

29

100

2.

Васиљевић Биљана

проф. српског језика и
књижевности и
проф.књижевности за децу

39

30

100

3.
4.
5.

Ђурашковић Борка
Кнежевић Горјана
Смиљанић Снежана
Мишић Драган-

наст. здравствене неге

36
35
34

24
34
30

100
100
100

проф. физичког васпитања

34

32

100

наст. здравствене неге

34
33

34
29

100
100

6.

мировање радног односа

РАДНО МЕСТО

Укупни
радни
стаж
(год.)

наст. здравствене неге
проф. здравствене неге

7.
8.

Величанин Веселинка
Миленовић Саша

9.

Јовановић Јелена

проф. српског језика и
књижевности

33

33

100

10.

МилосављевПантелић Оливера

наст. здравствене неге

33

26

100

проф. хигијене и здравственог
васпитања, проф. основа
клиничке медицине,
проф.патологије

33

30

100

11. Рајачић др Снежана

наст. здравствене неге
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12. Тасић Јован
13. Папић др Јадранка
14. Хасанбеговић Бојана
15. Милошевић Драгана
16.
17.
18.
19.

Лазић Славица
Гојић Расема
Марковић Славица
Шундерић Снежана

20. Зец др Јасна
21.
22.
23.
24.
25.

Татјана Милојевић
Ивановић Стојана
Никочевић Емина
Инђић Милена
Петковић Драгана

26. Обрадовић др Ксенија
27. Савић Гордана
28. Динић Тања
Изгаревић-Вељковић
Марија
30. Иванов Валентина
31. Јеленковић Владимир
32. Алексић Лидија
29.

33. Ђурђевић др Мирјана
34.

ЖивојиновићБратигам Биљана

35. Косановић др Вања

36. Ракић Наталија
37. Богићевић др Сања
38. Никчевић Биљана

наст. здравствене неге
проф.дерматологије са негом
наст. здравствене неге
проф.музичке културе;
проф.музичке уметности и
проф.музичко васпитање деце
раног узраста
наст. здравствене неге
проф. историје и грађ.васпитања
наст. здравствене неге
проф.физике
проф. фармакологије;
проф.анатомије и физиологије
проф.козметолигије
наст. здравствене неге
наст. здравствене неге
наст. здравствене неге
наст. естетске неге и наст.масаже
проф.микробиологије и
проф.хигијене са здравственим
васпитањем
наст. здравствене неге

32
30
30

22
24
30

100
115
100

30

30

35

29
29
28
28

28
24
28
28

100
100
100
100

28

26

100

28
27
27
27
26

3
27
27
26
23

50
100
100
100
100

26

17

100

25

25

100

проф. грађанског васпитања и
проф.историје

25

25

90

проф. здравствене неге

25

25

100

проф. хемије

25
24
22

25
24
22

100
128
100

проф. анатомије и физиологије
проф.патологије

22

20

100

проф. физичког васпитања

21

21

20

проф.физикалне медицине;проф.
масаже; проф. проф.медицинске
рехабилитације; проф.исхране;
проф.анатомије и физиологије,
проф.хигијене и здравственог
васпитања

20

16

100

проф. математике
проф. гинекологије и акушерства;
проф. прве помоћи и
проф.патологије

20

20

100

20

17

100

наст. естетске неге и наст.масаже

20

20

100

проф. математике
наст.здравствене неге
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39. Милошевић Ива
40. Пујић Јелена
41. Кнежевић Никола

наст. здравствене неге
проф. географије и проф.
медицинске географије
проф.грађанског васпитања
проф. рачунарства и
информатике

20

20

100

20

20

100

19

19

100

42. Тодоровић Дубравка

наст. естетске неге и наст.масаже

19

19

100

43. Мајкић Мирјана

наст. естетске неге и наст.
масаже

19

19

100

проф. енглеског језика
проф. рачунарства и
информатике и проф.
предузетништва

19

19

100

18

18

100

46. Џивџановић Снежана
Бишкуповић Анита
47.
породиљско одсуство

проф. биологије

18

18

100

проф. енглеског језика

18

17

100

Ковачевић-Сапсај
48.
Снежана

проф. српског језика и
књижевности,
проф.књижевности за децу

17

17

100

49. Јаковљевић Марија

проф. козметологије

17

14

104

50. Тешић др Наташа

проф. интерне медицине, ,
проф.инфектологије

17

13

100

17
16

2
16

12
100

16

12

45

настав.здравствене неге

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
8

108
90
100
100
60
100

наст.здравствене неге

15

5

100

проф. музичке културе

14

14

18

проф. психологије,
проф.здравствене психологије и
проф. дечије психологије

13

13

100

проф.енглеског језика

13

12

100

проф. медицинске биохемије и
проф.анатомије и физиологије

13

8

100

12
12

12
12

100
5,5

44. Мирјана Лазић
45. Пешић Хилда

51. Врцељ Војислава
52. Божић Сања
53. Митровић Александар
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Марковић Елизабета
Џопалић Јелена
Филиповић Милица
Живковић Невена
Јововић ЈеленаХофер Марија
Кљајић Ангелина60.
породиљско одсуство
61. Перић Миљана
62. Ванић Васић Ирена
63.

Стојановић Росић
Бојана

64. Обућина др Марина
65. Ракић Иван
66. Коругић Жаклина-

проф. ликовне културе
настав. здравствене неге
проф.медицинске етике
проф.филозофије
настав.здравствене неге
вероучитељ
наставник естетске неге и масаже
настав.здравствене неге
професор биологије

проф.математике
проф.математике
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67.
68.
69.
70.

Породиљско одсуство
Андрић Ивана
Матијевић Мирко
Павловић Даниела
Павловић Милица

71. Миjoвић др Едита
72. Јанковић Марија
73. Трифуновић Бранко
74. Ђокић Дана
Наташа Ђорић
75.
породиљко одсуство
Нишавић Благојевић
76.
др Ана
77. Драгана Павићевић
78. Машић Тијана
79. Ивана Лаутаревић
80. Михајловић Милица
81. Живановић Тијана
82. Кузмановић Јована
83.

Лукић-Стојановић
Дијана

84. Михајловић Марија
85. Марчетић Бојана
86. Невена Бјелобрк
87. Крстић Тамара
88. Јовановић Јана
89. Милутин Лакушић
90. Наташа Симовић
91. Гркинић Огњен
92. др Ђорђе Поповић
93. Бранка Пераловић

11
11
10
10

11
9
10
10

50
100
44,44
108

9

9

100

9
8
7

9
8
7

100
100
89

проф.предшколске педагогије
проф.васпитање и нега детета

7

3

30

проф.хирургије и проф.
Анатомије и физиологије

8

8

100

7
7
5
4
5

7
7
4
4
5

89
100
25
100
100

4

4

100

3

3

80

3

3

100

3

3

100

3
2

1
2

100
100

2

2

16,7

2

1

100

2
1

0
1

50
50

1

1

50

1

1

30

проф.биологије
проф. физичког васпитања
проф. енглеског језика
настав.здравствене неге
проф. прве помоћи,
проф.психијатрије
настав.здравствене неге
проф.физичког васпитања
проф.латинског језика

проф. енглеског језика
нас.естетске неге и наст.масаже
проф.хемије
наст. здравствене неге
наст.масаже
проф.српског језика и
књижевности
проф.социологије са правима
грађана; проф.социологија и
проф.устава и права грађана
наст. здравствене неге
проф.српског језика и
књижевности
проф. предузетништва
наст. здравствене неге
проф. српког језика и
књижевности
проф.физичког васпитања
проф.културе тела
проф.козметологије
проф.физике
проф. неурологије
проф. неуропсихијатрије
проф.естетске хирургије са негом
проф .предшколске педагогије
проф.васпитањa и негe детета
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Административно-финансијско особље:

Р.бр

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

РАДНО МЕСТО

Матијевић Нада
2. Николић Ружа
3. Милошевић Мирјана

шеф рачуноводства
секретар
благајник
референт за ученичка
питања

1.

4.

Тошић Дејана

Укупне
године
радног
стажа

Укупан радни
стаж у
просвети

39
27
27

25
19
21

30

2

Помоћно-техничко особље:

Р.бр

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1.

Дејановић Ненад
Трифковић Љиљана
Пејић Драгица
Милковић Јадранка
Миловановић
Мирослава
Кошанин
Љубомирка
Деспот Милка
Исаиловић Јасмина
Подунавац Милка
Станојевић Марија
Николић Олгица

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Укупне
године
радног
стажа

Укупан радни
стаж у
просвети

домар
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене

30
37
34
32
13

11
15
9
16
8

радник на одржавању хигијене

26

1

радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене

22
19
18
15
21

22
6
4
14
2

РАДНО МЕСТО
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4.3. УСЛОВИ СРЕДИНЕ
Поред простора у школи за остваривање програмских садржаја, тј. обављање вежби,
вежби у блоку и практичне наставе школа je успоставила сарадњу са следећим здравственим
установама и козметичким салонима:
Установа
КБЦ „Бежанијска коса“

Наставник
Невена Живковић, Ива Mилошевић
Невенка Перић, Емина Никочевић,
КБЦ „Земун“
Борка Ђурашковић, Саша Миленовић,
Ива Милошевић
др
Јадранка
Папић,
Славица
Војномедицинска академија, Београд
Марковић, Милица Павловић, Драгана
Петковић, Марија Јанковић
Снежана
Видојевић,
Стојана
Ивановић, Веселинка Величанин,
Горјана Кнежевић, Лидија Алексић,
Клинички центар Србије - Београд
Марија Хофер,
Милена Инђић,
Елизабета Марковић, Гордана Савић,
Александра Вучковић
КБЦ „др Драгиша Мишовић“
Милица Михајловић
Институт за здравствену заштиту мајке и Оливера
Милосављев-Пантелић,
детета “др Вукан Чупић“, Нови Београд
Тамара Крстић
Специјална болница за болести зависности –
Саша Миленовић
Београд
Дом здравља Земун
Саша Миленовић, Тијана Живановић
Диспанзер за ментално здравље – Земун
Саша Миленовић
Геронтолошки
центар
Београд
радна
Александра Вучковић
јединица Бежанијска коса, Нови Београд
Специјална болница за рехабилитацију и
Снежана Видојевић
ортопетску протетику, Београд
Инситут за ортопедско- хируршке болести
Јован Тасић
„Бањица“, Београд
Предшколска
установа
„Др
Сима
Бојана Хасанбеговић
Милошевић“ Земун, вртић Чаролија
Предшколска установа Трешњобер
Славица Лазић
Марија Јаковљевић
Dahlia
Наташа Симовић
Галеника

Марија Јаковљевић
Наташа Симовић

15

Козметички салони
1. Салон лепоте „ГУГА“
2. Козметички салон „Прелепа ја“
3. Козметички студио „New image“
4. Козметички студио „Јасна“
5. „ESTETIC STUDIO STAR“
6. „Beauty concept ALMI“
7. Козметички салон „Никола & Алекса“
8. Dermavita Beauty & Antiaging center
9. Kозметички салон „StarMedic“
10. Козметички студио „IVANA“
11.Козметички салон „BEAUTY TOWN“

Наставник
Драгана Петковић
Биљана Никчевић
Мирјана Мајкић
Дубравка Тодоровић
Милица Филиповић
Марина Максимовић
Тијана Живановић
Тијана Машић

12. „Skin Expert Aesthtetic & Laser Center“

5. ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ
5.1. ГЛОБАЛНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ СУ ДЕФИНИСАНИ НА ОСНОВУ:




законских аката,
ресурса са којима Школа располаже,
анализе постигнитих резултата у протеклом периоду.

ЦИЉЕВИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
- обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;
- обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и
одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;
- развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
- развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне
средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;
- континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања
заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;
- развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се
мења;
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- пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета,
ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
- развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и
стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем
савремене науке и технологије;
- развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење,
способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања
свог мишљења;
- оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања,
сопственог развоја и будућег живота;
- развијање позитивних људских вредности;
- развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и
неговање другарства и пријатељства;
- развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права,
грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;
- развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, толеранције и уважавање различитости;
- развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности
Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и
културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и
очување националне и светске културне баштине;
- повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање
образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и
смањеним напуштањем школовања;
- повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа
становништва Републике Србије као државе засноване на знању.

5.2 ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ







1. САРАДЊА И КООПЕРАТИВНОСТ НАСТАВНОГ КОЛЕКТИВА:
међусобна сарадња свих учесника у наставном процесу у праћењу и
усаглашавању рада колега једнаких по образовању и позицији унутар стручног
образовања,
препознавање и величање добре праксе и снага,
прихватање културе отвореног примања и давања искрених, подстичућих,
кључних, конструктивних и стриктних повратних информација,
давање и примање професионалних савета разматраних кроз дискусију и
дијалог заснованих на јасним доказима или препознатој доброј пракси,
схватање да не постоји један „најбољи“ модел, већ да су партнери у оквиру
праћења рада колега једнаких по образовању и позицији особе које уче унутар
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процеса који их подстиче да надограђују своје искуство.
2. ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА УЧЕНИКА:
 јачање превентивних мера и активности у циљу заштите ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,
 прилагођавање планова рада школе специфичностима одељења,
 прилагођавање наставника захтевима и могућностима ученика,
 прилагођавање темпа рада различитим потребама ученика,
 прилагођавање наставног материјала индивидуалним
карактеристикама
ученика.

3. ПРИПРЕМА И ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У КОЈОЈ УЧЕНИЦИ СТИЧУ
ЗНАЊА НА ЧАСУ
 примена техника рада у настави у којој ученици активно учествују у раду на
часу,
 израда радова/продуката рада ученика у настави,
 припремање повратне информације за ученике у циљу самосталног решења
задатка или напредовања у учењу,
 примењивање техника и метода у настави које ће ученицима омогућити да
образложе како су дошли до решења.

4. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УСПЕШНОСТИ И НАПРЕДОВАЊА
УЧЕНИКА
 анализирање постигнуте просечне оцене на завршним испитима у односу на
претходну годину,
 праћење ефеката напредовања ученика који похађају допунску наставу,
 праћење броја ученика који су напустили школовање - у односу на претходну
годину,
 после извршених анализа предлагати даље мере и подршку ученицима,
 успоставити сарадњу са породицом у циљу веће информисаности и пружања
помоћи ученику,
 праћење и анализа свих случајева насилног понашања,
 пружање подршке Ученичком парламенту.
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6. ЗАДАЦИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Област

Задаци и активности
Већа искоришћеност опреме, средстава и
простора

Носиоци активности

Хигијенско, естетско и функционално
сређивање кабинета и учила која се користе.

Руководиоци
стручних
већа
предметни
наставници

Селективан и функционалан приступ изради
оперативних и глобалних планова на основу
темељне анализе и непосредног увида у
наставни план и програм и потребе струке
коју школујемо.

Сви наставници у
сарадњи са
педагошко
психолошком
службом

и

Стварање услова за квалитетнију и ефикаснију Наставници у
сарадњи са
наставу
психолошкоИзрада дидактичког материјала за наставу.
педагошком службом

НАСТАВА НАСТАВНИ
ПЛАН И
ПРОГРАМ

Повезивање садржаја у оквиру сродних,
посебно стручних, као и свих осталих
предмета који су предвиђени планом и
програмом.

Осавремењивање наставе увођењем
мултимедијалних учила и помагала.
Методичка обука наставника кроз семинаре и
непосредне међусобне контакте.
Тимски рад у планирању и припремању
наставе.

Сви наставници, а
посебно наставници
медицинске групе
предмета, наставници
здравствене неге,
педагошкопсихолошка служба
Наставници у
сарадњи са
наставницима
рачунарства и
информатике и
психолошко
педагошка служба
Педагошкопсихолошка служба

Појачане активности на уводним часовима у Предметни
циљу сагледавања целине градива.
наставници и педагог
Израда календара контролних вежби и
писмених задатака.
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Стручна већа у
сарадњи са
педагошкопсихолошком
службом

Покретање ученичких акција за:
-уређење учионица
-уређење школског дворишта.

Наставници физичког
васпитања, Савет
родитеља, Ученички
парламент,
одељењске
старешине,
педагошко психолошка служба,
руководство школе

Мере за стимулисање позитивног понашања и
рада ученика:

САДРЖАЈИ
РАДА СА
УЧЕНИЦИМА

-избор ученика сваког одељења са најбољим
постигнутим успехом и истицање листе на
видним местима у Школи,

Савет родитеља,
педагошко психолошка служба,
одељењска већа,
Наставничко веће и

-афирмисање свих позитивних облика
понашања.

одељењске
старешине

Информације ученика у циљу подизања
квалитета наставе
-информисање ученика о иницијалним
циљевима који се постављају као очекивани
исходи,
- упознавање ученика са календаром
контролних вежби и писмених задатака.
Побољшање протока информација
- информисање ученика о свим похвалама,
признањима, успесима
- приказ и информисање постигнутог успеха
сваког појединог ученика
Едукација одељењских старешина за васпитни
рад са ученицима

САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА

Успостављање тешње сарадње ученикродитељ-одељењски старешина-педагошкопсихолошка служба-руководство школе у
циљу постизања бољих резултата и успеха
ученика, као и на подизању квалитета наставе
Подстицање реализовања трибина родитељиродитељима
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Одељењске
старешине,
предметни
наставници,
Савет родитеља,
Ученички парламент
и
педагошкопсихолошка служба
Руководство Школе,
одељењске
старешине и
педагог
Педагог и психолог

Педагог и психолог

II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

1. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
2. ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
3. КАЛЕНДАР СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
4. КАЛЕНДАР СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
5. ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА
6. ДАНИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ШКОЛУ
7. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
8. ГОДИШЊИ ФОНДОВИ НАСТАВЕ ПО РАЗРЕДИМА
9. СТРУКТУРА 40-О ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
10. ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА
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1. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
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2. ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Сви облици образовно-васпитног рада реализоваће се у оквиру петодневне радне
недеље.
Теоријска настава ће се реализовати у две смене у школи. У преподневној смени
настава се организује за ученике првог и другог разреда, а у поподневној смени за ученике
трећег и четвртог разреда.

I
СМЕНА

ЧАС

Пре подне
(прва и
друга
година)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II
СМЕНА

ЧАС

По подне
(трећа и
четврта
година)

други
предчас
први
предчас
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ОЗНАКА
ЧАСА у
есДневнику
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ТРАЈАЊЕ
730
820
925
1015
1110
1200
1250
1345
1435
1535

ОЗНАКА
ЧАСА у
есДневнику

ОДМОР
815
905
1010
1100
1155
1245
1335
1430
1520
1620

ТРАЈАЊЕ

5
20
5
10
5
5
10
5
15
5

ОДМОР

9.

1200

1245

5

10.

1250

1335

10

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1345
1435
1535
1625
1720
1810
1900

1430
1520
1620
1710
1805
1855
1945

5
15
5
10
5
5
/

У условима неповољне епидемиолошке ситуације, у функцији спречавања ширења
заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 са циљем ѕаштите здравља и
безбедности ученика и запослених, временска организација наставе док се не достигне
повољна епидемиолошка ситуација одвијаће се по следећем временском распореду:
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I
СМЕНА

ЧАС

Пре подне
(прва и
друга
година)

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

II
СМЕНА

ЧАС

После подне
(трећа и
четврта
година)

претчас
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОЗНАКА
ЧАСА у
есДневнику
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ТРАЈАЊЕ
700
750
840
940
1030
1120
1210
1300

ОЗНАКА
ЧАСА у
есДневнику
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ОДМОР
745
835
925
1025
1115
1205
1255
13:45

ТРАЈАЊЕ
1225
1315
1405
1455
1555
1645
1735
1825
1915

5
5
15
5
5
5
5
/

ОДМОР
1310
1400
1450
1540
1640
1730
1820
1910
2000

5
5
5
15
5
5
5
5
/

Након завршетка својих часова теоријске наставе у другој смени ученици треће и
четврте године ће имати појединим данима часове вежби и блок наставу у школи (то су
вежбе и блок настава која се у регуларним условима реализује у наставним базама).
3. КАЛЕНДАР СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД
Одељењско
веће
I РАЗРЕД
II РАЗРЕД
III РАЗРЕД
IV РАЗРЕД

07.11.2022.
у 1400
08.11.2022.
у 1400
07.11.2022.
у 1130
08.11.2022.
у 1130

Одељењско веће

Одељењско веће

Одељењско
веће

12.01.2023.
у 900
12.01.2022.
у 1100
13.01.2023.
у 900
13.01.2023.
у 1100

03.04.2023.
у 1400
04.04.2023.
у 1400
03.04.2023.
у 1130
27.03.2032.
у 1130 ( и III8)

20.06.2023.
у 1400
20.06.2023.
у 1600
21.06.2023.
у 900
31.05. 2023.
у 1600 ( и III8)
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4. КАЛЕНДАР СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Р.бр.
Датум
Дан
Месец

1
13.
уто
сеп.

2
12.
сред.
окт.

3
14.
пон
нов

4
09.
пет.
дец.

5
27.
пет.
јан

6.
17.
утор
јан

7.
22.
среда
март

8.
6.
четв
апри

9.
12.
пет.
мај

10.
01.
четв.
јун

11.
23.
петак
јун

12.
510.
јул

13.
1620.
авг.

14.
31.
четв
авг.

Седнице Наставничког и одељењских већа, осим планираних календаром, заказиваће
се по потреби.

5. ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА
У јуну месецу одржаће се разредни испити за ученике свих разреда и поправни испити
ученика завршних разреда. У августу месецу организоваће се поправни и разредни испити за
ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда.
Матурски испит за ученике четвртог разреда и завршни испит за ученике III8
(здравствени неговатељ) организоваће се од 03. до 16. јуна 2023. године и од 21. до 29.
августа 2023. године.
Матурски испит из српског језика у јунском испитном року одржаће се 3. јуна 2023.
године.
Испити за ванредне кандидате, кандидате на доквалификацији и преквалификацији
организоваће се на свака два месеца (октобар, децембар, фебруар, април, јун и август).

6. ДАНИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ШКОЛУ
Школа ће пригодним програмом свечано обележити дане који су од посебног значаја
за живот и рад школе и то:
Дан школе- 12.октобар
Дан козметичког смера – 9. децембар
Свети Сава – 27. јануар
Дан васпитача – 21. март
Дан сестринства – 12. мај
Крајем децембра 2022. године биће одржана новогодишња приредба за децу радника
наше школе.
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7. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
Одељење

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
II1
II2
II3
II4
II5
II6
II7
II8
III1
III2
III3
III4
III5
III6
III7
III8
IV1
IV2
IV3
IV4
IV5
IV6
IV7

Одељењски старешина
др Марина Обућина
др Ана Нишавић Благојевић
Марија Хофер
Јован Тасић
Валентина Иванов
Мирјана Лазић
Мирјана Мајкић
Бојана Марчетић
Марија Изгаревић Вељковић
др Сања Богићевић
Бојана Стојановић - Росић
Јелена Пујић
Ива Милошевић
др Јасна Зец
др Ксенија Обрадовић
Марија Јанковић
Ивана Андрић
Јована Кузмановић
Наталија Ракић
Иван Ракић
Снежана Шундерић
Дубравка Тодоровић
Бранко Трифуновић
Снежана Ковачевић-Сапсај
Снежана Џивџановић
Расема Гојић
Владимир Јеленковић
Елизабета Марковић
Славица Лазић
Тања Динић
др Јадранка Папић

Заменик одељењског старешине
Хилда Пешић
Борка Ђурашковић
Никола Кнежевић
др Мирјана Ђурђевић
Бојана Хасанбеговић
Огњен Гркинић
Јелена Јововић
Дана Ђокић
Александар Митровић
Јелена Џопалић
Милица Павловић
др Едита Мијовић
Бранка Пераловић
Марина Максимовић
Биљана Никчевић
Ирена Ванић Васић
Дијана Лукић Стојановић
Мирко Матијевић
Гордана Савић
Сања Божић
Драгана Павићевић
Марија Јаковљевић
др Вања Косановић
др Снежана Рајачић
Невена Бјелобрк
Јелена Јовановић
Горјана Кнежевић
др Наташа Тешић
Тамара Крстић
Татјана Милојевић
Милица Филиповић
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8. ГОДИШЊИ ФОНДОВИ НАСТАВЕ ПО РАЗРЕДИМА И ОБРАЗОВНИМ
ПРОФИЛИМА

Медицинска сестра-техничар

Козметички техничар

I година:

I година:

планирано часова
1. Српски језик и књижевност
102

планирано часова
1. Српски језик и књижевност
99

2. Енглески језик

68

2. Енглески језик

66

3. Физичко васпитање

68

3. Физичко васпитање

66

4. Математика

68

4. Математика

66

5. Рачунарство и информатика
6. Историја
7. Музичка култура

0+68+0
68

5. Рачунарство и информатика

0+66+0

6. Историја

0+0+30 7. Ликовна култура

66
0+0+30

8. Физика

68

8. Физика

66

9. Географија

68 9. Географија

66

10. Хемија

68 10. Хемија

66

11. Биологија

68 11. Биологија

66

12. Анатомија и физиологија
13. Прва помоћ
14. Латински језик
15. Здравствена нега

136
0+0+60
68
68+68+0

16. Верска настава- православни катихизис
Грађанско васпитање
34

Укупно:

12. Анатомија и физиологија
13. Масажа

99
33+66+30

14. Хигијена и здравствено васпитање

66

15. Латински језик

66

16. Прва помоћ

0+0+60

17. Верска настава- православни катихизис
Грађанско васпитање
33
1178
Укупно:
1176

II година:
планирано часова
II година:
планирано часова
1. Српски језик и књижевност
105 1. Српски језик и књижевност
102
2. Енглески језик

70

2. Енглески језик

68

3. Физичко васпитање

70

3. Физичко васпитање

68

4. Математика

70

4. Математика

68

5. Физика

70

5. Хемија

68

6. Биологија

70

6. Биологија

68

7. Здравствена нега
8. Патологија

70+105+60
70

7. Масажа
8. Здравствена психологија

34+102+30
68

9. Микробиологија са епидемиологија 70 9. Микробиологија са епидемиологијом 68
10. Хигијена и здравствено васпитање 70 10. Патологија
11. Фармакологија

70

11. Естетска нега
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68
34+102+60

12. Здравствена психологија

70 12. Фармакологија

68

13. Медицинска биохемија

70

13. Медицинска биохемија

68

14. Медицинска етика

35

14. Верска настава- православни катихизис
Грађанско васпитање
34

15. Верска настава- православни
катихизис
Грађанско васпитање
Укупно:

35
1180

Медицинска сестра-техничар

Укупно:

1178

Козметички техничар

III година:

III година: планирано часова

планирано часова
1. Српски језик и књижевност
90

1. Српски језик и књижевност

96

2. Енглески језик

60

2. Енглески језик

64

3. Физичко васпитање

60

3. Физичко васпитање

64

4. Математика

60

4. Математика

64

5. Социологија са правима грађана

60

5. Социологија са правима грађана

64

6. Здравствена нега

30+240+210

6. Естетска нега

32+160+60

7. Инфектологија

60

7. Медицинска етика

32

8. Гинекологија и акушерство

60 8. Физикална медицина

32+64+30

9. Интерна медицина

60 9. Козметологија

64+64+30

10. Хирургија

60

11. Неурологија

30 11. Основи клиничке медицине

10. Дерматологија

64
64+0+30

12. Верска настава- православни катихизис 12.Верска настава- православни катихизис
Грађанско васпитање
32
Грађанско васпитање
30
13. Биологија (одабране теме)
13. Биологија (одабране теме)
64
Култура тела
Хемија
60
Укупно:
1170
Укупно:
1174

IV година:

IV година:

планирано часова
1. Српски језик и књижевност
90

планирано часова
1. Српски језик и књижевност

90

2. Енглески језик

60

2. Енглески језик

60

3. Физичко васпитање

60 3. Физичко васпитање

60

4. Maтематика

60 4. Maтематика

60

5. Здравствена нега

30+300+120 5. Естетска нега

6. Интерна медицина

60

7. Хирургија

60 7. Дерматологија са негом
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6. Козметологија

30+150+60
0+60+30
60+90+30

8. Педијатрија

60

8. Естетска хирургија са негом

9. Психијатрија

30

9. Предузетништво

10. Предузетништво

0+60+0

0+60+0

10.Верска настава- православни катихизис
Грађанско васпитање
30
11. Исхрана
Биологија (одабране теме)
60

11. Верска настава- православни катихизис
Грађанско васпитање
30
12. Историја (одабране теме)
Укупно:
Биологија (одабране теме)
Meдицинска географија
60
Укупно:
1080

29

60+90+0

1080

Медицинска сестра-васпитач

I година

планирано часова
1. Српски језик и књижевност
2. Енглески језик
3. Историја
4. Музичка уметност
5. Ликовна култура
6. Физичко васпитање
7. Математика
8. Рачунарство и информатика
9. Географија
10. Физика
11. Хемија
12. Биологија
13. Анатомија и физиологија

II година планирано часова
105
70
70
35
35
70
105
0+70+0
70
70
70
70
140

14. Латински језик
70
15. Здравствена нега деце раног узраста----------------------------------35+35+60
16.Верска настава-православни катихизис
Грађанско васпитање
35
Укупно:
1215

1. Српски језик и књижевност
105
2. Енглески језик
70
3. Историја
70
4. Физичко васпитање
70
5. Математика
105
6. Физика
70
7. Хемија
70
8. Биологија
70
9. Хигијена са здравственим васпитањем 70
10. Микробиологија са епидемиологијом 70
11. Патологија
70
12. Психологија
70
13. Здравствена нега деце раног узраста----------------------------------70+70+60
14. Предшколска педагогија
70
15.Верска настава-православни катихизис
Грађанско васпитање
35

1215

Укупно:

III година

планирано часова
IV година
планирано часова
1. Српски језик и књижевност
105 1. Српски језик и књижевност
90
2. Енглески језик
70 2. Енглески језик
60
3. Социологија
70 3. Филозофија
60
4. Физичко васпитање
70 4. Физичко васпитање
60
5. Физика
70 5. Физика
60
6. Хемија
70 6. Устав и права грађана
30
7. Биологија
70 7. Медицинска биохемија
60
8. Дечја психологија
70+35+0 8. Педијатрија са негом
60+90+30
9. Педијатрија са негом
70+140+30 9. Васпитање и нега деце
60+120+60
10. Музичко васпитање деце
10. Васпитање и нега деце
70+140+30
раног узраста
30+30+0
11. Kњижевност за децу
70 11. Инфектологија са негом
60+60+0
12. Верска настава-православни катихизис
12. Прва помоћ
30+0+30
Грађанско васпитање
35
Укупно:
1215 13. Верска настава-православни катихизис
Грађанско васпитање
30

Укупно:
30

1110

Здравствени неговатељ
I година: планирано часова
1. Српски језик и књижевност
2. Енглески језик
3. Физика
4. Физичко васпитање
5. Математика
6. Рачунарство и информатика
7. Биологија
8. Музичка култура
9. Историја
10. Анатомија и физиологија
11. Латински језик
12. Хемија
13.Прва помоћ
14.Здравствена нега

102
68
68
68
68
0+68+0
68
0+0+30
68
102

II година: планирано часова
1. Српски језик и књижевност
62
2. Енглески језик
62
3. Физичко васпитање
62
4. Математика
62
5. Географија
31
6. Здравствена нега
62+217+150
7. Микробиологија са епидемиологијом 62
8. Медицинска биохемија
62
9. Фармакологија
62
10.Патологија
62

68 11. Исхрана
62+0+30
34 12. Здравствена психологија
62
13. Верска настава-православни катихизис
0+0+60
Грађанско васпитање
31
68+136+0
14. Медицинска географија
31

15.Хигијена и здравствено васпитање
68
16. Верска настава-православни катихизис
Грађанско васпитање
34
Укупно:
1178

Укупно:

III година:

планирано часова
1. Српски језик и књижевност
52
2. Физичко васпитање
52
3. Математика
26
4. Социологија са правима грађана
26
5. Здравствена нега
52+260+150
6. Медицинска етика
26
7. Основи клиничке медицине
52+0+30
8. Инфектологија
52
9. Медицинска рехабилитација
26+0+30
10. Неуропсихијатрија
52
11. Здравствена нега у кући
26+26+30
12. Предузетништво
0+52+0
13. Верска настава-православни катихизис
Грађанско васпитање
26
14. Историја (одабране теме)
26
Укупно:
1072

31

1172

1

10

1

1

2

Укупно

1

Остало

III8
1

Рад у стрч.органима

1

Стручно усавршав.

1

Педагошка документац.

„Отворена врата“

1

Припрема

Старешинство

2

Дежурство

Испити

теоријска
настава
16
теоријска
настава
2

Матура припрема

Секције

11

Допунска/додатна

Проценат
%
89

Писмени задаци

српски језик
и књижевн.
II1,2,3,7,8 III8
књижевност
за децу
III5

Број часова наставе
и/или on-line наставе

1. Снежана
Ковачевић-Сапсај

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме

9. СТРУКТУРА 40-О ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

40

српски језик
и књижевн.
III4-6 IV1-3

100

теоријска
настава
18

2

1

1

1

1

10

1

2

1 стручно
веће
1 тим за
маркетинг

40

српски језик
и књижевн.
I1-6

100

теоријска
настава
18

2

1

1

1

2

10

1

2

2 по
налогу

40

4. Јована
Кузмановић

српски језик
и књижевн.
II4-6 III1-3

100

теоријска
настава
18

2

1

1

1

III2
1

1

10

1

1

2

5. Бојана
Марчетић

српски језик
и књижевн.
I7,8 IV4-7
српски језик
и књижевн.
III7

2

1

1

1

I8
1

1

10

1

1

2

0,3

0,3

0,7

0,3

1,5

0,3

0,6

0,2

1,3

0,3

0,4

2. Јелена
Јовановић

3. Биљана
Васиљевић

6. Јана Јовановић

7. Миљана Перић

музичка
култура
I1,2,3,4,8

100
16,67

18

теоријска
настава
18
теоријска
настава
3
блок
4

32

1
записник
1 по
налогу

40

40
7

1 хор

7,2

9. Војислава
Врцељ

10.Даниела
Павловић
11. Анита
Бишкуповић
(Драгана
Павићевић)
12. Бојана
Стојановић Росић

13. Мирјана Лазић

14. Дана Ђокић

12

теоријска
настава
1
блок
1,7

44,44

теоријска
настава
8

0,9

1

100

теоријска
настава
18

2

1

1

89

теоријска
настава
16

1,8

1

1

енглески
језик
I1-5
III3,4,6,7

100

теоријска
настава
18

2

латински
језик
I1-8

89

теоријска
настава
16

2

енглески
језик
II1-8

Укупно

Рад у стрч.органима
0,7

Остало

Стручно усавршав.

Педагошка
документац.

Припрема

Дежурство

„Отворена врата“

3

14
1 остало

теоријска
настава
3

енглески
језик
I6,8
III1,2
енглески
језик
I7, III5
IV1-7

0,3

1 хор
0,5

15

ликовна
култура
I5, I,6,7

Старешинство

Испити

теоријска
настава
1

Матура припрема

5

Секције

блок
3,5

Допунска/додатна

Број часова наставе

15

Писмени задаци

Проценат

Предмет и одељења
у којима предаје

Име и презиме
8. Драгана
Милошевић

музичка
култура
I1,2,3,4
музичка
уметност
I5
музичка
умет. деце
ран. узраста
IV5

0,1

1

1

1

1

33

II3
1

I6
1

1

0,8

0,1

0,1

0,2 пано

4

1

4,8

0,4

0,9

1 по
налогу

18

2

10

1

2

3 по
налогу

40

1

9

0,9

1,8

0,5 по
налогу

36

1

10

2

9

1

1

1

2

1

2

1 актив за
развојно
планир.
1 по
налогу
1
струч.већ
1 по
налогу

40

36

17.Расема Гојић

18. Александар
Митровић

медицинска
етика
II1-4 , III6-8
филозофија
IV5

19. Наташа Ђорић
(Бранка Пераловић)

предшколска
педагогија
II5
нега и
васпитање
деце
III5 IV5

40

90
10

35

10
10

20

теоријска
настава
8 (+5%
преко)
теоријска
настава
18
теоријска
настава
2
теоријска
настава
7

1

1

1

1

1

III6
1

1

1

1

IV2
1

1

1

0,5

2

9

1

2

9

1

1

2

1

10

1

1

2

1

4,5

0,4

0,9

3

0,3

0,6

теоријска
настава
2
теоријска
настава
2
1

теоријска
настава
4

34

1 тим за
заштиту
1 по налогу

1 тим за
каријерно

Укупно

Остало

Рад у стрч.органима

Стручно усавршав.

Педагошка документац.

Припрема

Дежурство

„Отворена врата“

Старешинство

Испити

Матура припрема

теоријска
настава
10

Секције

50

Допунска/додатна

Број часова наставе
и/или on-line наставе

90

теоријска
настава
18

Писмени задаци

Проценат

16. Тања Динић

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме
15. Јелена Џопалић

верска настава
I1,38,4,5,6
II18,2,3,5,6
III2,3,48,5,7
IV15,3,7
грађанско
васпитање
I2,3,58,7
III1,48,5,6
IV4,56
историја
(одабране
теме)
III8 IV1,2,4,6
историја
I1-8
II5
грађанско
васпитање
II7 IV2

36

36

40

0,7 по
налогу

1,1 по
налогу

18

12

22. Јелена Пујић

23. Снежана
Шундерић

10

дечја
психологија
III5

20

географија
I1-7, II8

75

медицинска
географија
II8 IV3
грађанско
васпитање
II158, II4
физика
I1-5 II1-4
III5

15
10
100

1

1

Педагошка документац.

Припрема

„Отворена врата“

Старешинство

Испити

Матура припрема

1

8

10

Укупно

психологиja
II5

1

Остало

70

1

Рад у стрч.органима

21. Ирена Ванић
Васић

5

1

Стручно усавршав.

устав и права
грађана
IV5
здравствена
психологија
II1-4,6-8

10

теоријска
настава
2
теоријска
настава
1
теоријска
настава
14
теоријска
настава
2
теоријска
настава
2
вежбе
2

Дежурство

социологија
III5

Секције

Број часова наставе
и/или on-line наставе
теоријска
настава
13

Допунска/додатна

Проценат
65

Писмени задаци

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме
20. Дијана Лукић
Стојановић

социологија са
правима
грађана
III1-4,6-8

0,8

1,6

1 парлам.
1,6 по
налогу

32

1

2

1
пројекат
1
самовред
2 по налогу

40

теоријска
настава
15
теоријска
настава
3
теоријска
настава
2
теоријска
настава
20

1

1

1

35

1

II4
1

1

1

III5
1

1

1

10

1

1

2

1
пројекат

40

10

1

1

2

1 по налогу

40

30. Жаклина
Коругић

хемија
I6,7,8
биологија
I1-4
II1-4 III5
биологија
(одабране
теме)
III4
грађанско
васпитање
IV1

25
90

10

теоријска
настава
2

5

(преко
норме)

биологија
I6-8, II5-7

60

биологија
I5

10

40

теоријска
настава
8

математика
III8

5,5

теоријска
настава
1

1

1

5

1

10

1

1

IV1
1

1

36

10

1

III1
1

0,2

1

2,5

1

0,2

Педагошка
документац.

1

0,5

1

0,1

„Отворена врата“

Старешинство
I5
1

Припрема

1

0,25

1

Испити

Матура припрема

Секције

0,5

Дежурство

1

теоријска
настава
12
теоријска
настава
2

биологија
(одабране
теме)
III1,6,7
IV2

Допунска/додатна

Писмени задаци

Број часова наставе
и/или on-line наставе

100

1

1

1

6

5

0,5

1

Укупно

29. Ивана Андрић

хемија
I1-5 II5,6,7 III2,5

теоријска
настава
10
теоријска
настава
20
теоријска
настава
5
теоријска
настава
18

Остало

28.Јелена Јововић

50

Рад у стрч.органима

27.Снежана
Џивџановић

физика
I6,7,8
II5 IV5

Стручно усавршав.

26. Ивана
Лаутаревић

Проценат

25. Валентина
Иванов

Предмет и одељења
у којима предаје

Име и презиме
24. Огњен Гркинић

0,5

1

1 по налогу

20

1

2

0,25

0,5

1 по налогу

10

1

2

1 стручно
веће

40

0,6

1,2

1,2 по
налогу

24

0,5

1

0,5 по
налогу

20

0,1

0,1

40

2,2

34. Хилда Пешић

35. Никола
Кнежевић

36. Невена Бјелобрк
37. Биљана
ЖивојиновићБрајтигам
38. Бранко
Трифуновић

60
40

Припрема

Педагошка
документац.

Стручно усавршав.

Рад у стрч.органима

Остало

Укупно

IV3
1

1

1

10

1

1

2

1 по
налогу

40

2

1

1

III3
1

1

1

10

1

1

2

1 по
налогу

40

2

1

1

III4
1

1

1

10

1

1

2

1
такмичење

40

Матура припрема

1

Секције

1

Допунска/додатна

2

Писмени задаци

Дежурство

100

„Отворена врата“

100

Број часова наставе
и/или on-line наставе

Проценат
100

теоријска
настава
18 (+28%
преко)
теоријска
настава
18
теоријска
настава
18
теоријска
настава
12
теоријска
настава
8

Старешинство

33. Иван Ракић

математика
I6-8
II1-4,7,8
III8, IV3,4
математика
I1-5 II5,6
III3
математика
III1,2,,4
IV1,2,6,7
рачунарство
информатика
I1,2,4
предузетништ
во
IV1,3,4,6

Испити

32.Наталија Ракић

Предмет и одељења
у којима предаје

Име и презиме
31. Владимир
Јеленковић

1

1

10

1

2

1 тим за
међупред.
комп.
4 школски
коорд. за
ес.Дневн.
1промотив
ни
материјал
1 стручно
веће
1
по налогу
1
промотив.м
атер.
2 по налогу

40

рачунарство
информатика
I3,5-8

100

теоријска
настава
20

1

1

2

10

1

2

предузетништ
во
III8 IV1-4,6,7

100

теоријска
настава
20

1

1

2

10

1

2

физичко
васпитање
IV6,7

20

теоријска
настава
4

1

2

0,1

0,2

0,6 такмич.

8

физичко
васпитање
II1-8
III6,7

100

теоријска
настава
20

1

1

2

1 такмич.
1 по налогу

40

0,1

III7
1

37

1

1

10

1

40

40

култура тела
III3

10

анатомија и
физиолог.
I3-5

60

инфектологија
III2,3,4,8

40

анатомија и
физиологија
I6,7

30

фармакологи
II1-4,7-8

70

микробио са
епидемиолог.
II1-8
хигијена и
здр.васспит.
I6,7

80
20

теоријска
настава
2
теоријска
настава
12
теоријска
настава
8
теоријска
настава
6
теоријска
настава
14
теоријска
настава
16
теоријска
настава
4

2

10

1

2

1 такмич.
2 по
налогу

40

1

1

2

10

1

2

3 по налогу

40

1

1

II6
1

1

1

10

1

1

2

1 по налогу

40

1

1

II7
1

1

1

10

1

1

2

1 по налогу

40

38

Стручно усавршав.

1

Педагошка
документац.

1

Припрема

40

Дежурство

2

„Отворена врата“

1

Старешинство

10

Испити

2

Матура припрема

1

Секције
1

1 стручно
веће
1 такмич.
1 по
налогу

Допунска/додатна

Писмени задаци

Број часова наставе
и/или on-line наставе
теоријска
настава
18

Укупно

43. др Ксенија
Обрадовић

90

Остало

42.др Јасна Зец

физичко
васпитање
I1-8
IV1

Рад у стрч.органима

41. др Мирјана
Ђурђевић

Проценат

40. Милутин
Лакушић

100

теоријска
настава
20

Предмет и одељења
у којима предаје

Име и презиме
39. Мирко
Матијевић

физичко
васпитање
III1-5 III8
IV2-5

психиjaтрија
IV1-1

46. др Снежана
Рајачић

хигијена са
здрав.васпит.
II5
хигијена и
здр.васпит.
II3,4
основи кл.
медицине
III 6-8
патологија
II5-8

20

10
20
30
40

9

Укупно

1

Остало

1

9

Рад у стрч.органима

1

1

Стручно усавршав.

1

1

Педагошка
документац.

II2
1

Припрема

20

1

Дежурство

патологија
II3,4

1

„Отворена врата“

60

Старешинство

прва помоћ
I1-4,6-8 IV5

Испити

40

1

Матура припрема

прва помоћ
I1-3,6,7 IV5

Секције

20

Допунска/додатна

патологија
II1,2

теоријска
настава
8
теоријска
настава
4
блок
8
теорија
1
блок
13
теоријска
настава
4

Писмени задаци

40

Број часова наставе
и/или on-line наставе

Проценат

45. др Едита
Мијовић

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме
44. др Сања
Богићевић

гинекологија и
акушерство
III 1-4

1

1

2

1 по налогу

40

1

2

1 стручно
веће

40

1 по налогу

теоријска
настава
4
теоријска
настава
2
теоријска
настава
4
теоријска
настава
6
теоријска
настава
8

1

1

1

39

2

10

1

2

2 по налогу

40

49. др Наташа
Тешић

50. др Срђан
Радојевић

1

1

IV7
1

1

9

1

1

2

40

1

2

40

теоријска
настава
2
теоријска
настава
2

10

инфектологија
са негом
IV5

10

педијатрија са
негом
III5 IV5

20

теоријска
настава
4

40

теоријска
настава
8

1

1

1

40

2

1

10

1

2

1
безбедност
и заштита
1 по налогу

1

1

6

0,6

1,2

1,2 по
налогу

Укупно

1

10

Остало

1

Рад у стрч.органима

1

Припрема

I2
1

теоријска
настава
16

инфектологија
III1

педијатрија
IV1-4

1

Стручно усавршав.

80

1

Педагошка
документац.

интерна
медицина.
III1-4
IV1-4

Дежурство

80

„Отворена врата“

дерматологија
са негом
IV6,7

Старешинство

20

Матура припрема

дерматол.
III6,7

1

Секције

80

Допунска/додатна

хирургија
III1-4 IV1-4

теоријска
настава
4
теоријска
настава
16
теоријска
настава
4
теоријска
настава
4
вежбе
15 (+15% )

Писмени задаци

20

Број часова наставе
и/или on-line наставе

Проценат

анатомија и
физиолог.
I2

Испити

48. др Јадранка
Папић

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме
47. др Aна
Нишавић
Благојевић

40

24

козметологија
III6,7 IV7

100

анатомија и
физиолог.
I2

20

медицинска
биохемија
II1-4,6-8
IV5

80

теоријска
настава
4
теоријска
настава
16

1

1

1

1
+
1

1

41

I1
1

1

Педагошка документац.

„Отворена врата“

Старешинство

Испити

Матура припрема

Секције

Писмени задаци

Допунска/додатна
1

Укупно

50

1

Остало

козметологија
III6,7
IV6

1

Рад у стрч.органима

20

Број часова наставе и/или
on-line наставе

Проценат
10

Стручно усавршав.

54. др Марина
Обућина

неуропсихијат
рија
III8
естетска
хирургија
IV6,7

теоријска
настава
4
теоријска
настава
2
теоријска
настава
4
теоријска
настава
4
вежбе
6
блок
2
вежбе
18
блок
6 (+4%
преко)

Припрема

53. Марија
Јаковљевић

20

Дежурство

52. Наташа
Симовић

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме
51. др Ђорђе
Поповић

неурологија
III1-4

1

5

0,5

1

0,5 по
налогу

20

4

0,5

1

1

8

1

2

1

10

1

2

1

0,5 кабинет

1 кабинет
1 по налогу

20

40

40

15
20

30

теоријска
настава
6

33

вежбе
6
блок
2

67

1

1

1
+
1

вежбе
14
блок
2

42

2

10

8

Педагошка документац.

Припрема

Дежурство

„Отворена врата“

Старешинство

Испити

Матура припрема

Секције

Писмени задаци

Допунска/додатна
1

Укупно

5

Остало

педијатрија са
негом
III5, IV5

10

теоријска
настава
4
теоријска
настава
2
теоријска
настава
1
теоријска
настава
3
теоријска
настава
4

Рад у стрч.органима

физикална
медицина
III6,7
медицинска
рехабилитац
III8
анатомија и
физиологија
I8
исхрана
II8
IV7
хигијена и
здр.васпит.
I8
II1,2
здравствена
нега (модул
неонатолог. и
болесно дете)
IV3

Број часова наставе и/или online наставе

Проценат
20

Стручно усавршав.

56. Тамара Крстић

Предмет и одељења у којима
предаје

Име и презиме
55. др Вања
Косановић

масажа
I6,7 II6,7

1

2

2 по налогу

40

2

1
промоција
школе
1 по налогу
1
такмичење

40

1

60.Гордана Савић

61.Емина
Никочевић

100
здравствена
нега
(модул хирург.)
IV3
здравствена
нега (модул
гинекологија и
модул
акушерств)
III1,2,3
здравствена
нега (модул
хирургија)
IV1,2
прва помоћ
I7

100

96
4

1

1

1

1

1

2

40

9

1

2

1 кабинет
1 по налогу

9

1

2

8

Стручно усавршав.
1

Педагошка
документац.

8

1
трансуфизи
ја
2 по налогу

Припрема

Дежурство

„Отворена врата“

Старешинство

1

1

вежбе
9
блок
15
вежбе
18
блок
5
блок
1

Испити

Матура припрема

Секције

Допунска/додатна

Број часова наставе
и/или on-line наставе

здравствена
нега
II2

Писмени задаци

Проценат
100

теоријска
настава
4
вежбе
18
блок
1
теоријска
настава
2
вежбе
9
блок
2
вежбе
9
блок
2

1

Укупно

здравствена
нега
I2, I8, II8

100

вежбе
18
блок
6

Остало

59.Горјана
Кнежевић

здравствена
нега (модул
интерна)
IV1,3,4

Рад у стрч.органима

58.Борка
Ђурашковић

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме
57.Невенка Перић

1

2

1 кабинет
1 по налогу

1
промоција
школе

40

40

40

3 по налогу

1

1

43

1

8

1

2

1 трансф.
крви
1 пројекат

40

Укупно

1

8

1

2

3 по налогу

Стручно усавршав.

Остало

Педагошка документац.

40

Припрема

2

Дежурство

1

„Отворена врата“

8

Старешинство

1

1
промоција
школе
1
такмичење
2 по налогу

Испити

Матура припрема

Секције

Допунска/додатна

Писмени задаци

Број часова наставе
и/или on-line наставе

Проценат

Рад у стрч.органима

63.Лидија Алексић

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме
62.Марија
Михајловић

здравствена
нега (модул
гинекологија и
модул
акушерств)
III4
здравствена
нега (модул
неонатолог. и
болесно дете)
IV4
здравствена
нега (модул
гинекологија и
акушерство)
III8
здравствена
нега II 4,8
прва помоћ
I8
здравствена
нега (модул
неурологија)
III1,2
здравствена
нега
II1
здравствена
нега (модул
психијатр.)
IV1,2

вежбе
3
блок
5

96

вежбе
6
блок
2

вежбе
2

4

100

блок
5
блок
1
вежбе
6
блок
5
блок
2

1

вежбе
6
блок
5

44

40

здравствена
нега у кући
III8

Остало

Укупно

IV4
1

1

8

1

1

2

1
такмичење

40

I3
1

1

9

1

1

2

1
такмичење

Припрема

1

Дежурство

Матура припрема

Секције

Допунска/додатна

Писмени задаци

Рад у стрч.органима

здравствена
нега
I3, II3, III8

Стручно усавршав.

65.Марија Хофер

Педагошка документац.

здравствена
нега (модул
психијатрија)
IV4

„Отворена врата“

25

Старешинство

здравствена
нега (модул
инфектологиј.)
III4
инфектолог. са
негом
IV5

75

теоријска
настава
2
вежбе
7 (+8%
преко)
теоријска
настава
1
вежбе
3
вежбе
3
блок
2
вежбе
6

Испити

64.Елизабета
Марковић

здравствена
нега (ургентна
стања)
IV4

Број часова наставе
и/или on-line наставе

Проценат

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме

здравствена
нега
II4

вежбе
3
блок
2
83

17

теорија
4
вежбе
9
блок
1
теорија
1
вежбе
2
блок
1

1

45

40

68.Милица
Павловић

естетска
хирургија са
негом
IV6,7

75

здравствена
нега
II3

25

8

1

1

2

1

II1
1

1

9

1

1

2

1 по налогу

Укупно

1

Остало

II5
1

Припрема

1

Дежурство

Матура припрема

Секције

Рад у стрч.органима

100

Стручно усавршав.

здравствена
нега
I1, II1,4

Педагошка документац.

38

„Отворена врата“

4

Допунска/додатна

вежбе
2

Писмени задаци

8

Старешинство

67. Марија
ИзгаревићВељковић

50

теорија
2
вежбе
6
блок
4

Испити

педијатрија са
негом
III5

Број часова наставе

66.Ива Милошевић

здравствена
нега (модул
педијатрија)
III8
основи
клиничке
медицине
III8

Проценат

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме

здравствена
нега деце раног
узраста
I5 II5

40

блок
1
вежбе
8
блок
1
теоријска
настава
4
вежбе
15
блок
4
вежбе
18
теоријска
настава
2
вежбе
4 (+8%
преко)

1

46

8

1

2

1 по налогу

1
такмичење
1
промоција
школе
2 по налогу

40

40

70.Славица
Марковић

71. Марија
Јанковић

здравствена
нега (модул
интерна)
III1,2,3

здравствена
нега
II8

96
4

100

100

здравствена
нега
I4, II1,2
100

72.Јован Тасић
здравствена
нега
(модул
хирургија)
III1
73.Славица Лазић

васпитање и
нега деце
III5, IV5

вежбе
18
блок
5
блок
1

1

вежбе
16
блок
8

1

1

теоријска
настава
2
вежбе
21
блок
1
теоријска
настава
2
вежбе
6
блок
5

1

8

1

2

1

8

1

2

1

II8
1

1

8

1

1

2

1

I4
1

1

8

1

1

2

1

IV5
1

1

8

1

1

2

1
промоција
школе
1 пројекат

3 по налогу

1 кабинет

1 распоред

Укупно

Остало

Рад у стрч.органима

Стручно усавршав.

Педагошка
документац.

Припрема

Дежурство

„Отворена врата“

Старешинство

Испити

Матура припрема

Секције

Допунска/додатна

Писмени задаци

Број часова наставе
и/или on-line наставе

Проценат

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме
69.Невена
Живковић

здравствена
нега (модул
интерна)
IV2,3
прва помоћ
I6

40

40

40

40

вежбе
9
блок
2
вежбе
20
100

1
блок
4

47

40

75. Сања Божић

76.Саша
Миленовић

100

1

1

9

Педагошка документац.

Припрема

„Отворена врата“

Старешинство

Дежурство
1

Укупно

1

Остало

1

Испити

Матура припрема

Секције

Писмени задаци

Допунска/додатна
1

Рад у стрч.органима

теорија
3
вежбе
9
вежбе
9
блок
2
вежбе
6
блок
5
вежбе
3
блок
2

Стручно усавршав.

100

Број часова наставе
и/или on-line наставе

Проценат

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме
74.Веселинка
Величанин

здравствена
нега (ургентна
стања)
IV1,2,3
здравствена
нега (модул
хирургија)
IV4
здравствена
нега (модул
неурологија)
III3,4
здравствена
нега (модул
психијатр.)
IV3
здравствена
нега (модул
неурологија и
модул
психијатр)
III8
здравствена
нега
II2,3,4

1

2

1
по налогу

40

8

1

2

9

1

2

1
промоција
школе
2 по налогу

40

вежбе
4

блок
4

здравствена
нега
III1,2,3,4,8

67

теорија
4
блок
12

здравствена
нега деце раног
узраста
I5 II5

13

блок
3

прва помоћ
I2,3,4

20

блок
5

1

1

48

2

1 по налогу

40

блок
5

4

блок
1

30

вежбе
12
блок
5

1
+
1

вежбе
6
блок
1

49

8

8

Педагошка
документац.

Припрема

Дежурство

„Отворена врата“

Старешинство

Испити

Матура припрема

Допунска/додатна

Секције

1

Укупно

21

70

Писмени задаци

Проценат

Број часова наставе
и/или on-line наставе
вежбе
12
блок
3
вежбе
8
блок
3
вежбе
5
блок
2

8

Остало

педијатрија са
негом
IV5

75

1

Рад у стрч.органима

79. Оливера
МилосављевПантелић

100

вежбе
6
блок
3

Стручно усавршав.

78.Ангелина
Кљајић
(Александра
Вучковић)

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме
77.Снежана
Смиљанић

здравствена
нега (модул
хирургија и
модул посебне
потребе)
III8
здравствена
нега (модул
хирургија)
III3,4
здравствена
нега (модул
интерна)
III3,4
здравствена
нега (модул
интерна и гер.)
III8
основи
клиничке
медицине
III6,7
исхрана
II8
здравствена
нега (модул
неонатолог. и
болесно дете)
IV1,2

1

2

4 по налогу

40

2

1
промоција
школе
3 по налогу

40

2

1
промоција
школе
2 по налогу

40

1

1

прва помоћ
I1,4,8, IV5
82.Стојана
Ивановић

83.Марина
Максимовић

здравствена
нега (модул
хирургија)
IV2,3

масажа
I6,7
II6,7

70

100

20

Рад у стрч.органима

Стручно усавршав.

Педагошка
документац.

Припрема

Дежурство

„Отворена врата“

Старешинство

1

8

1

2

1
такмичење
2 по налогу

40

1

8

1

2

4 по налогу

Испити

Матура припрема

Допунска/додатна

Писмени задаци

Број часова наставе
и/или on-line наставе

Секције

1

Укупно

81.Милена Инђић

здравствена
нега (модул
инфектолог)
III1,2,3
здравствена
нега
II3,4,8 III8

30

теорија
2
вежбе
3
блок
3
вежбе
12
блок
5
вежбе
9
блок
8
вежбе
2
блок
5

Остало

васпитање и
нега деце
III5, IV5

Проценат

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме
80.Бојана
Хасанбеговић

здравствена
нега деце раног
узраста
I5, II5

40

блок
5

80

вежбе
15
блок
4

30

вежбе
4
блок
3

1

1

1

0,3

50

8

2,5

1

0,3

2

0,6

1 стручно
веће
1
такмичење

1
промоција
школе
0,3
по налогу

40

12

87.Драгана
Петковић

1

2

8

1

2

1
промоција
1 по налогу

1

2

Стручно усавршав.

40

Педагошка
документац.

2

Припрема

1

Дежурство

8

„Отворена врата“

1

Старешинство

1

1 стручно
веће
1
промоција
школе
1 по налогу

Испити

Матура припрема

Секције

Допунска/додатна

Писмени задаци

Број часова наставе
и/или on-line наставе

Проценат
80

Укупно

масажа
II6,7

20

Остало

86. Мирјана
Мајкић

естетска нега
III7 IV6,7

100

Рад у стрч.органима

85.Биљана
Никчевић

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме
84. Тијана Машић

естетска нега
II6,7
III6
IV7

теоријска
настава
2
вежбе
18
блок
4
блок
5
вежбе
18
блок
1
теоријска
настава
1
вежбе
15
блок
4

естетска нега
III6,7
IV6

83

масажа
I7

17

вежбе
4

естетска нега
III6,7
IV6

80

теоријска
настава
1
вежбе
15
блок
3

дерматологија
са негом
IV6,7

20

1

1

1

блок
5

51

I7
1

1

8

1

8

1

1

2

40

40

1
промоција
2 по налогу

40

89.Милица
Филиповић

90.Тијана
Живановић

8

естетска нега
II6,7
III6
IV7

96

масажа
I6,7

4

масажа
I6,7
II6,7

25

физикална
медицина
III6,7

71

медицинска
рехабилитац.
III8

4

1

1

блок
1

52

1

8

1

1

1

2

1
промоција
школе

8

1

2

1
промоција
школе
1 по налогу

8

1

2

1
промоција
3 по налогу

Укупно

Остало

Рад у стрч.органима

Стручно усавршав.

Педагошка
документац.

Припрема

Дежурство

1

III6
1

„Отворена врата“

Матура припрема

Допунска/додатна

Писмени задаци

Секције

1

Старешинство

масажа
I6

Испити
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Број часова наставе
и/или on-line наставе

Проценат

Предмет и одељења у
којима предаје

Име и презиме
88.Дубравка
Тодоровић

естетска нега
II6,7
III6
IV6

теоријска
настава
1
вежбе
15
блок
6
вежбе
2
теоријска
настава
1
вежбе
15
блок
7
блок
1
вежбе
2
блок
4
вежбе
12
блок
5

40

40

40

ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА

Понедељак

По подне

Пре подне

ГЛ

др Ксенија Обрадовић

Уторак
Марија Изгаревић
Ваљковић
Дана Ђокић/Марија
Јаковљевић
Владимир Јеленковић/др
Сања Богићевић

Д

Милутин Лакушић

У

Јелена Јововић/Снежана
Џивџановић

I

др Марина Обућина

Вања Косановић/Милица
Павловић

II

др Снежана
Рајачић/Расема Гојић

Хилда Пешић/Јелена Пујић

К

Дубравка
Тодоровић/Тијана
Машић

Биљана Никчевић/Милица
Филиповић

ГЛ

др Ана Нишавић
Благојевић

Д

Среда

Четвртак

Снежана Ковачевић
Сапсај/Огњен Гркинић

др Јасна Зец/Ивана
Андрић

Милутин Лакушић

Бранко Трифуновић

Јелена Џопалић /Ирена
Ванић
Снежана
Шундерић/Валентина
Иванов
др Мирјана
Ђурђевић/Биљана
Живојиновић Брајтигам

Никола Кнежевић, Огњен
Гркинић

Петак
Јелена Џопалић/
Наталија Ракић
Никола Кнежевић,
Јелена Јововић
Дана Ђокић, Даниела
Павловић

Мирјана Лазић/ Бојана
Стојановић Росић

Борка Ђурашковић

Ива Милошевић/др
Мирјана Ђурђевић

Ирена Ванић/ др Вања
Косановић

др Снежана Рајачић

др Едита Мијовић/ др
Вања Косановић

Тијана Машић/
Мирјана Мајкић

Елизабета Марковић

др Наташа Тешић

Ивана Андрић

Наталија Ракић/
Јована Кузмановић

Александар Митровић

др Ђорђе Поповић

Мирко Матијевић

др Ђорђе Поповић

др Срђан Радојевић

У

Наташа Симовић

Бојана Марчетић

др Срђан Радојевић

Дијана Лукић Стојановић

I

Марија Хофер

Марија Јанковић/ Наташа
Симовић

Драгана Павићевић

др Наташа Тешић

II

Расема Гојић/Мирко
Матијевић

Јелена Пујић/Иван Ракић

Биљана
Живојиновић
Брајтигам/Дијана
Лукић
Стојановић

Хилда Пешић

Тања Динић

К

Тијана Машић/Милица
Филиповић

Милица Филиповић/Јадранка
Папић

Марија Јаковљевић

Невена Бјелобрк

Мирјана Мајкић/
Драгана Петковић

Легенда: ГЛ - главни дежурни у зборници; Д - двориште; У – улаз; I – први спрат; II – други спрат; К – козметика

53

Даниела
Павловић/Невена
Бјелобрк
др Вања Косановић, др
Едита Мијовић

III ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА

1. ИНДИВИДУАЛНИ КОНТАКТИ СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА

2. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА-ВРЕМЕНСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
3. ПЛАН РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА
4. ПЛАН РАДА РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА
5. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
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1. ИНДИВИДУАЛНИ КОНТАКТИ СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА
Одељење
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
II1
II2
II3
II4
II5
II6
II7
II8
III1
III2
III3
III4
III5
III6
III7
III8
IV1
IV2
IV3
IV4
IV5
IV6
IV7

Одељењски старешина
др Марина Обућина
др Ана Нишавић Благојевић
Марија Хофер
Јован Тасић
Валентина Иванов
Мирјана Лазић
Мирјана Мајкић
Бојана Марчетић
Марија Изгаревић-Вељковић
др Сања Богићевић
Бојана Стојановић- Росић
Јелена Пујић
Ива Милошевић
др Јасна Зец
др Ксенија Обрадовић
Марија Јанковић
Ивана Андрић
Јована Кузмановић
Наталија Ракић
Иван Ракић
Снежана Шундерић
Дубравка Тодоровић
Бранко Трифуновић
Снежана Ковачевић-Сапсај
Снежана Џивџановић
Расема Гојић
Владимир Јеленковић
Елизабета Марковић
Славица Лазић
Тања Динић
др Јадранка Папић

Дан
петак
петак
четвртак
понедељак
уторак
петак
уторак
уторак
среда
петак
уторак
среда
понедељак
понедељак
четвртак
понедељак
четвртак
понедељак
среда
среда
четвртак
четвртак
четвртак
четвртак
среда
понедељак
четвртак
уторак
понедељак
понедељак
уторак
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Време
11:10-11:55
15:35-16:20
12:00-12:45
15:30-16:15
15:20-16:05
10:15-11:00
13:00-13:54
18:10-18:55
15:15-16:00
16:25-17:10
12:00-12:45
10:15-11:00
15:15-16:00
13:45-14:30
7:30-8:15
14:35-15:20
17:20-18:05
15:25-16:10
10:15-11:00
17:10-17:55
12:00-12:45
16:25-17:10
11:10-11:55
13:00-13:54
12:50-13:35
15:20-16:05
17:15-18:00
17:10-17:55
14:35-15:20
12:00-12:45
18:10-18:55

2. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА-ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ
Светлана Трикић
Дан у недељи
Радно време
Понедељак
07:30 – 13:30
Уторак
12:00 – 18:00
Среда
07:30 – 13:30
Четвртак
12:00 – 18:00
Петак
07:30 – 13:30
ПРИЈЕМ УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА: 07:30-12:00 и 14:00-18:00
ПЕДАГОГ ШКОЛЕ
Бранка Пераловић
Дан у недељи
Радно време
Понедељак
12:00 – 18:00
Уторак
07:30 – 13:30
Среда
12:00 – 18:00
Четвртак
07:30 – 13:30
Петак
/
ПРИЈЕМ УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА: 07:30-12:00 и 14:00-18:00
БИБЛИОТЕКАР ШКОЛЕ
Милка Пуач
Дан у недељи
Радно време
Понедељак
12:00 – 18:00
Уторак
07:30 – 13:30
Среда
12:00 – 18:00
Четвртак
07:30 – 13:30
Петак
12:00 – 18:00

* У условима неповољне епидемиолошке ситуације у школској 2022/2023. године, радно
време стручних сарадника – психолога и педагога, у преподневној смени, биће од 7:00 –
13:00 часова.
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3. ПЛАН РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА
Разред
I
II
III

IV

Први
0207.09.2022.
0207.09.2022.
0207.09.2022.
0207.09.2022.

Термини родитељских састанака
Други
Трећи
Четврти
07-10.11.2022.
04-06.01.2022.
03-06.04.2023.

Пети
28.06. 2023.

08-10.11.2022.

04-06.04.2023.

28.06. 2023.

03-06.04.2023.

28.06. 2023.

27-30.03.2023.

1518.06.2023.

07-10.11.2022.

08-10.11.2022.

04-06.01.2022.
05-06.01.2022.
05-06.01.2022.

(и III8)

(и III8)

Родитељски састанци, осим планираних, заказиваће се и одржавати по потреби.

4. ПЛАН РАДА РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА
Време

Активности
Упознавање са организацијом рада школе
Упознавање са правима и обавезама ученика и
родитеља, као и кодексом понашања
Упознавање родитеља са организацијом и
моделима наставе у условима неповољне
епидемиолошке ситуације изазване вирусом
Септембар COVID-19
Упознавање са Извештајем о раду школе за
школску 2021/2022. годину
Упознавањем са Планом рада школе за
школску 2022/2023. годину
Избор представника родитеља за Савет
родитеља
Представљање резултата успеха ученика и
предлог мера за побољшање
Предлози за побољшање квалитета наставе и
Новембар
услова рада
Стратегија смањења изостанака ученика
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Носиоци активности

Директор школе,
одељењске старешине,
педагог и психолог

Одељењске старешине,
педагог и психолог

Јануар

Март/
Април

Мај/
Јун
Током
године уколико
се јави
потреба за
тим

Представљање резултата успеха ученика на
крају првог полугодишта и предлог мера за
побољшање
Предлози за побољшање квалитета наставе и
услова рада
Стратегија смањења изостанака ученика
Представљање резултата успеха ученика и
предлог мера за побољшање
Предлози за побољшање квалитета наставе и
услова рада
Стратегија смањења изостанака ученика
Резултати успеха ученика и предлози за
побољшање у наредној школској години
Сагледавање рада школе
Упознавање родитеља са обавезним мерама
заштите у циљу превенције вируса COVID-19
Извештај о ефикасности спровођења мера
заштите у циљу превенције вируса COVID-19

Одељењске старешине,
педагог и психолог

Одељењске старешине,
педагог и психолог

Одељењске старешине,
педагог и психолог

Одељењске старешине,
педагог и психолог

5. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА РОДИТЕЉА
Р.бр.
ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ
1.
Предлаже представнике родитеља у Школски одбор
2.
Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада
3.
Учествује у поступку предлагања изборних предмета
Разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од
4.
проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља
5.
Разматра услове за рад установе
6.
Учествује у поступку прописивања мера за безбедност ученика
7.
Даје сагласност на програм и организовање екскурзија
8.
Разматра извештај о реализацији екскурзија
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
Време
реализације
Септембар

Садржај активности
Конституисање новог сазива Савета родитеља.
Избор председника Савета родитеља.
Разматрање Извештаја о раду школе и Извештаја
о раду директора школе за школску 2021/2022.
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Носиоци
активности
Председник
Савета, директор,
секретар, педагог,
психолог

Новембар

Фебруар/Март

Април

Мај/
Јун

годину.
Разматрање Годишњег плана рада школе за
школску 2022/2023. годину.
Доношење одлуке о висини „Ђачког динара“ за
ученике првог разреда.
Упознавање са кодексом понашања ученика.
Текућа питања.
Разматрање извештаја о успеху и владању
ученика на крају првог класификационог периода.
Искуства родитеља у вези реализације наставе у
условима неповољне епидемиолошке ситуације.
Подстицање родитеља за узимање учешћа у раду
школе – организовању радионица и реализацији
предавања „Родитељи родитељима“.
Текућа питања.
Разматрање извештаја о успеху и владању
ученика на крају првог полугодишта са предлогом
мера за даље унапређивање рада.
Подстицање родитеља за узимање учешћа у раду
школе – организовању радионица и реализацији
предавања „Родитељи родитељима“.
Текућа питања.
Разматрање извештаја о успеху и владању
ученика на крају трећег класификационог периода
са предлогом мера за даље унапређивање рада.
Текућа питања.
Разматрање извештаја о успеху и владању
ученика на крају другог полугодишта са
предлогом мера за даље унапређивање рада
школе.
Доношење одлуке о висини „Ђачког динара“ за
ученике другог, трећег и четвртог разреда у
шк.2022/2023. години.
Текућа питања.
Сарадња са Општинским саветом родитеља

Током године
Током годинеуколико се јави
потреба за тим

Упознавање са организацијом и моделима наставе
у условима неповољне епидемиолошке ситуације
изазване вирусом COVID-19, као и обавезним
мерама заштите у циљу превенције вируса
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Председник
Савета, директор,
педагог, психолог

Председник
Савета, директор,
психолог, педагог

Председник
Савета, директор,
педагог, психолог

, секретар

Представник у
Општинском
савету родитеља
Председник
Савета, директор,
педагог, психолог
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1. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Парламент ученика Медицинске школе „Надежда Петровић“ чине по два ученика
сваког одељења, изабрана од стране одељенске заједнице. Избор чланова и председништва
Парламента се врши на првој - конститутивној седници, која се одржава на почетку
школске године.
Координатор рада Ученичког парламента је Дијана Лукић Стојановић, наставница
социологије и социологије са правима грађана. Планиране активности разматра Ученички
парламент, а реализација се прилагођава и организује у складу са актуелном
епидемиолошком ситуацијом.
Време
реализације
Септембар

Октобар

Новембар

Носиоци
активности
-Избор чланова – представника одељења за учешће у Координатори
раду Ученичког парламента.
Ученичког
-Организовање рада Ученичког парламента
парламента
-Конституисање Ученичког парламента, избор
руководства и представника за школски одбор и
тимове
- Упознавање чланова са законским оквиром
деловања, правима и дужностима чланова,
нормативним актима школе, Законом о образовању,
правилником о понашању ученика и сл.
Чланови
-Усвајање плана и програма рада за предстојећу
Ученичког
школску годину.
парламента
-Испитивање потреба ученика и предлога важних за
успешнији рад школе
- Обележавање Дечије недеље- активности у циљу
скретања пажње на права и потребе деце и
побољшања положаја деце у Републици Србији
-Учешће у припреми обележавања Дана школе
-Ученичке иницијативе
-Међународни дан средњошколаца/ Дан
међународног поштовања ученичког и
средњошколског активизма- подстицање и
указивање на могућности активизма ученика у
школи, локалној заједници и друштву уопште.
Чланови
- Обележавање Међународног дана толеранције и
Ученичког
дана УНЕСКО-а у циљу подизања свести о значају
парламента
поштовања, прихватања и уважавања богатства
различитости
- Светски дан детета- упознавање са конвенцијом о
правима детета, израда тематских паноа
- Успех и дисциплина у првом класификационом
периоду (анализа)
Планиране активности
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Децембар

Јануар/
Фебруар

Март

Април

Мај/Jун

Током године

Професионална оријентација и информисање о
занимањима.
Обележавање Светског дана борбе против сиде
Дискусија на тему: Сексуално васпитање
-Учешће у припреми прославе Дана козметикеподршка организацији прославе и такмичења
Дискусија на тему: Успех и изостанци ученика на
крају првог полугодишта, анализа дисциплине у
школи и поштовање правила, предлози за
осавремењивање наставе
- Обележавање Међународног дана борбе против
вршњачког насиља/ Дан розих мајица, дискусија о
дигиталном насиљу и безбедности на интернету
- Професионална оријентација- информисање о
занимањима и наставку образовања
Вршњачка едукација: Ученици-ученицима.
Предлози за уређење школског простора.
-Анализа рада Ученичког парламента, вредновање и
самовредновање рада ученика у парламенту,
предлози за унапређење рада
Дискусија: Матурски испити и матурска прослава.
Промовисање добрих примера школског живота.
- Обележавање Светског дана здравља са циљем
промоције здравих стилова живота и подизања
нивоа здравствене културе ученика.
Светски дан заштите животне средине- активности
које пропагирају одговоран однос према окружењу,
скретање пажње на бројне еколошке проблеме и
потребу очувања животне средине
Дискусија на тему: Анализа успеха ученика на крају
школске године. Анализа рада Ученичког
парламента.
Израда и подношење годишњег извештаја о раду
Ученичког парламента.
Рад са члановима Ученичког парламента на развоју
међупредметних компетенција.
Чланови Ученичког парламента као вршњачки
едукатори – преношење искустава у одељење,
покретање акција на нивоу одељења школе или
локалне заједнице.
Културно-забавни живот ученика – осмишљавање
активности, акције, промоције...
Сарадња са руководством Школе на анализи и
корекцији понашања ученика, испуњавању
школских обавеза и остваривању права ученика.
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Чланови
Ученичког
парламента

Чланови
Ученичког
парламента

Чланови
Ученичког
парламента

Чланови
Ученичког
парламента

Чланови
Ученичког
парламента

Чланови
Ученичког
парламента

Предлози за осавремењивање наставе и учешће
ученика у школском животу.
-Покретање и реализација хуманитарних акција
- Сарадња са локалном заједницом и институцијама
и организацијама од значаја за децу
- Успостављање сарадње са другим школама и
организацијама сличног карактера, као и са
организацијама цивилног друштва.

2. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
Одељењски старешина је педагошки, организациони и
руководилац одељења. Основне дужности одељењског старешине су:
2.1.


















административни

Педагошка функција:
Подстицање и праћење психофизичког, емоционалног и социјалног развоја ученика
стицање знања и вештина за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног
стања
стицање основних знања о систему одбране
упознавање ученика са правима и обавезама у случају одбране земље, у условима
ванредног и ратног стања
развијање ученичке свести о потреби одбране земље и значаја неговања
патриотских осећања
систематски прати развој сваког ученика, њихов успех, односно неуспех и помаже
им у решавању личних проблема,
обавља саветодавни васпитни рад са ученицима, појединачно, групно и са
одељењем,
подстиче и усмерава процес формирања одељењског колектива и јавног мњења у
одељењу, ради на богаћењу интерперсоналних односа и успостављању веза између
ученика различитих одељења,
помаже ученицима у организовању њихових активности у области међусобне
помоћи у учењу, у регулисању њихових међусобних односа, понашања, забавног и
културног живота,
предузима мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика и решава
васпитно-дисциплинске проблеме - изриче васпитно-дисциплинске мере и казне,
похвале, награде,
предлаже Одељењском већу, директору и Наставничком већу награђивање,
похваљивање ученика,
брине о уредности похађања наставе,
држи часове одељењског старешине,
брине о активностима ученика којима се подстиче формирање њихових
хигијенских, културних и радних навика - редарство, укључивање у активности
школе,
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2.2.

упознаје ученике са кућним редом и одлукама стручних органа Школе,
сарађује са педагошко- психолошком службом,
планира и учествује у извођењу ученичких екскурзија, посета и излета.
Организациона и координирајућа функција:

координира и усклађује рад и захтеве свих наставника према ученицима, како у
личним контактима, тако и на седницама Одељењског и Наставничког већа,
 води Одељењско веће, припрема седнице, спроводи одлуке,
 координира организовање допунске и додатне наставе, ученичких слободних
активности и других облика ваннаставних активности ученика,
 прати укупну оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима.
2.3.Вођење педагошке документације






води евиденцију о успеху и изостанцима ученика,
води прописану школску евиденцију, педагошку документацију
исписује ђачке књижице, сведочанства и дипломе.

3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
На основу датог програма одељењских старешина, у договору са одељењем,
личним ставом и проценом, одељењски старешина доноси оперативни план рада за сваки
месец.
Време
реализације

Садржај активности
Упознавање са ученицима.

I

Упознавање ученика са школским календаром и распоредом
часова.
Упознавање ученика са општом организацијом и структуром
школе (просторни услови, постојеће службе, секције, уџбеници,
прибор, повластице...), као и .
Септембар

Разред
I-IV
I

Избор председника и других органа одељењских заједница и
избор представника за Ученички парламент.
Пожељно и непожељно понашање – утврђивање правила
понашања.
Технике учења – рад са педагогом/психологом.
Подстицање ученика за учешће у раду секција и обележавању
Дана школе, као и дана од значаја за школу.
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I-IV
III-IV
I-IV

Октобар

Новембар

Обрада теме: „Моја школа – жеље и очекивања“.
Обележавање месеца књиге - посета Сајму књига, ваннаставне
активности - по избору.
Радионица: „Значај вербалне и невербалне комуникације“.
Укључивање у организацију Спортског дана у оквиру
обележавања Дана школе.
Анализа успеха на крају првог класификационог периода.
Обрада теме: „Где ме жуља ципела“ – разговор о потешкоћама са
којима се ученици суочавају у школском животу, могућностима
отклањања потешкоћа, развој капацитета ученика за узајамну
помоћ.
Обележавање Недеље лепих порука, мотивисање ученика за
узимање учешћа у припреми паноа.
Радионица: „Свет без насиља“.
Обрада теме: „Облици зависности“.
Обрада теме: „Зашто сам радије на Инстаграму и Тик-току него
напољу?“

I-IV

I-IV
I, II

I
I-IV

Подстицање ученика за укључивање у обележавање Дана
козметике.
Активности у оквиру избора најбољег практичара образовног
профила козметички техничар.
Округли сто и радионица на тему: „Сида – превенција“.

Децембар

Укључивање ученика у планирање новогодишње хуманитарне
акције – продаја новогодишњих честитки.
анкета: “Шта нам се допада – не допада у Школи”, приказ
резултата на паноу учионице, најинтересантније идеје на паноу у
холу школе.

I-IV

Обрада теме: „Правила понашања ученика у здравственим
установама“.
Радионица: „Алкохолизам“.
Радионица: „Мој избор – нај-књига, позоришна представа,
особа...“.
Обрада теме: „Шта ме брине, а шта ме радује?“.
Идеје за укључивање одељења у обележавање Нове године,
информисање ученика о матурским испитима.
Обрада теме: „Одушевио ме је наставник... када...” или „Мој узор
је... зато што...”, приказ најинтересантнијег записа на одељењском
паноу.
Јануар

Подстицање укључивања ученика у обележавање Нове године и
школске славе Свети Сава.
Час осмеха (вицеви, музика, имитације).
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I-IV
IV

I-IV

Радионица: „Најчешћи конфликти у породици и како их
превазићи“.
Обрада теме: „Моје амбиције и амбиције мојих родитеља“.
Фебруар

I-IV
I-II

Обрада теме: „Насиље – како се снаћи, реаговати, избећи
непријатне ситуације, “СОС” телефон“.
Обрада теме: „Кад бих био/била директор...“ – предлози за
унапређење рада школе.

I-IV

Обрада теме: „Шта значи бити пажљив и како то показати?“.
Подстицање укључивања ученика у обележавање Дана васпитача
Радионица: „Правила лепог понашања - бонтон“.
Март

Радионица: „Активно слушање, уважавање туђег мишљења и
сагледавање општих интереса ”.

I-IV

Анализа резултата ученика на крају трећег класификационог
периода.
Обрада теме: „Шта ме опушта?“ – предлози.
Предлагање ученика за најбољег практичара образовног профила
медицинска сестра-техничар.
Организација активности у оквиру недеље лепих порука.
Април

I-IV

Обрада теме: „Култура исхране“.
Обрада теме: „(Не)пожељно облачење - култура одевања“.
Укључивање у акцију добровољног давања крви.

IV

Обрада теме: „Моја доминантна интелигенција“.

III-IV

Обележавање светског дана здравља - Дан сестринстава.
Пројекција исечака из филма „Капернаум“ – разумевање и
прихватање разлика између култура.
Мај

Акција уређења учионичког простора, кабинета и ходника школе.

I-IV

Афирмација ученичког стваралаштва; читање стихова, израда
паноа са ликовним и литерарним радовима.
Проглашавање најбољих ученика и одељења.

Јун

Обрада теме: „На крају желим да кажем...“
Сагледавање резултата на крају другог полугодишта.
Обрада теме: „Љубав и ја“ / „Морал и моралне вредности у
животу“.
Обрада теме: „Моја препорука“ – филм, музика, концерти, књиге,
часописи.
Обрада теме: „А за следећу годину...“ (сугестије, предлози).
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I-IV

Током
године

Обрада теме: Место, улога и задаци Војске Србије у систему
безбедности и одбране Републике Србије.
Обрада теме: Војна обавеза у Републици Србији; Радна и
материјална обавеза у Републици Србији.
Обрада темa: Како постати официр Војске Србије; Како постати
професионални војник; Физичка спремност-предуслов за војни
позив.
Обрада темa: Служба осматрања и обавештавања; Облици
неоружаног отпора; Бојни отрови, биолошка и запаљива средства;
Цивилна заштита.

III8-IV

4. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА И ЗИМОВАЊЕ
Екскурзије су ваннаставни облици образовно-васпитног рада, који се остварују ван
школе.
Овим обликом васпитно-образовног рада ученици проширују и продубљују стечена
знања и непосредно доживљавају уметничке, културне и историјске вреднoсти из
прошлости.
Разред

I

II

III

IV

Правци

Трајање

1. Овчарско-кабларски манастири
2. Манастир Ковиљ-Зобнатица-Суботица- Палић

1. Текериш-Крупањ-Добри поток-Мишар

1. Вишеград – Требиње – Тврдош – Херцеговачка
Грачаница – Добрун – Златибор

1.Северна Грчка: Паралија – Солун – Метеори –
Каламбака – Долина темби – Катерини
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1 дан

1 дан

Време
реализације
април/мај
2023.год.
април/мај
2023..год.

3 дана

08-10.
октобар 2022.

4 дана

2326.септембар
2022.год.

4.1 ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈА:
Савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем
садржаја везаних за историју, књижевност, ликовну културу и културно наслеђе.
4.2 ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈА:


упознавање начина живота и рада људи појединих крајева,



упознавање са историјским наслеђем,



развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским
вредностима,



подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја,



развијање интересовања за природу,



развијање еколошких навика,



уочавање узрочно-последичних односа у природним и друштвеним условима и



развијање позитивног социјалног односа.

4.3 САДРЖАЈИ ЕКСКУРЗИЈА
Први разред:
Маршрута прва:


Полазак у јутарњим сатима из Земуна



Вожња до Овчарско-кабларских манастира, са успутним задржавањем



Обилазак манастира Ваведење, Никоље и Јовање и упознавање са њиховим
културно-историјским значајем,



Пауза за ручак и слободно време,



Повратак у Београд у вечерњим сатима

Маршрута друга:


Вожња ауто-путем до манастира Ковиљ,



Обилазак и упознавање са историјом манастира Ковиљ,



Одлазак до Зобнатнице, посета музеју коња и ергеле,



Обилазак Суботице,



Вожња до Палићког језера,



Обилазак Палића и одлазак у зоолошки врт,



Повратак у Београд у вечерњим сатима.
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Реализација прве или друге маршруте зависиће од опредељења ученика првог
разреда, након спроведене анкете.
Други разред:


Вожња преко Шапца до Текериша (обилазак споменика и музеја)



Одлазак до Крупња, посета старој и новој цркви



Обилазак етно села „Добри поток“



Повратак у Београд у вечерњим сатима.

Трећи разред:


Први дан: Полазак аутобуса испред школе у 7:00 h. Вожња преко Чачка и Ужица
према Вишеграду. Након доласка у Вишеград обилазак ћуприје на Дрини, посета
Андрићграду, обилазак знаменитости: споменици Иви Андрићу и Његошу,
истоимени тргови, зграда библиотеке и филмске академије... Након завршених
обилазака, полазак према Требињу. Долазак у Требиње у вечерњим сатима.
Смештај у хотел. Вечера. Ноћење.

 Други дан: Након доручка одлазак до Херцеговачке Грачанице на брду Црквина
изнад Требиња. Наставак пута до манастира Тврдош. Обилазак манастирског
комплекса и повратак у Требиње. Обилазак куктурно-историјског дела Требиња:
православна црква Св. Преображења, католичка катедрала, Осмaн-пашина џамија,
споменик Јовану Дучићу, споменик Његошу, Андрићев мост, Трг под платанима,
Стара Тепа, споменик Јелени Анжујској и сахат-кула, Анђелкина капија...
Слободно време за шетњу обалом Требишњице. Вечера. Ноћење.


Трећи дан: Након доручка, напуштање и полазак према манастиру Добрун, у
близини Вишеграда. Обилазак манастира и наставак пута према Златибору.
Обилазак туристичког центра Златибор. Шетња дуж обале језера, обилазак
Краљеве чесме са спомен плочом краљу Александру I. Слободно време до поласка
за Београд. Долазак испред школе у вечерњим сатима.
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Четврти разред:


Први дан: Полазак аутобуса испред школе у 5:00 h. Вожња аутопутем преко
Мaкедоније, уз успутна одмарања, до Паралије. Долазак у Паралију у вечерњим
сатима. Смештај и вечера у хотелу. Након вечере упознавање са местом и слободно
време за шетњу. Ноћење.



Други дан: Након доручка одлазак у Солун. По доласку у Солун панорамско
разгледање града: Бела кула, споменик Александру Македонском, Аристотелов трг,
Ротонда, Галеријев славолук, црква Св. Димитрија... Посета српском војничком
гробљу Зејтинлик. Обилазак спомен-костурнице са криптом. По завршеним
обиласцима слободно време. Вечера у хотелу. Ноћење.



Трећи дан: Након доручка полазак за Метеоре. Панорамско разгледање 6 преосталих
православних манастира, улазак у манастир Велики Метеори. Натавак панорамског
разгледања Каламбаке, одлазак до радионице икона и других уметничких црквених
предмета. Полазак за Паралију. У току пута краћа пауза у долини реке Темби.
Обилазак чудотворног извора Свете Петке и истоимене цркве изграђене у пећини.
Повратак у Паралију у вечерњим сатима. Вечера у хотелу. Ноћење.



Четврти дан: Након доручка напуштање хотела и полазак за Катерини. Разгледање и
шетња кроз центар града до поласка у Београд. Уз успутне краће паузе, долазак у
Београд у вечерњим сатима.

4.4 НОСИОЦИ ПРИПРЕМЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊА ПЛАНА И ПРОГРАМА
ЕКСКУРЗИЈА

Први разред:


Директор школе – Радица Стојановић



Помоћник директора школе – мр Биљана Јовановић-Главоњић



Психолог: Светлана Трикић



Педагог: Бранка Пераловић



Одељењске старешине: др Марина Обућина, др Ана Нишавић-Благојевић, Марија
Хофер, Јован Тасић, Валентина Иванов, Мирјана Лазић, Мирјана Мајкић и Бојана
Марчетић.
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Други разред:


Директор школе – Радица Стојановић



Помоћник директора школе – мр Биљана Јовановић-Главоњић



Психолог: Светлана Трикић




Педагог: Бранка Пераловић
Одељењске старешине: Марија Изгаревић Вељковић, др Сања Богићевић, Бојана
Стојановић Росић, Јелена Пујић, Ива Милошевић, др Јасна Зец, др Ксенија
Обрадовић и Марија Јанковић.

Трећи разред:


Директор школе – Радица Стојановић



Помоћник директора школе – мр Биљана Јовановић-Главоњић



Психолог: Светлана Трикић



Педагог: Бранка Пераловић



Одељењске старешине: Ивана Андрић, Јована Кузмановић, Наталија Ракић, Иван
Ракић, Снежана Шундерић, Дубравка Тодоровић, Бранко Трифуновић и Снежана
Ковачевић Сапсај.

Четврти разред:


Директор школе – Радица Стојановић



Помоћник директора школе – мр Биљана Јовановић-Главоњић



Психолог: Светлана Трикић



Педагог: Бранка Пераловић



Одељењске старешине: Снежана Џивџановић, Расема Гојић, Владимир Јеленковић,
Елизабета Марковић, Славица Лазић, Тања Динић и др Јадранка Папић.,
Надокнада наставних дана екскурзије:

За трећи разред:
Понедељак (10. октобар 2022.) надокнадиће се у суботу, 01. октобра 2022. године.
За четврти разред:
Понедељак (26. септембар 2022.) надокнадиће се у суботу, 01. октобра 2022. године.
Петак (23.септембар 2022.) надокнадиће се у суботу, 15. октобра 2022. године.
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План и програм зимовања ученика:
Зимовање је ваннаставни облик рада којим се продубљују и проширују знања и
вештине из дела наставног плана васпитања и образовања.
Циљ зимовања је савлађивање и усвајање дела наставног програма који због услова
у којима се изводи мора бити организован ван школе, здравствено-рекреативни опоравак
ученика и упознавање културних и природних ресурса наше земље.
Задаци зимовања су: развијање позитивног односа према спортским потребама и
навикама, позитивним социјалним односима, националним, културним и естетским
вредностима; схватање значаја здравља и здравих стилова живота и постицање
испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
Садржај зимовања обухвата обуку скијања и ходања на снегу, шетњу и брзо ходање
у природи и друге активности. Зимовање ће бити организовано у периоду децембарфебруар (у зависности од добијених термина у ученичком дому „Машинац“) на
Копаонику. Носиоци припреме организације и извођења зимовања су директор школе и
чланови стручног већа физичког васпитања и културе тела.
5. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА
Ред.број.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назив секције
Рецитаторска секција
Литерарна секција
Драмска секција
Библиотечка секција
Географска секција
Клуб за УН
Историјска секција
Хор
Ликовна секција
Секција превентивне медицине
Црвени крст

12.

Секција прве помоћи

13.

Секција реалистичког приказа
повреда, обољења и стања

14.

Еколошка секција

15.
16.

Спортска секција - мали фудбал
Спортска секција – кошарка
Секција „Народне игре и
плесови“
Секција верске наставе

17.
18.

Задужени наставник
Снежана Ковачевић-Сапсај
Биљана Васиљевић
Бојана Марчетић
Милка Пуач
Јелена Пујић
Тања Динић
Расема Гојић
Драгана Милошевић и Миљана Перић
Војислава Врцељ
др Едита Мијовић
Невена Живковић и Емина Никочевић
Стојана Ивановић, др Едита Мијовић, др
Сања Богићевић, Марија Михајловић
Стојана Ивановић, Марија Михајловић
Валентина Иванов и
Снежана Џивџановић
Бранко Трифуновић
Мирко Матијевић
Биљана Живојиновић-Брајтигам
Јелена Џопалић
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5.1. ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ

Време
реализације

Садржај активности

Носиоци активности

Септембар

Анкетирање ученика и формирање рецитаторске
секције. Утврђивање плана рада секције.

Сви чланови секције,
ментор

Октобар

Одабир пригодних текстова поводом
обележавања Дана школе. Изражајно читање
песама.

Сви чланови секције,
ментор

Новембар

Вежбе дикције и правилне акцентуације.
Дискутовање о разликама између глумачког и
рецитаторског интерпретирања текстова.

Децембар

Припрема за предстојеће Новоговишње и
Божићне празнике. Одабир рецитација са
празничном теметиком.

Сви чланови секције,
ментор

Јануар

Обележавање школске славе Светог Саве.
Прикупљање текстова везаних за Светог Саву.

Сви чланови секције,
ментор

Фебруар

Припрема за предстојеће такмичење у
рецитовању, школска смотра рецитатора и избор
представника за општинско такмичење.

Сви чланови секције,
ментор

Март

Интезивно увежбавање одабраних рецитација за
општинско такмичење у рецитовању.

Сви чланови секције,
ментор

Април

Учешће на Општинском такмичењу у
рецитовању.

Сви чланови секције,

Мај

Припремање пригдног прогмара поводом
Међународног дана Сестринства
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Сви чланови секције,
ментор

ментор.
Сви чланови секције,
ментор.

5.2. ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ

Време
реализације
Септембар,
Октобар
Октобар

Новембар

Садржај активности

Одабир ученика за чланство у
секцији.Ученици 1.разреда
Учешће на прослави Дана школе, сарадња са
другим предметним професорима.

Фебруар

ментор
Сви чланови секције,
ментор.
Сви чланови секције,

Припрема ученика за такмичење

ментор.

Учешће у програму за Дан козметике.

Сви чланови секције,
ментор.

Учешће на прослави школске славе
Свети Сава.

Сви чланови секције,
ментор.

Креирање медијског садржаја.

Сви чланови секције,
ментор

Децембар
Јануар

Носиоци активности

Мај

Слушање читања литерарни радова које
изводе професионални уметници, учешће на
прослави Дана сестринства.

Јун

Анализа резултата, договор о раду у
новој школској години.

Сви чланови секције,
ментор.
Сви чланови секције,
ментор.

5.3. ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ

Време
реализације
Септембар,
Октобар

Садржај активности
Одабир текстова за драмску интерпретацију.
Утврђивање теме и идејне основе; сукоби у
драмској радњи; ликови- изглед, поступци,
карактерне особине, њихови међусобни
односи.
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Носиоци активности

Сви чланови секције,
ментор.

Октобар

Подела и читање драмских текстова по
улогама. Анализирају се говорне радње:
реченична интонација, начин истицања
важних делова текста, уз настојање да се
ученицима омогући креативност. Ученици
деле савете између себе, а наставник их
усмерава и води ка добрим решењима.

Сви чланови секције,
ментор.

Учешће у приредби поводом Дана школе.

Новембар

Подела и читање драмских текстова по
улогама. Анализирају се говорне радње:
реченична интонација, начин истицања
важних делова текста, уз настојање да се
ученицима омогући креативност. Ученици
деле савете између себе, а наставник их
усмерава и води ка добрим решењима.

Децембар

Новогодишња представа

Сви чланови секције,
ментор.

Учешће на прослави школске славе
Свети Сава.

Сви чланови секције,
ментор.

Дисање, дикција, покрет, мимика, имитација,
игра, песма, глума.

Сви чланови секције,
ментор

На основу идеја ученика, утврђују се
појединачни и групни задаци у вези са
сценографијом, кореографијом, костимима,
шминком, музичким ефектима. Усклађују се
са извођењем драмског текста.

Сви чланови секције,

Јануар
Фебруар

Мај

Сви чланови секције,
ментор.

ментор.

Школска приредба поводом Међународног
дана сестринства.

Јун

На основу идеја ученика, утврђују се
појединачни и групни задаци у вези са
сценографијом, кореографијом, костимима,
шминком, музичким ефектима. Усклађују се
са извођењем драмског текста.
Анализа резултата, договор о раду у
новој школској години.

75

Сви чланови секције,
ментор.

5.4. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар
Фебруар
Март

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Ревизија целокупног библиотечког фонда
Упознавање ученика са књижним
фондом и увођење у стручне послове
библиотеке
Оспособљавање ученика за коришћење
свих извора знања и информација у
школској библиотеци и примену у
различитим активностима
Анкета о заинтересованости ученика за
рад у библиотечкој секцији
Планирање рада секције
Формирање секције
Упис нових чланова
Упознавање ученика са начином рада
Обележавање дана писмености- Историја
писма, прикупљање материјала, одабир,
изрaда паноа
Обележавање Месеца књиге
Моја омиљена књига
Припрема за посету Сајму књига
Посета Сајму књига
Сарадња са издавачким кућама
Сусрет са књижевницима
Набавка нових књига
Израда паноа посвећена Сајму књига
Сређивање нових књига, обрада,
ажурирање и уређење библиотеке
Израда паноа посвећених најчитанијим
књигама
Обилазак библиотека (Градске, Народне
и школских библиотека у Земуну)
Најчитаније књиге - Израда паноа
Подстицање укључивања чланова секције
у обележавање значајних датума и
учешће у школским приредбама
Посета књижевној трибини посвећеној
добитнику НИН-ове награде
Подстицање читања
Посета Народној библиотеци Србије
Посета позоришним представама
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Носиоци активности
Милка Пуач

Милка Пуач и чланови
секције

Милка Пуач и чланови
секције
Милка Пуач и чланови
секције
Милка Пуач и чланови
секције
Милка Пуач и чланови
секције
Милка Пуач и чланови
секције

Април

Мај

Јун

Посета Библиотеци града
Најчитаније књиге-израда и постављање
паноа
Проглашавање најбољег члана секције
Акција враћања коришћених књига
Акција сређивања књижног фонда
Акција сређивања библиотечке грађе
Договор са члановима секције о посети
САНУ

Милка Пуач и чланови
секције
Милка Пуач и чланови
секције

Милка Пуач и чланови
секције

5.5. ПЛАН РАДА ГЕОГРАФСКЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар-Фебруар
Март
Април
Мај
Јун

Садржај активности
Упознавање са планом рада секције
Термоминерална класификација вода
Русанда (пројектни рад ученика и израда
паноа)
Буковичка бања (пројектни рад ученика и
израда паноа)
Бања Ковиљача (пројектни рад ученика и
израда паноа)
Прибојска бања (пројектни рад ученика и
израда паноа)
Соко Бања (пројектни рад ученика и израда
паноа)
Нишка Бања (пројектни рад ученика и израда
паноа)
Клокот (пројектни рад ученика и израда
паноа)
Врњачка Бања (пројектни рад ученика и
израда паноа)
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Носиоци активности
Јелена Пујић
Јелена Пујић и чланови
секције
Јелена Пујић и чланови
секције
Јелена Пујић и чланови
секције
Јелена Пујић и чланови
секције
Јелена Пујић и чланови
секције
Јелена Пујић и чланови
секције
Јелена Пујић и чланови
секције
Јелена Пујић и чланови
секције

5.6. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ КЛУБА ЗА УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ
Време
реализације

Садржај активности
-

Септембар (3
часа)

-

Октобар (2
часа)

-

Новембар (2
часа)
Децембар (3
часа)

-

Јануар

-

Фебруар (2
часа)
-

Информисање ученика о циљевима и
активностима Клуба за УН, упис
заинтересованих чланова, договор о
програму и начину рада
Тематски сусрет (радионица): 75
година УН - Систем Уједињених
нација
Обележавање Међународног дана
мира (21. септембар): „Моја будућност
- моји циљеви“
Семинар за ученике координаторе
Практичан рад: Литерарни и ликовни
Конкурс Удружења за УН Србије
Тематски сусрет (радионица): Циљеви
одрживог развоја УН
Семинар за ученике – пројекат:
„Глобална дипломатија“
Практичан рад: Програм поводом 24.
октобра - Дана Уједињених нација
Тематски
сусрет
(радионица):
Толеранција и култура мира
Вршњачка едукација у школама –
пројекат:
“За
ТОлеранцију
и
НЕнасиље”
Практичан рад: „Недеља толеранције“
и обележавање 16. новембра –
Међународног дана УНЕСКА
Тематски сусрет (радионица): УН и
људска права
Обележавање Светског дана борбе
против СИДЕ (1. децембар)
Обележавање Дана људских права (10.
децембар) – „Недеља људских права“
БИМУН семинари у средњим школама
(према упутству Удружења за УН
Србије)
Образовни семинар „Београдска УН
тура“ (зимски распуст)
Тематски сусрет (радионица): Светска
културна
и
природна
баштина
УНЕСКА
Практичан
рад:
Представљање
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Носиоци активности

Тања Динић и чланови
секције

Тања Динић и чланови
секције

Тања Динић и чланови
секције

Тања Динић и чланови
секције

Чланови секције
Тања Динић и чланови
секције

Март (3 часа)
-

Учешће на МЕЂУНАРОДНОМ МОДЕЛУ
УН
–
''БИМУН
ЈУНИОР''
(за
средњошколце)

-

Тематски сусрет (радионица): Програм
УН за контролу дрога (UNDCP)
Практичан рад: Обележавање светског
дана здравља (7. април)
Учешће у стручној посети седишту
УНЕСКА у Паризу и Међународног
центра УН у Бечу
Тематски
сусрет
(радионица):
Климатске промене и одрживи развој
Обележавање Међународног дана за
биолошку разноврсност и одрживи
развој (22. мај)
Практичан рад: Еколошка радионица
Тематски
сусрет:
Алијанса
цивилизација
Обележавање Светског дана животне
средине (5. јун)
Учешће заинтересованих чланова на
Летњем
кампу
„Глобална
дипломатија“
Обележавање Међународног дана
младих (12. август)

Април (2 часа)
Мај (2 часа)

-

Јун (1 час)

-

Јул
Август

објеката Светске баштине УНЕСКА у
свету
Тематски сусрет (радионица): Светска
баштина УНЕСКА у нашој земљи
Практичан
рад:
Представљање
објеката Светске баштине УНЕСКА у Тања Динић и чланови
секције
нашој земљи

-

Тања Динић и чланови
секције

Тања Динић и чланови
секције

Тања Динић и чланови
секције
заинтересовани
ученици
заинтересовани
ученици

5.7. ПЛАН РАДА ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар

Садржај активности
Формирање секције и разговори о
интересовањима ученика
Обилазак историјског језгра Београда и
Калемегданске тврђаве
Посета Конаку кнегиње Љубице
Припреме за такмичење(школско,
општинско,градско,републичко)
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Носиоци активности
Расема Гојић и
ученици
Расема Гојић и
чланови секције
Расема Гојић и
чланови секције

Децембар
Фебруар
Март
Април
Мај

Посета текућој изложби у Галерији САНУ
Припреме за такмичење
Посета Дому Народне Скупштине Републике
Србије
Припреме за такмичење из историје
Обилазак Гардоша и историјског језгра
Земуна
Припреме за такмичење
Посета Краљевог дома и Белог двора.
Припреме за такмичење
Ноћ музеја

Расема Гојић и
чланови секције
Расема Гојић и
чланови секције
Расема Гојић и
чланови секције
Расема Гојић и
чланови секције
Расема Гојић и
чланови секције

5.8. ПЛАН РАДА ХОРА
Време
реализације
Септембар,
Октобар

Садржај активности
Одабир композиција; увежбавање
солистичког, групног и хорског певања;
припрема за јавни наступ.

Октобар

Учешће на прослави Дана школе, сарадња са
другим предметним професорима.

Новембар

Хорско певање

Децембар

Хорско певање. Учешће у програму за Дан
козметике.

Јануар

Учешће на прослави школске славе
Свети Сава.

Фебруар

Креирање медијског садржаја.

Мај

Јун

Слушање музицирања које изводе
професионални уметници; организовани
одлазак на концерт или оперу. Учешће на
прослави Дана сестринства.
Анализа резултата, договор о раду у
новој школској години.
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Носиоци активности
Сви чланови секције,
ментор.
Сви чланови секције,
ментор.
Сви чланови секције,
ментор.
Сви чланови секције,
ментор.
Сви чланови секције,
ментор.
Сви чланови секције,
ментор
Сви чланови секције,
ментор.
Сви чланови секције,
ментор.

5.9. ПЛАН РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
Септембар

Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун

Садржај активности
Упознавање ученика са планом, циљевима и
начином рада ликовне секције. Договор о
термину рада секције и ангажовању
заинтересованих ученика.
Израда ликовних радова инспирисаних
животом, ликом и делом Надежде Петровић и
поставка паноа поводом Дана школе,
сарадња са другим предметним професорима
Креирање медијских садржаја, учешће на
конкурсу за ученике „Европски дневник“
Израда ликовних радова и декора за пано
поводом Дана козметике.
Израда ликовних радова инспирисаних
српском средњовековном уметношћу, ликом и
делом Светог Саве и поставка паноа поводом
школске славе.
Израда скица, моделовање глине
Израда ликовних радова на тему „Крв живот
значи“ – учешће на ликовном конкурсу
Црвеног крста.
Креативна радионица – цртање стрипа
Посета Народном музеју у Београду
Припрема паноа добродошлице за
новоуписане ученике и анализа резлтата.
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Носиоци активности
Сви ученици, ментор.

Сви чланови секције,
ментор.
Сви чланови секције,
ментор.
Сви чланови секције,
ментор.
Сви чланови секције,
ментор.
Сви чланови секције,
ментор
Сви чланови секције,
ментор
Сви чланови секције,
ментор
Сви чланови секције,
ментор.
Сви чланови секције,
ментор.

5.10. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕДИЦИНЕ
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
август

Садржај активности
Формирање секције и подела задужења
Здравље – израда паноа
Превенција дијабетес мелитуса, значај
физичке активности, обележавање Дана
борбе против дијабетеса и Дана исхране
Породица, млади и ментално здравље у
доба епидемије COVID - 19
Ризична понашања младих и утицај на
репродуктивно здравље
''Нове инфекције – нови изазови''
Лекови из дивље природе у превенцији
болести
Израда паноа о лекарима који су задужили
свет својим открићима
Обележавање Светског дана здравља 7.
априла, израда школског паноа
Ванредна стања – улога медицинских
радника, значај едукације у превенцији
последица ванредних стања
Утицај буке на здравље
Израда извештаја о раду секције за школску
2022/23. годину
Израда плана рада секције ѕа школску
2023/2024. годину

Носиоци активности
др Едита Мијовић и
чланови секције
др Едита Мијовић и
чланови секције
др Едита Мијовић и
чланови секције
др Едита Мијовић и
чланови секције
др Едита Мијовић и
чланови секције
др Едита Мијовић и
чланови секције
др Едита Мијовић и
чланови секције
др Едита Мијовић и
чланови секције
др Едита Мијовић и
чланови секције
др Едита Мијовић

5.11. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЦРВЕНИ КРСТ
Време
реализације
Септембар Октобар

Септембар - Јун

Садржај активности
1. Формирање секције и упознавање
ученика са планом рада секције
2. Учешће у реализацији акције Црвеног
крста „Безбедност деце у саобраћају“
3. Текуће и хуманитарне активности у
складу са препознатим потребама и
програмом рада Црвеног крста
Учешће на едукацијама, радионицама и
предавањима у организацији Црвеног крста
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Носиоци активности
Невена Живковић
Чланови секције
Представници
Црвеног крста Земун

Невена Живковић
Чланови секције
Представници
Црвеног крста Земун

Новембар – Мај
Новембар

Децембар

Јануар Фебруар
Март

Април

Мај

Јун

Август

Вршњачке едукације у циљу спречавања
саобраћајног трауматизма
1. Припрема хуманитарне акције „Један
пакетић много љубави“
2. Текуће и хуманитарне активности у
складу са препознатим потребама и
програмом рада Црвеног крста
1. Организација и реализација хуманитарне
акције „Један пакетић много љубави“
2. Текуће и хуманитарне активности у
складу са препознатим потребама и
програмом рада Црвеног крста
Текуће и хуманитарне активности у складу
са препознатим потребама и програмом рада
Црвеног крста

Невена Живковић
Чланови секције
Невена Живковић
Чланови секције
Представници
Црвеног крста Земун
Невена Живковић
Чланови секције
Представници
Црвеног крста Земун

Невена Живковић
Чланови секције
Представници
Црвеног крста Земун
Текуће и хуманитарне активности у складу
Невена Живковић
са препознатим потребама и програмом рада Чланови секције
Црвеног крста
Представници
Црвеног крста Земун
Текуће и хуманитарне активности у складу
Невена Живковић
са препознатим потребама и програмом рада Чланови секције
Црвеног крста
Представници
Црвеног крста Земун
1. Обележавање Националног дана
Невена Живковић
добровољног давалаштва крви
Чланови секције
2. Учешће у организацији и реализацији
Представници
такмичења у пружању прве помоћи
Црвеног крста Земун
3. Текуће и хуманитарне активности у
складу са препознатим потребама и
програмом рада Црвеног крста
1. Евалуација реализованих активности
Невена Живковић
током школске године
Чланови секције
2. Израда годишњег извештаја о раду
Представници
секције Црвеног крста током школске
Црвеног крста Земун
2022/2023. године
3. Текуће и хуманитарне активности у
складу са препознатим потребама и
програмом рада Црвеног крста
Израда прана рада секције за наредну
Невена Живковић
школску годину
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5.12. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Време
реализације
Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Садржај активноси
Формирање секције и упознавање ученика
са активностима и обавезама чланова
секције прве помоћи
Теорија-тест питања са претходних
такмичења
Прилаз месту несреће, сагледавање стања
унесрећеног, тријажа -ред хитности, бочни
кома положај –како поступити у хитним
случајевима, саобраћајни удес, пожар,
струјни удар
Утврђивање виталних функцијаувежбавање контроле виталних.функција.
Дијагноза, преглед од главе до пете
Техника кардиопулмоналне церебралне
реанимације теорија
Техника кардиопулмоналне церебралне
реанимације
-практично, мануелно увежбавање
Крварење -теорија
Mетоде заустављања крварења-принципи
Mануално увежбавање метода хемостазе
Сумилација свих повреда и обољења
Врсте завојног материјала
Принципи прве помоћи код повреда
зглобова, костију и меких ткиваувежбавање
Увежбавање технике постављања
имобилизације
Опекотине, топлотни удар, оштећења
изазвана ниском температуре.
Поремећај стања свести, кома, епилептични
напад
Поврде грудног коша, бронхијална астма,
ангина пекторис, повреде и обољења органа
трбушне дупље, хипогликемија и
хипергликемија
Реализација школског, општинског и
републичког такмичење-полигони
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Носиоци активности
Стојана Ивановић,
др Сања Богићевић,
др Едита Мијовић
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
др Сања Богићевић,
дрЕдита Мијовић
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
др Сања Богићевић,
др Едита Мијовић
Марија Михајловић

Стојана Ивановић,
др Сања Богићевић,
др Едита Мијовић
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
др Сања Богићевић,
др Едита Мијовић
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
др Сања Богићевић,
др Едита Мијовић
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
др Сања Богићевић,
др Едита Мијовић
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
др Сања Богићевић,
др Едита Мијовић
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
др Сања Богићевић,

др Едита Мијовић
Марија Михајловић
Јун

Евалуација наставних активности кроз
такмичења и сагледавање правилности и
грешака у протеклом периоду

Јул

Припрема екипа за следећу школску
годину-реализација кроз омладинску
теренску јединицу Црвеног крста Земун

Август

Израда прана рада секције за наредну
школску годину

Стојана Ивановић,
др Сања Богићевић,
др Едита Мијовић
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
др Сања Богићевић,
др Едита Мијовић
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
др Сања Богићевић,
др Едита Мијовић
Марија Михајловић

5.13. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ РЕАЛИСТИЧКОГ ПРИКАЗА ПОВРЕДА, ОБОЉЕЊА И
СТАЊА
Време
реализације
Октобар

Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун

Садржај активноси
Формирање секције, упозавање ученика са
планом рада секције-формирање екипаторба за реалистички приказ повреда,
обољења и стања
Техника припремања повреда огреботина,
одеротина, посекотина, убоди, устрел и
прострел
Заједнички рад са екипама прве помоћи
Постављање полигона
Значај и циљ реалистичког приказа повреда
и обољења, избор симуланата
Избор симуланата за приказивање повреда
обољења и стања
Техника припремања повреда са израженим
крварењем
Преломи костију, угануће, ишчашења
зглоба, простелне устрелне ране, прелом
карлице, прелом кичме, кључне кости,
бесвесно стање
Подршка екипама прве помоћи у
реализацији такмичења
Школско, градско и републичко такмичење
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Носиоци активности
Стојана Ивановић,
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
Марија Михајловић
Стојана Ивановић,
Марија Михајловић

5.14. ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Садржај активности
Усаглашавање плана и програма секције са члановима
Предлози за популаризацију секције
Упућивање нових чланова у рад и организацију
секције
Посета: Ноћ истраживача
Спровођење анкете међу ученицима наше школе о
познавању заштите животне средине
Акција праћења уредности школског простора
4.октобар, Дан животиња (обележавање тог датума)

Хајде да причамо о отпаду- радионица
Како млади могу да учествују у решавању проблема
загађења животне средине (округли сто)

Носиоци активности
Валентина
Иванов,Снежана
Џивџановић и
чланови секције
Валентина
Иванов,Снежана
Џивџановић и
чланови секције
Валентина
Иванов,Снежана
Џивџановић и
чланови секције

Валентина
Иванов,Снежана
Џивџановић и
чланови секције
Валентина
Дан образовања о заштити животне средине, 26. Иванов,Снежана
јануар
Џивџановић и
чланови секције
Посета манифестацији Фестивал науке
Изложба радова ученика од секундарних сировина

Дан мочварних подручја, 2. фебруар
Светски дан очувања енергије, 14. фебруар
Какву храну једемо?

Валентина
Иванов,Снежана
Џивџановић и
чланови секције

Дан енергетске ефикасности, 5. март
Дан заштите шума, 21. март
Дан заштите вода, 22. март
Сат за нашу планету, 23. март

Валентина
Иванов,Снежана
Џивџановић и
чланови секције

Светски дан здравља, 7. април
Дан Планете земље, 22.април

Валентина
Иванов,Снежана
Џивџановић и
чланови секције
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Maj

Jун

Ноћ музеја
Дан заштите биодиверзитета заштите, 22. мај
Дан паркова, 24. мај
Дан борбе против пушења, 31. Мај

Валентина
Иванов,Снежана
Џивџановић и
чланови секције

Светски дан заштите животне средине, 5. јун
Дан заштите Дунава, 5. јун
Анализа реализације плана и предлог за побољшање
рада секције

Валентина
Иванов,Снежана
Џивџановић и
чланови секције

5.15. ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ- МАЛИ ФУДБАЛ
Време
реализације
Септембар

Октобар
Новембар
Децембар
Фебруар

Март
Април
Мај
Јун

Садржај активности
Селектирање ученика
Формирање мушке и женске фудбалске
секције
Рад на опште-физичкој припреми
Координационе способности (без) са лоптом
Увежбавање технике фудбалске игре
Игра на два гола
Координационе способности (без) са лоптом
Увежбавање технике фудбалске игре
Међународни сајам спорта
Координационе способности (без) са лоптом
Увежбавање тактике фудбалске игре
Игра на два гола
Координационе способности (без) са лоптом
Увежбавање техничко-тактичких елемената
фудбалске игре
Игра на два гола
Тактика игре у одбрани и нападу
Игра на два гола
Игра на два гола
Општинско такмичење
Анализа такмичења
Традиционални крос РТС-а „Кроз Србију"
Планирање активног одмора
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Носиоци активности
Бранко Трифуновић

Бранко Трифуновић и
чланови секције
Бранко Трифуновић и
чланови секције
Бранко Трифуновић и
чланови секције
Бранко Трифуновић и
чланови секције
Бранко Трифуновић и
чланови секције
Бранко Трифуновић и
чланови секције
Бранко Трифуновић и
чланови секције
Бранко Трифуновић и
чланови секције

5.16. ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ – КОШАРКА
Време
Садржај активности
реализације
Септембар Селекција ученика
Формирање мушке и женске кошаркашке екипе
Рад на опште-физичкој припреми
Октобар
Координационе способности (без) са лоптом
Увежбавање технике кошаркашке игре(хватање,
додавање, вођење...)
Игра на два коша
Увежбавање технике и тактике кошаркашке игре
Тренинг утакмица у мешовитом саставу
Новембар
Координационе способности (без) са лоптом
Увежбавање технике и тактике кошаркашке
игре.
Општинско такмичење
Анализа такмичења и рад на отклањању
евентуалних грешака
Децембар
Координационе способности (без) са лоптом
Увежбавање тактике кошаркашке игре
Игра на два коша
Фебруар
Координационе способности (без) са лоптом
Увежбавање техничко-тактичких елемената
кошаркашке игре
Игра на два коша
Март
Тактика игре у одбрани и нападу
Игра на два коша
Април
Игра на два коша, суђење.
Мај
Јун

Организовање првомајског турнира
Рад на популаризацији кошарке
Планирање активног одмора
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Носиоци активности
Мирко Матијевић
Мирко Матијевић и
чланови секције

Мирко Матијевић и
чланови секције

Мирко Матијевић и
чланови секције
Мирко Матијевић и
чланови секције
Мирко Матијевић и
чланови секције
Мирко Матијевић и
чланови секције
Мирко Матијевић и
чланови секције
Мирко Матијевић и
чланови секције

5.17. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ „НАРОДНЕ ИГРЕ И ПЛЕСОВИ“
Време
реализације
Септембар
Октобар

Новембар
Децембар

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај

Јун
Август

Садржај активности
Формирање секције народних игара, кола и
плесова
Рад на опште-физичкој припреми
Одабир народних кола која ће се
увежбавати (моравац, ужичко, врање и
нишки са са)
Увежбавање уводних корака народних кола
Узимање учешћа на приредби поводом
„Дана школе“
Увежбавање и повезивање корака у
народним игрма
Игра у колу уз музику
Рад на подизању физичких
способности(офо)
Одлазак појединих чланова секције на
зимске припреме-зимовање Копаоник
Узимање учешћа чланова секције поводом
прославе”Светог Саве”
Анализа рада секције за наредни период
Увежбавање и повезивање корака у
народним игрма
Игра у колу уз музику
Увежбавање и повезивање корака у
народним игрма
Увежбавање кореографије уз музику
Увежбавање и повезивање корака у
народним игрма
Увежбавање кореографије уз музику
Узимање учешћа на приредби поводом
„Дана сестринства“
Рад на популаризацији народних игара и
плесова
Планирање активног одмора
Анализа рада секције, израда извештаја о
раду
Израда плана рада секције за школску
2023/24.

89

Носиоци активности
Биљана ЖивојиновићБрајтигам
Биљана ЖивојиновићБрајтигам

Биљана ЖивојиновићБрајтигам
Биљана ЖивојиновићБрајтигам
Биљана ЖивојиновићБрајтигам
Биљана ЖивојиновићБрајтигам
Биљана ЖивојиновићБрајтигам
Биљана ЖивојиновићБрајтигам
Биљана ЖивојиновићБрајтигам
Биљана ЖивојиновићБрајтигам
Биљана ЖивојиновићБрајтигам

5.18. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар

Децембар

ЈануарФебруар
Март
Април
Мај
Јун

Садржај активности
Формирање секције верске наставе
Израда паноа посвећеног Св. Петки
Израда паноа посвећеног српским славама и
њиховом прослављању и Светитељима који се
празнују у месецу Новембру
Изложба ученичких радова (представе празника,
светитеља) Постављање паноа пред празник
Божић у сарадњи са наставницом Ликовног и
израда приказа Божићног вертепа
Припрема прославе Св.Саве, израда паноа,
одлазак у Храм Св. Николе, присуствовање
сечењу славског колача на дан Св.Саве
Сретење државни празник – пано
Израда паноа на тему васкршњег поста
Израда паноа и изложба радова о Васкрсу
највећшем хришћанском празнику, пројектни рад
ученика „Васкршње јаје“
Израда паноа посвећеног празницима који се
прослављају у мају месецу
Слободни радови чланова секције
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Носиоци активности
Јелена Џопалић
Јелена Џопалић и
чланови секције
Јелена Џопалић и
чланови секције
Јелена Џопалић и
чланови секције
Јелена Џопалић,
група наставника и
чланови секције
Јелена Џопалић и
чланови секције
Јелена Џопалић и
чланови секције
Јелена Џопалић и
чланови секције
Јелена Џопалић и
чланови секције

V ПЛАНOВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА

1. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКО- ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ
1.1. ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА
1.2. ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА

2. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ
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1.ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКО- ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ
1.1 ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке
педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у
складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о
основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ
 Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање
образовно-васпитног рада,
 Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
 Подршка наставницима у креирању програма рада са децом, предлагање и
организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и
напредовању,
 Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању образовноваспитног рада,
 Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових
васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима
значајним за васпитање и образовање деце и ученика,
 Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
 Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним
организацијама од значаја за успешан рад установе,
 Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке
и праксе.

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Област рада
Планирање и програмирање образовно – васпитног рада
Праћење и вредновање образовно – васпитног рада
Рад са наставницима
Рад са ученицима
Рад са родитељима, односно старатељима
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем ученика
Рад у стручним органима и тимовима
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
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б) Оперативни план рада и динамика реализације
Редни
број

Време
реализације

Август,
септембар

1.

Август и током
године, према
потреби
(прелазак на
неки од другх
модела наставе)

Септембар

Јул, август,
септембар
(и према
потреби током
године)
Август

Садржај

Учешће у изради Годишњег плана
рада школе за школску 2022/2023.
годину и његових појединих делова

Учешће у изради оперативног плана
рада школе према Стручном
упутству Министарства просвете,
науке и технолошког развоја

Учешће у организацији почетка рада
у школској 2022/2023. години

Сарадници у
реализацији
Директор,
помоћник
директора,
координатор
практичне
наставе,
психолог,
руководиоци
Стручних већа
руководиоци
секција, тимови
Директор,
помоћник
директора,
психолог,
координатор
практичне
наставе
Директор,
помоћник
доректора,
коородинатор
практичне
наставе,
психолог

Учешће у структуирању одељења
првог и по потреби других разреда

Директор,
помоћник
директора,
психолог, Јелена
Пујић

Израда упитика за родитеље ученика
првог разреда

Психолог
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Август и
Септембар

Август
Август
Септембар

Август

Током године

Септембар и
током године

Током године
Током године

Током године,
према потреби

Учешће у изради годишњих планова
Тимова (Тим за инклузивно
образовање, Тим за каријерно вођење
и саветовање, Тима за
самовредновање и вредновање рада
школе, Тима за заштиту од
дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања)

Учешће у изради годишњег плана
рада Стручног актива за развој
школског програма
Израда годишњег плана рада Тима за
праћење остваривања и евалуацију
Годишњег плана рада школе
Припремање годишњег плана рада
педагога
Припремање месечних планова рада
педагога
Припремање годишњих и месечних
планова за предмете предшколска
педагогија, васпитање и нега деце 3 и
4
Израда тромесечног извештаја о раду
педагога
Припремање и организација часова
из предмета предшколска педагогија,
васпитање и нега деце 3 и 4
Учешће у припреми индивидуалног
образовног плана за ученике који се
образују по ИОП-у
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Тим за
инклузивно
образовање, Тим
за каријерно
вођење и
саветовање, Тим
за
самовредновање
и вредновање
рада, Тима за
заштиту од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања
Стручни актив за
развој школског
програма
Тим за праћење
остваривања и
евалуацију
Годишњег плана
рада школе
Самостално
Самостално
Самостално и у
сарадњи са
наставницима
вежби на
предметима
васпитање и нега
деце 3 и 4
Самостално
Самостално
Тим за инклузију,
психолог,
предметни
наставници,
родитељи

Током године,
према потреби

Током године
(испитни
рокови)

Током године

Учешће у планирању и организовању
појединих облика сарадње са другим
институцијама

Учешће у реализацији испита за
полагање ванредних ученика (члан
комисије)

Иницирање и учешће у
иновативним видовима
планирања наставе и других
облика образовно-васпитног
рада.

Континуирано
у току године

Учествовање у избору и
конципирању разних ваннаставних и
ваншколских активности

Током године

Учешће у планирању и реализацији
културних манифестација, наступа
ученика, медијског представљања и
слично.
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Директор,
психолог,
представници
других
институција,
наставници,
помоћник
директора,
координатор
практичне
наставе
Референт за
ученичка питања,
координатор
практичне
наставе,
помоћник
директора
Директор,
помоћник
директора,
психолог,
наставници
Директор,
помоћник
директора,
психолог,
наставници
Директор,
психолог,
представници
других
институција,
наставници,
помоћник
директора,
координатор
практичне
наставе

Директор,
помоћник
директора,
координатор
практичне
наставе,
психолог,
предметни
наставници
Самостално и у
сарадњи са
директором,
помоћником
директора,
психологом

Током године

Учествовање у осмишљавању и
изради акционих планова и предлога
пројеката који могу допринети
унапређивању квалитета васпитања и
образовања у школи и учествовања у
њиховој реализацији

Током године

Припремање плана посете часовима

Прво
полугодиште

Унапређивање постојеће
документације за анализу и
извештавање о успеху и владању
ученика, као и документацију за
извештавање о стручном
усавршавању наставника.

Наставници
информатике и
рацунарства

Припремање плана сопственог
стручног усавршавања и
професионалног развоја

Самостално и у
сарадњи са
директором,
помоћником
директора,
психологом

Током године,
континуирано

Током године,
континуирано

Током године,
континуирано

Током године

Израда материјала за ученике
(презентације за сајт, платформу
школе, корисни текстови,
психолог
фотографије и сл.за пано испред
канцеларије педагошко-психолошке
службе)
Израда и припрема материјала за
наставнике у циљу пружања подршке
и помоћи у области менталног
психолог
здравља, сагоревања на послу,
припреме наставе и односа са
ученицима.
Директор,
Организација замене одсутних
помоћник
наставника
директора
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Током године

Организација интерног стручног
усавршавања за наставнике и учешће
у организацији екстерног
усавршавања

Током године,
према потреби

Припремање и издавање потврда
наставницима и стручним
сарадницима о интерном стручном
усавршавању

Током године

Систематско праћење и вредновање
наставног процеса, развоја и
напредовања ученика

Током године

Праћење реализације образовноваспитног рада (одвијање
наставе, постигнућа ученика и
наставника, понашање ученика
и наставника и сл.)

Током године

Праћење ефеката иновативних
активности и пројеката, као и
ефикасности нових организационих
облика рада

Током године

Учествовање у континуираном
праћењу и подстицању напредовања
ученика у развоју и учењу

Током године,
периодично

Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и индивидуалног
образовног плана

Током године,
према потреби

Иницирање и учествовање у
истраживањима васпитнo-образовне
праксе које реализује установа,
научно-истраживачка институција
или стручно друштво у циљу
унапређивања васпитно-образовног
рада
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Наставници,
директор,
помоћник,
директор и
психологом
Самостално,
реализатори
интерног
усавршавања
Директор,
помоћник
директора,
руководилац
практичне
наставе,психолог
Психолог,
директор,
помоћник
директора
предметни
наставници
Директор,
помоћник
директора,
ппсихолог
Директор,
помоћник
директора,
психолог,
наставници
Психолог,
чланови Тима за
инклузивно
образовање
Психолог,
спољни
сарадници,
директор

Јул, август

Периодично
током године
(класификацио
ни периоди)
2.

Током године,
периодично

Током године,
континуирано
Током године,
континуирано
(нарочито на
крају
класификацион
их периода)

Учешће у изради годишњег
извештаја о раду установе
(нарочито реализација стручног
усавршавања у установи и ван,
успех и владање ученика на
крају школске године)
Праћење анализе успеха и
дисциплине ученика на
класификационим периодима,
као и предлагање мера за
њихово побољшање
Праћење успеха ученика у
ваннаставним активностима,
такмичењима, завршним и
пријемним испитима за упис на
факултете
Анализирање реализације
часова редовне наставе и других
облика образовно- васпитног
рада којима је присуствовао и
давање предлога за њихово
унапређење
Праћење начина вођења педагошке
документације наставника (увид у
електронски дневник и пружање
смерница наставницима око
евентуалних измена, допуна и сл.)

Психолог,
директор,
руководиоци
тимова, стручних
већа и стручних
органа
Наставници,
психолог

Психолог,
наставници

Психолог,
директор,
помоћник
директора

Помоћник
директора

Током године,
континуирано

Учествовање у усклађивању
програмских захтева са
индивидуалним
карактеристикама ученика

Психолог,
наставници

Током године,
континуирано

Праћење поступака и ефеката
оцењивања ученика

Психолог,
наставници,
помоћник
директора

Током године

Пружање помоћи наставницима на
конкретизовању и
операционализовању циљева и
задатака образовно-васпитног рада.
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Наставници

Септембар и
током године,
према потреби

3.

Пружање помоћи наставницима у
изради годишњих и месечних
планова

Пружање помоћи наставницима у
Током године, изради материјала за учење у
према потреби зависности од епидемиолошке
и у зависности ситуације и потребе на прелазак на
од
неки од других понуђених модела
епидемиолошке наставе
ситуације

Током године,
континуирано

Током године,
континуирано
Током године,
континуирано
Током године

Током године,
према потреби

Током године,
према потреби

Пружање стручне помоћи
наставницима на унапређивању
квалитета наставе увођењем
иновација и иницирањем коришћења
савремених метода и облика рада (уз
проучавање програма и праћење
стручне литературе).
Пружање подршке јачању
наставничких компетенција у
областима: комуникације и сарадње,
конструктивног решавања сукоба и
проблема, подучавања и учења
Рад на процесу подизања квалитета
нивоа ученичких знања и умења.
Мотивисање наставника на
континуирано стручно усавршавање
и израду плана професионалног
развоја и напредовања у струци.
Иницирање и пружање стручне
помоћи наставницима у коришћењу
различитих метода, техника и
инструмената оцењивања ученика.
Пружање помоћи наставницима у
осмишљавању рада са ученицима
којима је потребна додатна подршка
(даровитим ученицима, односно
ученицима са тешкоћама у развоју).
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Наставници

Наставници

Наставници

Психолог,
наставници
Психолог,
наставници
Психолог,
наставници
Психолог,
наставници
Психолог,
чланови Тима за
инклузивно
образовање

Током године,
континуирано

Током године,
континуирано
Током године,
континуирано

Током године,
континуирано

Током године,
континуирано

Током године,
континуирано

Током године,
континуирано
Током године,
континуирано
Септембар,
октобар

Септембар

Током године

Пружање помоћи наставницима у
реализацији огледних и угледних
часова и примера добре праксе,
излагања на састанцима већа, актива,
радних група, стручним скуповима и
родитељским састанцима.
Пружање помоћи наставницима у
изради планова допунског, додатног
рада, практичне наставе, плана рада
одељењског старешине и секција.
Упознавање одељењских старешина
и одељењских већа са релевантним
карактеристикама ученика.
Пружање помоћи одељењским
старешинама у реализацији
појединих садржаја часова
одељењске заједнице.
Пружање помоћи наставницима у
остваривању свих форми сарадње са
породицом.
Пружање помоћи наставницима у
организацији и реализацији интерног
стручног усавршавања (организација
предавања, трибина, приказ
специјалистичког рада и сл.)
Пружање помоћи приправницима у
процесу увођења у посао.
Оснаживање наставника за тимски
рад
Учешће у организацији пријема
ученика, праћење процеса адаптације
и подршка у превазилажењу тешкоћа
адаптације
Радионице са ученицима првих
разреда у циљу упознавања ученика
са радом педагошко-психолошке
службе
Саветодавни рад са ученицима који
имају тешкоће у учењу, развојне,
емоционалне и социјалне тешкоће,
проблеме прилагођавањa
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Психолог,
наставници

Наставници,
психолог
Одељењске
старешине,
психолог
Одељењске
старешине,
психолог,
помоћник
директора
Одељењске
старешине,
психолог,
родитељи
Самостално,
наставници
Психолог,
директор,
помоћник
директора
Психолог
Помоћник
директора
психолог
Психолог,
одељењске
старешине
Психолог

Током године,
према потреби
Током године
Током године

4.
Током године

Саветодавни рад са новим
ученицима, ученицима који су
поновили разред и ученицима који су
променили школу
Идентификовање и рад на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу
и понашању
Подршка развоју професионалне
каријере ученика професионалним
информисањем и саветовањем

Промовисање, предлагање мера,
учешће у активностима у циљу
смањивања насиља, а повећања
толеранције и конструктивног
решавања конфликата, популарисање
здравих стилова живота.

Током године

Учествовање у појачаном васпитном
раду за ученике који врше повреду
правила понашања у школи

Током године,
према потреби

Пружање подршке и помоћи у
решавању конфликтних ситуација
између наставника и ученика.

Током године,
према потреби

Учествовање у изради педагошког
профила ученика за ученике којима
је потребна додатна подршка израда
индивидуалног образовног плана.
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Психолог ,
наставници
Психолог,
наставници
Тим за каријерно
вођење и
саветовање
Помоћник
директора,
одељењске
старешине, Тим
за заштиту
деце/ученика од
насиља,
злостављања и
занемаривања,
психолог,
Ученички
парламент
Психолог,
одељењске
старешине
Тим за заштиту
деце/ученика од
насиља,
злостављања и
занемаривања,
родитељи
ученика
Психолог,
одељењске
старешине
Психолог, Тим за
инклузивно
образовање,
родитељи,
спољни
сараданици

Током године
према
распореду
часова

Реализација часова из предмета
предшколска педагогија, васпитање и
нега деце 3 и 4, у одељењима
образовног профила медицинска
сестра-васпитач (II/5, III/5, IV/5)

Јануар,
фебруар, март

Припрема и реализација приредбе
поводом обележавања Дана
васпитача 21.марта ( у зависности од
епидемиолошке ситуације)

Током године

Саветодавни рад са родитељима
односно старатељима ученика који
имају тешкоће у развоју, учењу и
понашању

Током године

Саветодавни рад и усмеравање
родитеља ученика који врше повреду
правила понашања у школи и којима
је одређен појачани васпитни рад

Током године

Учешће у изради и вредновању
Индивидуалног образовног плана за
ученике који се образују по ИОПу

Током године

Током године,
према потреби

Учествовање у реализацији програма
сарадње установе са родитељима
(родитељски састанци, Савет
родитеља)
Укључивање родитеља, старатеља у
поједине облике рада установе
(настава, секције, предавања,
пројекти...) и партиципација у свим
сегментима рада установе, у
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Самостално,
наставници
практичне
наставе на
предмету
Васпитање и нега
деце 3 и 4
Ученици свих
разреда
образовног
профила
медицинска
сестра-васпитач,
наставница
српског језика
Јована
Кузмановић,
наставнице
практичне
наставе Славица
Лазић и Бојана
Хасанбеговић
Самостално и у
сарадњи са
психологом
Самостално и у
сарадњи са
психологом и
одељењским
старешинама
Психолог,
одељењске
старешине,
наставници,
персонални
асистент
Директор,
помоћник
директора,
психолог
Директор,
одељењске
старешине,
психолог,

5.
Током године,
континуирано

Током године

Током године,
континуирано

Током године,
континуирано
6.
Током године,
континуирано

Током године,
континуирано

Током године,
континуирано

зависности од епидемиолошке
ситуације.
Сарадња са директором, стручним
сарадницима на истраживању
постојеће образовно-васпитне
праксе и специфичних проблема и
потреба установе и предлагање мера
за унапређење.
Сарадња са директором и
стручним сарадницима у
организовању трибина,
предавања, радионица за
ученике, запослене, родитеље
Сарадња са директором и стручним
сарадницима у оквиру рада стручних
тимова и комисија и редовна размена
информација.
Сарадња са директором и стручним
сарадницима на заједничком
планирању активности, изради
стратешких докумената установе,
анализа и извештаја о раду школе.
Тимски рад на проналажењу
најефикаснијих начина унапређивања
вођења педагошке документације у
установи.
Сарадња са директором и
психологом по питању приговора и
жалби ученика и његових родитеља,
односно старатеља на оцену из
предмета и владања.

Директор,
помоћник
директора,
психолог
Директор,
помоћник
директора,
психолог
Директор,
помоћник
директора,
психолог,
представници
стручних већа и
тимова
Директор,
помоћник
директора,
психолог
Помоћник
директора

Директор,
психолог,

Свакодневна размена информација са
психологом и договор око
Психолог
активности
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Током године

Током године,
континуирано

Током године,
према потреби
7.
Током године,
континуирано

Током године

8.

Током године

Учествовање у раду
наставничког већа,
(саопштавањем,информисањем
о резултатима обављених
анализа, прегледа, истраживања
и других активности од значаја
за образовно-васпитни рад и
јачање наставничких
компетенција).
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 и стручних
актива за развојно планирање и
развој школског програма.
Учествовање у истраживањима
научних, просветних и других
установа.
Сарадња са образовним,
здравственим, социјалним и другим
инстутуцијама значајним за
остваривање циљева образовноваспитног рада и добробити ученика.
Вођење евиденције о
сопственом раду на дневном,
месечном, тромесечном и
годишњем нивоу.
Припрема за послове
предвиђене годишњим
програмом и оперативним
плановима рада педагога
Прикупљање података о
ученицима и чување материјала
који садржи личне податке о
ученицима у складу са етичким
кодексом педагога.
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Чланови
Наставничког
већа, директор,
помоћник
директора,
коородинатор
практичне
наставе, психолог

Педагошки
колегијум,
Представници
тимова, већа,
актива
Спољни
сарадници,
психолог
Директор,
психолог,
коороинатор
практичне настве,
спољни
сарадници

Самостално

Самостално

Самостално

Током године,
континуирано
9.

Прво
полугодиште
Прво
полугодиште

Стручно усавршавање: праћење
стручне литературе и периодике,
праћење информација од значаја
за образовање и васпитање на
интернету; похађање
акредитованих семинара,
учешће на конгресима,
конференцијама, трибинама,
вебинарима; осмишљавање и
реализација акредитованих
семинара, похађање стручних
скупова, разменом искуства и
сарадња са другим педагозима и
стручним сарадницима у
образовању.
Припрема документације за чланство
у Педагошком друштву
Припрема документације и
реализација потребних активности за
подношење захтева за полагање
испита за лиценцу

Самостално

Самостално
Директор,
помоћник
директора,
секретар школе

1.2. ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА
ЦИЉ
Психолог установе применом теоријских и практичних сазнања психологије као
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 образовања васпитања, као и посебним
законима.
ЗАДАЦИ
- Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада,
- Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика,
- Подршка јачању васпитачких, односно 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,
- Подршка отворености установе према педагошким иновацијама, односно старатеља, Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним
организацијама од значаја за установу,
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- Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.
а) Глобални план рада
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Област рада
Планирање и програмирање образовно – васпитног рада
Праћење и вредновање образовно – васпитног рада
Рад са наставницима
Рад са ученицима
Рад са родитељима, односно старатељима
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем ученика
Рад у стручним органима и тимовима
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

б) Оперативни план рада и динамика реализације
Редни
број

Време
реализације

Садржај

Септембар

Учешће у изради Годишњег плана рада
школе за школску 2022/23. годину

Септембар

Учешће у организацији почетка рада у
школској 2022/2023. години

1.
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Сарадници у
реализацији
Директор,
помоћник
директора,
педагог,
руководиоци
стручних већа,
руководиоци
секција и тимова
Директор,
помоћник
доректора,
координатор
практичне
наставе,
педагог

Август и
током
године,
према
потреби
(прелазак
на
неки од
другх
модела
наставе)
АвгустСептембар

АвгустСептембар

АвгустСептембар
АвгустСептембар
АвгустСептембар
Током
године

Током
године

Директор,
помоћник
Учешће у изради Оперативног плана рада
доректора,
школе према Стручном
координатор
упутству Министарства просвете,
практичне
науке и технолошког развоја
наставе,
педагог
Учешће у изради плана рада Тима за
самовредновање и вредновање рада
школе за школску 2022/2023. годину
Учешће у изради плана рада Тима за
заштиту деце/ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања за школску 2022/2023.
годину
Учешће у изради плана рада Тима за
каријерно вођење и саветовање за
школску 2022/2023. годину
Учешће у изради плана рада Тима за
инклузивно образовање за школску
2022/2023. годину
Припремање Годишњег плана рада
психолога
Припремање тромесечних планова рада
психолога
Учествовање у осмишљавању и изради
акционих планова и предлога пројеката
који могу допринети унапређивању
квалитета васпитања и образовања у
школи и учествовања у њиховој
реализацији
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Тим за
самовредновање
и вредновање
рада школе
Тим за заштиту
деце/ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања
Тим за каријерно
вођење и
саветовање
Тим за
инклузивно
образовање
Самостално
Самостално
Директор,
помоћник
директора,
координатор
практичне
наставе, педагог,
предметни
наставници

Током
године

Припремање плана посете часовима

Током
године

Припремање плана сопственог стручног
усавршавања и професионалног развоја

Током
године,
према
потреби

Учешће у припреми плана
индивидуализације и индивидуалног
образовног плана за ученике који се
образују по ИОП-у (ИОП 1 и ИОП 2)

Учешће у планирању и организовању
појединих облика сарадње са другим
институцијама
Током
године,
према
потреби

Учешће у планирању и реализацији
културних манифестација, наступа
ученика, медијског представљања и
слично
Током
године

Током
године

Организација замене одсутних
наставника
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Самостално и у
сарадњи са
директором,
помоћником
директора,
педагогом,
предметним
наставницима,
одељењским
старешинама
Самостално и у
сарадњи са
директором,
помоћником
директора,
педагогом
Тим за
инклузивно
образовање,
педагог,
предметни
наставници,
родитељи
Директор,
помоћник
директора,
координатор
практичне
наставе, педагог,
представници
других
институција,
наставници
Директор,
помоћник
директора,
координатор
практичне
наставе, педагог,
представници
других
институција,
наставници
Директор,
помоћник
директора

Током
године

2.

Учествовање у праћењу и вредновању
образовно-васпитног рада установе и
предлагање мера побољшања
ефикасности, економичности и
успешности установе

Током
Праћење и вредновање примене мера
године,
индивидуализације и индивидуалног
периодично образовног плана за ученике
Учешће у изради Годишњег извештаја о
раду школе, а нарочито остваривања свих
програма образовно-васпитног рада,
програма рада стручних органа и тимова,
Јун-Август
стручног усавршавања, рада педагошкопсихолошке службе, сарадње са
породицом, сарадње са друштвеном
средином
Током
године

Током
године
(класифика
циони
периоди)
Током
године

Током
године,
према
потреби

Учествовање у континуираном праћењу
мотивације ученика за рад и учење и
подстицање напредовања ученика у
развоју и учењу
Праћење анализе успеха и дисциплине
ученика на класификационим периодима,
као и предлагање мера за њихово
побољшање
Праћење успеха ученика на
ваннаставним активностима,
такмичењима, завршним испитима
Иницирање и учествовање у
истраживањима васпитнo-образовне
праксе које реализује установа,
научно-истраживачка институција
или стручно друштво у циљу
унапређивања васпитно-образовног
рада
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Директор,
помоћник
директора,
координатор
практичне
наставе, педагог
Педагог,
предметни
наставници
Директор,
помоћник
директора,
педагог,
руководиоци
стручних већа
Директор,
помоћник
директора,
педагог,
руководиоци
стручних већа
Наставници,
педагог

Директор,
педагог,
одељењске
старешине
Педагог,
спољни
сарадници,
директор

Током
године

Током
године

Током
године

Током
године

Током
године

3.

Током
године

Током
године

Током
године

Учествовање у истраживањима која се
спроводе у оквиру самовредновања рада
школе (израдом инструмената,
дефинисањем узорка и квантитативном
и/или квалитативном анализом добијених
резултата)
Саветодавни рад усмерен ка
унапређивању процеса праћења
ученичког напредовања у функцији
подстицања ниховог развоја и учења

Саветодавни рад усмерен ка стварању
психолошких услова за подстицање
целовитог развоја ученика

Пружање подршке наставницима у
планирању и реализацији непосредног
образовно- васпитног рада са ученицима,
а нарочито у области прилагођавања рада
образовно- васпитним потребама ученика
Пружање помоћи наставницима у
идентификовању ученика са
потешкоћама у учењу, као и надарених
ученика
Пружање подршке јачању наставничких
компетенција у областима: комуникације
и сарадње, конструктивног решавања
сукоба и проблема, подучавања и учења
Упознавање наставника са психолошким
принципима успешног процеса учења,
природом мотивације за учење, методама
за подстицање различитих врста
интелигенције, стиловима и облицима
учења, стратегијама учења
Саветовање наставника у
индивидуализацији образовно- васпитног
рада на основу уочених потреба,
интересовања и способности ученика
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Тим за
самовредновање
и вредновање
рада школе,
Ирена Ванић
Наставници,
одељењске
старешине
Директор,
помоћник
директора,
педагог,
наставници

Самостално и у
сарадњи са
педагогом
Педагог,
Тим за
инклузивно
образовање
Самостално и у
сарадњи са
педагогом
Самостално и у
сарадњи са
педагогом
Самостално и у
сарадњи са
педагогом

Током
године

Током
године
Током
године
Током
године

Пружање подршке наставницима у раду
са ученицима код којих је утврђен
психолошки узрок неуспеха у достизању
постављених захтева као и појава
неадаптивних облика понашања и
предлагање мера за њихово
превазилажење
Оснаживање наставника да препознају
способности, интересовања и склоности
ученика које су у функцији развоја
професионалне каријере ученика
Пружање подршке наставницима у раду
са родитељима, односно старатељима
Оснаживање наставника за тимски рад

Пружање помоћи одељењским
Током
старешинама у реализацији појединих
године,
садржаја часова одељењске заједнице
континуира
но
Током
године
Током
године
Септембар,
октобар
ЈулСептембар
Септембар
4.

Током
године,
према
потреби
Током
године

Мотивисање наставника на
континуирано стручно усавршавање и
израду плана професионалног развоја и
напредовања у струци
Пружање подршке наставницима
менторима и саветодавни рад са
приправницима у процесу увођења у
посао
Учешће у организацији пријема ученика
првих разреда, праћење процеса
адаптације и подршка у превазилажењу
тешкоћа адаптације
Учешће у структуирању одељења првог и
по потреби других разреда
Организовање и спровођење радионица
са ученицима првих разреда у циљу
упознавања ученика са радом педагошкопсихолошке службе
Праћење адаптације новопримљених
ученика на нову школску средину,
саветодавни рад са новим ученицима и
ученицима који су поновили разред
Саветодавни рад са ученицима који имају
тешкоће у учењу, развојне, емоционалне
и социјалне тешкоће, проблеме
прилагођавањa
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Самостално и у
сарадњи са
педагогом
Педагог,
Тим за каријерно
вођење и
саветовање
Педагог
Педагог
Одељењске
старешине,
педагог,
помоћник
директора
Педагог

Педагог
Помоћник
директора,
педагог
Помоћник
директора
Педагог,
одељењске
старешине
Педагог,
наставници,
одељењске
старешине
Педагог

Током
године
Током
године

Током
године

Током
године

Током
године

Током
године,
према
потреби

Пружање подршке ученицима из
маргинализованих друштвених група
Подршка развоју професионалне
каријере ученика професионалним
информисањем и саветовањем кроз
индивидуалне разговоре и/или
спровођењем радионица на тему
„Професионална оријентација“

Пружање психолошке помоћи ученику,
групи, односно одељењу у акцидентним
кризама

Промовисање, предлагање мера, учешће
у активностима у циљу смањивања
насиља, а повећања толеранције и
конструктивног решавања конфликата
како између ученика, тако и између
ученика и наставника, те популарисање
здравих стилова живота

Учествовање у појачаном васпитном
раду за ученике који врше повреду
правила понашања у школи

Учествовање у изради педагошког
профила ученика за ученике којима је
потребна додатна подршка у образовању
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Педагог,
наставници
Тим за каријерно
вођење и
саветовање
Помоћник
директора,
одељењске
старешине, Тим
за заштиту
деце/ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања
Помоћник
директора,
одељењске
старешине, Тим
за заштиту
деце/ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања,
педагог
Педагог,
одељењске
старешине
Тим за заштиту
деце/ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања
Педагог, Тим за
инклузивно
образовање,
родитељи,
спољни
сараданици

Током
године
Током
године
Током
године

Током
године

Током
године

5.

Током
године
Током
године,
према
потреби

Организовање и реализовање предавања,
трибина и других активности за ученике
из области менталног здравља,
педагошке, развојне и социјалне
психологије
Саветодавни рад са родитељима односно
старатељима ученика који пролазе кроз
адолесцентне кризе
Саветодавни рад са родитељима односно
старатељима ученика који имају тешкоће
у развоју, учењу и понашању
Укључивање родитеља ученика у израду
и вредновање Индивидуалног образовног
плана за ученике који се образују по
ИОПу

Саветодавни рад и усмеравање родитеља
ученика који врше повреду правила
понашања у школи и којима је одређен
појачани васпитни рад

Саветодавно-инструктивни рад са
родитељима чија деца имају тешкоће у
развоју и друге потешкоће, а које су
последица дисфункционалних
породичних односа
Укључивање родитеља у живот и рад
школе, њихово ангажовање у различитим
школским активностима

Током
године

Учествовање у реализацији програма
сарадње установе са родитељима
(родитељски састанци, Савет родитеља)

Током
године

Сарадња са директором и стручним
сарадницима на пословима који се тичу
обезбеђивања ефикасности,
економичности и флексибилности
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Педагог,
Ирена Ванић
Самостално и у
сарадњи са
педагогом
Самостално и у
сарадњи са
педагогом
Педагог,
одељењске
старешине,
наставници,
персонални
асистент
Директор,
помоћник
директора,
Тим за заштиту
деце/ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања
Самостално и у
сарадњи са
педагогом
Директор,
одељењске
старешине,
педагог
Директор,
помоћник
директора,
одељењске
старешине,
педагог
Директор,
помоћник
директора,
педагог

образовно-васпитног рада установе
Сарадња са директором и стручним
Током
сарадницима у организовању трибина,
године
предавања, радионица за ученике,
запослене, родитеље
Сарадња са директором и педагогом по
Током
питању приговора и жалби ученика и
године,
његових родитеља, односно старатеља на
континуира
оцену из предмета и владања
но
Током
Свакодневна размена информација са
године,
педагогом и договор око активности
континуира
но
Сарадња са директором и стручним
сарадницима на припреми докумената
установе, прегледа, извештаја и анализа
Током
године

6.
Током
године,
континуира
но

Током
године

Сарадња са директором и стручним
сарадницима у оквиру рада стручних
тимова и комисија и редовна размена
информација

Учествовање у раду Наставничког већа,
Одељењских већа, Педагошког
колегијума
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Директор,
помоћник
директора,
педагог
Директор,
педагог

Педагог

Директор,
помоћник
директора,
координатор
практичне
наставе,
педагог
Директор,
помоћник
директора,
педагог,
представници
стручних већа и
тимова
Чланови
Наставничког
већа, одељенских
већа,
Педагошки
колегијум,
директор,
помоћник
директора,
педагог

7.

8.

Током
године

Учествовање у раду тимова установе, као
и стручних већа, актива и комисија на
нивоу установе који се образују ради
остваривања одређеног задатка, програма
или пројекта

Тим за
самовредновање
и вредновање
рада школе, Тим
за заштиту
деце/ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања,
Тим за каријерно
вођење и
саветовање, Тим
за инклузивно
образовање, Тим
за подршку
ученику
мигранту,
представници
већа и актива

Током
године

Сарадња са образовним, здравственим,
социјалним и другим институцијама
(Филозофски факултет, Институт за
ментално здравље, Институт за мајку и
дете, Центар за социјални рад, Дом
здравља, Завод за вредновање квалитета,
Интерресорна комисија, МУП, школски
полицајац, ...) значајним за остваривање
циљева образовно-васпитног рада и
добробити ученика

Директор,
педагог,
координатор
практичне настве,
спољни
сарадници

Током
године

Сарадња са локалном заједницом
(васпитачи из Дома за ученике „Змај“,...)
и широм друштвеном средином за
остваривање циљева образовноваспитног рада и добробити ученика

Током
Сарадња са Националном службом за
године,
запошљавање
периодично
Учествовање у истраживањима
Током
научних, просветних и других
године
установа
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Директор,
помоћник
директора,
стручни
сарадници,
спољни
сарадници
Национална
служба за
запошљавање
Спољни
сарадници,
педагог

Током
године

Током
године

Током
године
Током
године

9.

Током
године

Сарадња са психолозима који раде у
другим установама, институцијама,
организацијама, удружењима од значаја
за остваривање циљева образовноваспитног рада и добробити ученика
Вођење евиденције о сопственом раду на
дневном, тромесечном и годишњем
нивоу (дневник рада психолога,
документација о раду са ученицима,
родитељима, наставницима, евиденција о
посећеним часовима и педагошкоинструктивном раду, извештајима,
стручном усавршавању, аналитичко –
истраживачким радовима итд)
Припрема за све послове предвиђене
годишњим планом и оперативним
плановима рада психолога
Прикупљање, чување и заштита
материјала који садржи личне податке о
ученицима у складу са етичким кодексом
психолога
Стручно усавршавање праћењем стручне
литературе и учествовањем у
активностима струковног удружења,
похађањем акредитованих семинара,
похађањем стручних скупова,
учествовањем на конгресима, разменом
искустава и сарадњом са другим
психолозима у образовању

Самостално

Самостално

Самостално

Самостално

Самостално

2. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ
ЦИЉ
Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним ангажовањем,
доприноси остваривању и унапређивању образовно - васпитног рада у основним и
средњим школама, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и
програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и послове из области
образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних
и уметничких аспеката образовања. Он подстиче промовисање читања и самосталност
ученика у учењу, даје свој пун допринос развоју информационе писмености (медијске и
информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање
активности наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује
електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама
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налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност учења током
читавог живота.
ЗАДАЦИ
Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и
васпитања, као и библиотечко - информацијских из домена културних активности
школске библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што
учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења
рада школе, односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има
задатке:
-развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и
наставника,
-развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,
-стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,
-мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и
образовање током целог живота,
-сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,
-праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и
њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом
професионалном развоју,
-пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће
литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним
ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима
и релевантним институцијама,
-стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком
фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке
способности и креативности код ученика,
− обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености,
како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање
информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо -комуникационих
технологија,
-припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним
потребама и посебним способностима,
-вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање,
каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови),
-коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима,
-заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.
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Глобални план рада
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Област рада
Планирање и програмирање образовно – васпитног рада
Праћење и вредновање образовно – васпитног рада
Рад са наставницима
Рад са ученицима
Рад са родитељима, односно старатељима
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем ученика
Рад у стручним органима и тимовима
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

ОБЛАСТ
РАДА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар
1.

АКТИВНОСТИ
Израда годишњег плана рада и
месечних планова библиотеке
Израда годишњег програма
рада библиотечке секције
Планирање активности са
ученицима
План рада библиотечке секције
План упознавање ученика са
библиотечком грађом и
оспособљавање за самостално
коришћење књижног
фонда,енциклопедија,
лексикона, стручне литератире
и часописа.
Планирање рада са
натавницима
План набавке нових књига,
наслова домаће и стране
белетристике
Формирање библиотечке
секције
Праћење издавачке делатности
Стручно усавршавање, посета
семинарима и предавањима
Посета Сајму књига*
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САРАДНИЦИ

Чланови стручних
већа

2

Током године

3

Октобар

4

Током године

5

Септембар
Током године

6

Током године

Посета Народној, Градској и
Матичној библиотеци у Земуну
Посета књижевним трибинама
Организовање књижевне
трибине посвећене добитнику
Чланови стручних
НИН-ове награде
већа
Организовање продајних
изложби књига у школи
(сарадњи са издавачким кућама)
Посета позоришним
представама
Наставници
Учествовање у вредновању и
Директор
праћењу васпитно-образовног
Педагог
рада установе
Психолог
Са наставницима договор о
сарадњи
Наставници
Договор о набавци стручне
Директор
литературе
Педагог
Сарадња са педагогом и
Психолог
психологом
Договор о раду и учешћу
ученика у раду библиотеке
Чланови Стручног
Упис ученика у библиотеку
већа српског језика,
Упис ученика у библиотечку
књижевности и
секцију
уметности
Посета Сајму књига
Посета позоришним
представама
Сарадња са родитељима:
На родитељским састанцима
Одељењске
упознати родитеље са начином
старешине
рада школске библиотеке и са
књижним фондом школе
Сарадња са директором и
стручним сарадницима на
Директор
пословима који се тичу
Помоћник
обезбеђивања ефикасности,
директора
економичности и
Психолог
флексибилности образовно –
Педагог
васпитног рада установе

7

Током године

Учествовање у раду тимова
установе

8

Током године

Сарадња са установама културе
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Сви тимови који су
формирани у
установи
Директор

9

10

Током године

Током године

Сарадња са издавачким кућама
Сарадња са локалном
заједницом
Сарадња са библиотекама
Слање лектира у електронској
форми ученицима и
наставницима, као и других
потребних материјала за
реализацију наставног плана и
програма
Вођење евиденције о
сопственом раду
Сређивање књижног фонда
Стручно усавршавање
праћењем стручне литературе и
учествовањем у активностима
струковног удружења,
похађањем интерних и
екстерних едукација, разменом
искустава и сарадњом са
другим библиотекарима

Помоћник
директора
Психолог
Педагог

Самостално

Самостално
Самостално

Самостално

*Све планиране посете ће се реализовати у складу са епидемиолошком ситуацијом у
земљи.
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VI ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА,
РУКОВОЂЕЊА ШКОЛЕ И СТРУЧНИХ ОРГАНА
1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКOГ OДБОРА
2. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
3. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
4. ПЛАН РАДА КООРДИНАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
5. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
6. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
7. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА И ТИМОВА
7.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ И УМЕТНОСТИ
7.2. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
7.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА
7.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА
7.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И
КУЛТУРЕ ТЕЛА
7.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
7.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МЕДИЦИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
7.8. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ
7.9. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА КОЗМЕТИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
7.10. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
7.11. ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ШКОЛЕ
7.12. ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
7.13. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
7.14. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
7.15. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
7.16. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
7.17. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА И
РАЗВОЈ ШКОЛЕ
7.18. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
8. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
9. ПЛАНОВИ ПРАЋЕЊА РАДА И РАЗВОЈА ШКОЛЕ
9.1. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И
ВРЕДНОВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
9.2. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
РАДА ШКОЛЕ
9.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
9.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА
10. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
11. ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОСТВАРИВЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
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1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Време
реализације
септембар

Садржај активности
Усвајање Извештаја о раду Школе за
школску 2021/2022. годину
Усвајање Извештаја о раду директора школе
за школску 2021/2022. годину
Доношење Годишњег плана рада за школску
2022/2023.годину
Текућа питања

октобар

Утврђивање међусобних права и обавеза
Текућа питања

новембар/
децембар

Разматрање резултата рада школе на крају
првог класификационог периода и
предузимање мера за побољшање услова
рада и остваривање образовно васпитног
рада
Текућа питања
Разматрање резултата рада Школе на крају
првог полугодишта
Усавајање завршног рачуна за претходну
календарску годину
Доношење финансијског плана
Усвајање Извештаја о раду директора
Усвајање изештаја о раду Школе на крају
првог полугодишта
Текућа питања
Разматрање резултата рада школе на крају
трећег класификационог периода
Текућа питања

јануар/
фебруар/ март

април

Носиоци активности

Председник Школског
одбора
Директор

Секретар
директор школе
Председник Школског
одбора
Директор
Секретар
Председник Школског
одбора
Директор
Шеф рачуноводства
Секретар
Председник Школског
одбора
Директор

мај/јун

Рeзултати рада школе на крају другог
полугодишта
Припрема за рад у новој школској години
Предлози за унапређивање рада за наредну
школску годину
Текућа питања
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Секретар
Председник Школског
одбора
Директор
Секретар

2. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
а) Глобални план рада
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ОБЛАСТ РАДА
Планирање и програмирање рада школе
Организациони послови
Извештаји и анализе
Материјално-техничко и финансијско пословање
Нормативна делатност
Педагошко-инструктивни рад
Сарадња са представницима Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, представницима локалне заједнице и представницима других институција
од значаја за школу
Унапређивање метода и облика рада
Стручно усавршавање наставника
Праћење и надзор извршавања Годишњег плана рада и Развојног плана школе и
самовредновања
Праћење и надзор над радом наставника у условима неповољне епидемиолошке
ситуације - праћење реализације on-line наставе
Упис ученика у наредну школску годину
Сарадња са ученицима и родитељима
Стручно усавршавање

б) Оперативни план активности и динамика реализације
Време
реализације
Септембар

Програмски садржаји
Учешће у изради Годишњег извештаја о раду
школе за шк. 2021/2022.год.
Израда Извештаја о раду директора школе за
школску 2021/2022.годину

Септембар

Учешће у изради Годишњег плана рада
школе за школску 2022/2023. године

Септембар,
август

Организација почетка рада у новој школској
години
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Сарадници у реализацији
Помоћник директора,
педагог, психолог
руководиоци стручних
већа, руководиоци секција
и председници тимова
Помоћник директора,
педагог, психолог
руководиоци стручних
већа, руководиоци секција
и председници тимова
Помоћник директора,
координатор практичне
наставе, педагог, психолог

Август

Септембар

Септембар
Септембар

Септембар
Септембар,
август, а током
године по
потреби
Септембар,
август

Помоћник директора,
Доношење распореда часова за наредну
координатор практичне
школску годину
наставе
Учешће у изради распореда звоњења и Помоћник директора,
распореда простора за реализацију вежби и координатор практичне
блок наставе на почетку рада у школској наставе,педагог и
2022/2023. години
психолог школе
Помоћник директора,
Учешће у организацији почетка рада у
Педагошки колегијум,
школској 2022/2023. години
одељењске старешине
Помоћник директора,
Израда распореда дежурства наставника у
координатор практичне
школи
наставе, психолог, педагог
Помоћник директора,
координатор практичне
Утврђивање 40-о часовне радне недеље
наставе, педагог,
психолог, секретар
Организовање уноса података у Јединствени
информациони систем просвете

Помоћник директора,
секретар, шеф
рачуноводства

Рад на изради и доношењу Правилника о
организацији и систематизацији радних
места

Секретар школе

Током године

Увид и праћење eсДневника

Током године

Организација и праћење стручног
усавршавања наставника

Септембар,
октобар,
децембар,
јануар, мај

Припрема и организација обележавања Дана
школе, Дана козметике, новогодишње
приредбе, Светосавске академије и Дана
сестринства

У случају
одвијања
наставе на
даљину

Давање подршке, праћење и надзор над
радом наставника у условима неповољне
епидемиолошке ситуације - праћење
реализације on-line наставе
Унапређивање метода и облика образовноваспитног рада
Педагошко инструктивни рад

Током године
Током године
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Хилда Пешић и мр
Биљана ЈовановићГлавоњић, школски
координатори за Esдневник
Чланови Педагошког
колегијума
Чланови стручног већа
српског језика и
књижевности и
уметности, чланови
стручног већа козметичке
групе предмета и чланови
стручног већа здравствене
неге
Директор, помоћник
директора, координатор
практичне наставе,
педагог и психолог
Помоћник директора,
педагог и психолог
Педагог, психолог

Током године

Анализа месечних планова

Током године

Припрема и организација седница стручних
органа

Октобар,
јануар,
април,
август,
Септембар,
новембар,
јануар, април,
јун, август
Током године
Децембар
Јануар, фебруар
Током године
Септембар,
октобар,
новембар,
фебруар, април,
јун
Током године
Јануар
Током године

Педагог
Секретар, помоћник
директора, координатор
практичне наставе,
педагог

Увид у записнике стручних већа

Педагог, председници
стручних већа

Анализа стања ажурности педагошке
документације

Помоћник директора,
педагог

Координација рада стручних већа
Организација пописа
Организација и рад на изради Финансијског
плана и Плана набавки
Организовање израде нормативних аката
школе
Припреме седница Школског одбора
Организовање и рад на спровођењу поступка
јавних набавки
Организација рада на извештавању и
уношењу података у апликативни софтвер
Јавних набавки
Присуствовање седницама стручних органа
у школи

Септембар,
новембар,
Сарадња са Саветом родитеља
фебруар, мај, јун
Учествовање у реализацији културних и
Током године
јавних манифестација у школи
Септембар,
Посета часовима наставника здравствене
октобар
неге
Посета часовима наставника козметичке
Новембар
групе предмета
Посета часовима наставника стручног већа
Децембар
српског језика и књижевности и уметности
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Помоћник директора,
педагог, психолог,
председници стручних
већа
Шеф рачуноводства,
секретар, комисије
Шеф рачуноводства,
секретар
Секретар
Секретар, председник
Школског одбора
Секретар школе
Секретар, шеф
рачуноводства и стручни
сарадник у информатици
Председници стручних
већа, секретар
Председник Савета
родитеља, педагог и
психолог
Руководиоци секција
Педагог, психолог,
помоћник директора
Педагог, психолог,
помоћник директора
Педагог, психолог,
помоћник директора

Фебруар
Април
Мај
Децембар

Посета часовима наставника стручног већа
друштвених наука
Посета часовима наставника стручног већа
природних наука
Посета часовима наставника стручног већа
физичког васпитања и културе тела
Припрема плана уписа ученика у наредну
школску годину

Јул, август

Организација уписа ученика

Јун, август

Учешће на организацији матурских и
завршних испита за редовне ученике

Октобар,
децембар,
фебруар, април,
јун, август
Током године
Током године
Током године
Новембар,
фебруар,
јун

Увид у рад помоћно-техничке службе
Увид у рад стручних сарадника

Секретар
Помоћник директора
Помоћник директора,
координатор практичне
наставе, одељењске
старешине

Припрема и вођење седница Наставничког
већа, одељењских већа и Педагошког
колегијума
Анализа рада одељењских заједница и
секција

Током године

Пријем и разговор са ученицима

Током године

Пријем и разговор са родитељима

Током године
Током године

Комисија за упис,
одељењске старешине
Помоћник директора,
координатор практичне
наставе
Помоћник директора,
координатор практичне
наставе

Послови инвестиционог и текућег одржавања

Током године

Помоћник директора

Организација испита ванредним ученицима
и ученицима на преквалификацији и
доквалификацији

Током године

Током године

Педагог, психолог,
помоћник директора
Педагог, психолог,
помоћник директора
Педагог, психолог,
помоћник директора

Сарадња са представницима Министарства
просвете, науке и технолошког развоја
Сарадња са представницима Секретаријата за
образовање и дечију заштиту Скупштине
града Београда
Сарадња са представницима Градске
општине Земун

Педагог, психолог,
задужени наставници
Секретар и шеф
рачуноводства
Помоћник директора,
одељењски старешина,
педагог, психолог
Помоћник директора,
одељењски старешина,
педагог, психолог
Помоћник директора,
секретар
Помоћник директора
Помоћник директора

Помоћник директора,
Сарадња са другим организацијама од значаја
координатор практичне
за школу
наставе
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Новембар, април

Присуство седницама и учешће у раду
Удружења медицинских школа Србије

Током године

Реализација састанака Актива директора
медицинских школа Србије
Стручно усавршавање

Током године

Координација рада Тимова Школе

Јун, јул, август

Припреме на организацији рада у наредној
школској години

Јун, јул

Помоћник директора,
координатор практичне
наставе
Самостално
Самостално
Председници стручних
већа и председници
тимова
Помоћник директора,
координатор практичне
наставе, Педагошки
колегијум

3. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ОБЛАСТ РАДА
Планирање и програмирање рада школе
Организациони послови
Педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима
Сарадња са ученицима и родитељима
Праћење и надзор извршавања Годишњег плана рада, Развојног плана школе и
самовредновања
Сарадња са представницима Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, представницима локалне заједнице, социјалним партнерима и
представницима других институција од значаја за рад школе
Учешће у раду Тимова и Актива
Праћење и надзор над вођењем електронске евиденције образовно-васпитног
рада кроз систем есДневник
Праћење и надзор над радом наставника у условима неповољне
епидемиолошке ситуације - праћење реализације on-line наставе
Стручно усавршавање
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б) Оперативни план
Редни
број

Време
реализације

Садржај

Септембар

Учешће у изради Извештаја о раду
школе за школску 2021/2022. годину

Септембар

Учешће у изради Годишњег плана рада
школе за школску 2022/2023. годинe

Август

Израда распореда вежби, вежби у
блоку и практичне наставе за наредну
школску годину

1.

Током године

Ажурирање сајта школе

2.

Септембар
и током године

Септембар
Септембар

Сарадници у
реализацији
Директор, педагог,
психолог,
руководиоци
стручних већа,
руководиоци тимова,
руководиоци секција
Директор, педагог,
психолог,
руководиоци
стручних већа,
руководиоци тимова и
стручних актива,
руководиоци секција
Директор,
координатор
практичне наставе,
стручно веће
здравствене неге и
стручно веће
козметичке групе
предмета
Директор, стручни
сарадник у
информатици
наставници,
запослени

Директор,
Уношење података у Јединствен
секретар, координатор
информациони
систем
просвете
практичне наставе,
(ЈИСП)
шеф рачуноводства
Директор, Педагошки
Учешће у организацији почетка рада у
колегијум, одељењске
школској 2022/2023. години
старешине
Креирање школских мејл налога за Стручни сарадник у
ученике првог разреда
информатици
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Септембар

Септембар
Септембар
Током године
Током године
Током године

Директор,
Учешће у изради 40-о часовне радне координатор
недеље
практичне наставе,
секретар
Директор,
Израда
распореда
дежурства координатор
наставника у школи
практичне наставе,
психолог, педагог
Израда распореда допунске и додатне предметни
наставе и распореда секција
наставници
Организација
спровођења
свих Директор,
прописаних епидемиолошких мера у координатор
циљу спречавања ширења епидемије практичне наставе,
COVID-19
секретар
Организација интерног и екстерног Директор и
усавршавања наставника
Педагошки колегијум
Директор, педагог,
Прaћење
реализације
часова
руководиоци
планираних распоредом
стручних већа

Током године –
у периоду
неповољне
Праћење реализације on-line наставе
епидемиолошке
ситуације
Организација
замене
одсутних
Током године
наставника
Припрема одлука о упису ученика на
Током године
преквалификацију и доквалификацију
Током године

Рад на издавању решења ученицима за
преквалификацију, доквалификацију и
ванредно школовање

Током године

Упис и организација испита ванредним
ученицима
и
ученицима
на
преквалификацији и доквалификацији

Током године

Организација консултација, вежби и
испита,
ванредним ученицима и
ученицима на преквалификацији и
доквалификацији
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Директор, педагог,
руководиоци
стручних већа
Глави дежурни
наставници
комисија и референт
за ученичка питања
Директор,
координатор
практичне наставе,
секретар, референт за
ученичка питања
Директор,
координатор
практичне наставе,
секретар, референт за
ученичка питања
Директор,
координатор
практичне наставе,
референт за ученичка
питања

Новембар
Јануар
Март
Мај
Јул
Август

Издавање сведочанстава и диплома
ванредним ученицима и ученицима на Директор
преквалификацији и доквалификацији

Јун, август

Директор,
Учешће на организацији матурских и
координатор
завршних испита за редовне ученике
практичне наставе

Током године
Током године
Током године
Током године

Током године
Током године
Током године
3.

Током године

Септембар
Октобар

Новембар
Децембар
Децембар
Јануар

Упознавање и примена нових прописа
на којима се заснива рад и управљање
школом
Анализа текућих проблема и решавање
истих
Преглед педагошке документације
Предузимање мера за унапређивање
наставе и обезбеђивање наставних
средстава
Координација рада стручних већа

Директор, секретар
Директор, педагог,
психолог, запослени
Педагог
Директор, Педагошки
колегијум
Директор, педагог,
психолог,
руководиоци
стручних већа

Консултације са наставницима у вези
Педагог
са реализацијом наставе
Директор,
Присуствовање седницама стручних
руководиоци
органа у школи и по потреби
стручних већа,
председавање истим
секретар
Учествовање у реализацији културних Директор,
и јавних манифестација у школи
руководиоци секција
Директор,
координатор
практичне наставе,
Учешће у организацији прославе
психолог, педагог,
обележавања Дана школе
председници
стручних већа
руководиоци секција
Учешће у организацији прославе Дана Директор,
козметичког одсека
руководиоци секција
Учешће у организацији новогодишње
Директор,
приредбе за децу запослених наше
руководиоци секција
школе
Учешће у организацији прославе Директор,
Светог Саве
руководиоци секција
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Март
Мај

Септембар

Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март

Април

Мај
Септембар
Новембар
Март
Мај
Током године
Током године
4.
Током године

Учешће у организацији прославе Дана Директор, педагог
васпитача
руководиоци секција
Директор,
Учешће у организацији прославе координатор
међународног Дана сестринства
практичне наставе
руководиоци секција
Директор,
Посета
часовима
наставницима координатор
стручног већа друштвених наука
практичне наставе,
педагог, психолог
Директор,
Посета
часовима
наставницима
координатор
стручног већа страних језика
практичне наставе,
педагог, психолог
Посета
часовима
наставницима Директор, педагог,
медицинске групе предмета
психолог
Посета
часовима
наставницима Директор, педагог,
стручног већа природних наука
психолог
Посета
часовима
наставницима
Директор, педагог,
стручног већа физичког васпитања и
психолог
културе тела
Посета
часовима
наставницима
Директор, педагог,
стручног
већа
математике
и
психолог
информатике
Посета
часовима
наставницима
Директор, педагог,
стручног већа козметичке групе
психолог
предмета
Директор,
Посета
часовима
наставницима координатор
стручног већа здравствене неге
практичне наставе,
педагог, психолог
Посета
часовима
наставницима
Директор, педагог,
стручног већа српског језика и
психолог
књижевности и уметности
Посета часовима одељењске заједнице

Директор, педагог,
психолог,
одељењске старешине

Саветовни рад са приправницима и Директор психолог,
новозапосленим наставницима
педагог
Директор, одељењски
Пријем и разговор са ученицима
старешина, педагог,
психолог
Директор, одељењски
Пријем и разговор са родитељима
старешина, педагог,
психолог
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Током године

5.

Новембар
Јануар
Април
Јун

Отварање налога родитељима
приступ порталу Мој есДневник
Праћење и надзор извршавања
Годишњег плана рада и Развојног
плана школе и самовредновања

Сарадња са представницима
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја
Сарадња са представницима
Током године Секретаријата за образовање и дечију
заштиту Скупштине града Београда
Сарадња са представницима општине
Током године
Земун
Сарадња са социјалним партнерима и
Током године другим организацијама од значаја за
школу
Активно учешће у раду Тима за
маркетинг школе, Тима за
Током године професионални развој и Тима за
обезбеђивање квалитета рада и развој
школе
Давање инструкција наставницима за
вођење
евиденције
образовноТоком године
васпитног
рада
коришћењем
електронског дневника есДневника
Праћење броја инфицираних вирусом
Током године – COVID-19 и подношење извештаја
у периоду
Школској управи за Град Београд, као
неповољне
и Институту за јавно здравље и
епидемиолошке праћење реализације наставе у
ситуације
неповољним епидемиолошким
условима
Екстерно и интерно стручно
Током године
усавршавање
Учешће у активностима на пројекту
ILLUMINE - ‘’Заједница за
Током године
истраживање и дељење наставних
метода које се заснивају на подацима’’
Током године

6.

7.

8.

9.

10.

за
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Самостално
Директор,
Тим за
самовредновање и
Стручни актив за
развојно планирање
Директор
Директор
Директор
Директор,
координатор
практичне наставе
Чланови тимова

Педагог

Директор,
педагог,
психолог,
координатор
практичне наставе
Самостално
Чланови тима

4. ПЛАН РАДА КООРДИНАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
а) Глобални план рада
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОБЛАСТ РАДА
Планирање и програмирање рада школе
Организациони послови
Педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима
Сарадња са ученицима и родитељима представницима Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, локалне заједнице и представницима здравствених
установа и козметичких салона
Праћење и надзор над радом наставника у условима неповољне епидемиолошке
ситуације - праћење реализације on-line наставе
Стручно усавршавање

б) Оперативни план активности и динамика реализације
Време
реализације

Септембар

Септембар

Август
Септембар
Септембар

Сарадници у
реализацији
Директор, помоћник
директора, председници
Учешће у изради Годишњег извештаја о раду
стручних већа,
школе за шк. 2021/2022. год.
руководиоци секција,
тимова
Директор, помоћник
директора, педагог,
Учешће у изради Годишњег плана рада школе
психолог, председници
за шк. 2022/2023. год.
стручних већа
руководиоци секција
Израда распореда вежби, вежби у блоку и
Директор, помоћник
практичне наставе за наредну школску годину
директора
Директор, помоћник
Учешће у организацији почетка рада у школској
директора, Педагошки
2022/2023. години
колегијум
Директор, помоћник
Учешће у изради 40-о часовне радне недеље
директора
Програмски садржаји
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Учешће у изради распореда звоњења и
распореда простора за реализацију вежби и
Септембар
блок наставе на почетку рада у школској
2022/2023. години
Организација спровођења свих прописаних
Током године епидемиолошких мера у циљу спречавања
ширења епидемије COVID-19
Ажурирање базе података у информациони
систем Министарства просвете, науке и
Септембар
технолошког развоја „Доситеј“ (утврђивање
и током године
броја извршилаца за школску 2022/2023.
годину)
Успостављање сарадње и организација вежби у
наставним базама – здравственим установама и
Током године
козметичким салонима, у складу са
епидемиолошком ситуацијом
Септембар

Септембар
Током године
Током године

Током године

Јун, август
Октобар,
децембар,
фебруар,
април, јун,
август
Током године

Припремање и упознавање новозапослених
наставника са радом у наставним базама,
кабинету

Директор, помоћник
директора, педагог и
психолог
Директор, помоћник
директора, секретар
Директор, помоћник
директора, секретар,
шеф рачуноводства

Директор
Директор, помоћник
директора, наставници,
педагог, психолог

Директор, помоћник
директора, секретар
Главни дежурни
Организација замене одсутних наставника
наставници
Учешће у организацији интерног и екстерног Директор и Педагошки
усавршавања наставника
колегијум
Директор,
Упис и организација испита ванредним
Помоћник директора,
ученицима и ученицима на преквалификацији и
секретар, референт за
доквалификацији
ученичка питања
Учешће у организацији матурских и завршних
Директор, помоћник
испита
директора
Учешће у изради 40-о часовне радне недеље

Директор,
Организација консултација, вежби и испита,
помоћник директора,
ванредним ученицима и ученицима на
референт за ученичка
преквалификацији и доквалификацији
питања
Организовање санитарног и систематског
прегледа за ученике и наставнике
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Самостално

Септембар

Припрема кабинета и потребних средстава за
рад

Руководиоци кабинета

Током године

Директор, помоћник
Предузимање мера за унапређивање наставе и
директора, Педагошки
обезбеђивање наставних средстава
колегијум

Током године
– у периоду
неповољне
епидемиолошк
е ситуације

Директор, помоћник
директора, педагог,
председници стручних
већа

Током године
Током године

Током године

Током године

Током године

Током године

Током године

Током године

Током године

Праћење реализације on-line наставе

Консултације са наставницима у вези са
Педагог
реализацијом наставе
Директор, помоћник
Координација рада стручних већа
директора председници
стручних већа
Директор, помоћник
Анализа текућих проблема и решавање истих
директора, педагог,
психолог, запослени
Праћење успеха ученика у ваннаставним
Руководиоци секција,
активностима, такмичењима и афирмација
председници стручних
најуспешнијих ученика.
већа педагог, психолог
Присуствовање седницама стручних органа у
Директор, помоћник
школи
директора, председници
стручних већа, секретар
Прaћење реализације часова планираних
Директор, помоћник
распоредом
директора, педагог,
руководиоци стручних
већа
Посета часовима наставницима здравствене
Директор,
неге и козметичке групе предмета, часовима
помоћник директора,
одељењске заједнице
педагог, психолог
Директор, помоћник
директора, одељењски
Пријем и разговор са ученицима
старешина, педагог,
психолог
Директор, помоћник
директора, одељењски
Пријем и разговор са родитељима
старешина, педагог,
психолог
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Током године

Током године

Сарадња са представницима Министарства
просвете, науке и технолошког развоја,
представницима локалне заједнице,
представницима других школа и организација,
социјалним партнерима
Учествовање у реализацији културних и јавних
манифестација у школи

Током године

Учешће у организацији прославе обележавања
Дана школе, Дана козметичког одсека, Светог
Саве, Дана васпитача, међународног Дана
сестринства

Током године

Екстерно и интерно стручно усавршавање

Током године

Вођење евиденције о сопственом раду

Директор, помоћник
директора
Дирактор, помоћник
директора, руководиоци
секција
Директор, координатор
практичне наставе,
психолог, педагог,
председници стручних
већа, руководиоци
секција

5. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
а) Глобални план рада
Ред.
ПОДРУЧЈЕ РАДА
бр.
1.
Расправља о остваривању школског, односно наставног плана и програма
2.
Анализира остварене циљеве и исходе образовања
Разматра укупне резултате васпитно-образовне делатности и предлаже мере
3.
за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика
4.
Одобрава одсуство ученика у специфичним условима
5.
Разматра извештаје о обављеним испитима
Похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама
6.
из своје надлежности
Даје мишљење и предлоге о питањима из делокруга стручног рада Школе 7.
наставни планови и програми, уџбеници и сл.
Усваја распоред школских писмених задатака и контролних вежби
8.
Разматра извештај са стручног усавршавања наставника и стручних сарадника
9.
Предлаже чланове за Школски одбор
10. Даје мишљење Школском одбору за избор директора Школе
Врши и друге послове које му наложи Школски одбор и директор Школе, у
11.
циљу унапређивања васпитно образовног рада
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б) Оперативни план рада
Време
реализације

Септембар

Октобар
Новембар

Децембар

Јануар

Садржај активности
Разматрање Годишњег плана рада за школску 2022/2023.
годину.
Усвајање распореда писмених задатака и контролних
вежби.
Разматрање Извештаја о раду школе и директора за
школску 2021/2022. годину.
Текућа питања.
Организација прославе Дана школе.
Разматрање резултата у учењу и дисциплини на крају
првог класификационог периода.
Предлог мера за унапређење васпитно-образовног рада
Васпитно-дисциплинске мере.
Ослобађање од наставе физичког васпитања.
Анализа реализације самовредновања и вредновања,
Развојног плана, Годишњег плана рада школе.
Извештај о полагању испита ванредних кандидата и
кандидата на доквалификацији и преквалификацији у
октобарском испитном року.
Текућа питања.
План уписа у наредну школску годину.
Избор најбољег практичара образовног профила
козметички техничар.
Ослобађање од наставе физичког васпитања.
Разматрање извештаја o oствареним резултaтима на крају
првог полугодишта (успех и дисциплина ученика).
Предлог мера и задатака на унапређењу васпитнообразовног рада.
Предлог мера за побољшање квалитета наставе и успеха
ученика.
Извештај о полагању испита ванредних кандидата и
кандидата на доквалификацији и преквалификацији у
децембарском испитном року.
Извештај са стручног усавршавањa наставника.
Анализа реализације самовредновања и вредновања,
Развојног плана, Годишњег плана рада школе.
Ослобађање од наставе физичког васпитања.
Текућа питања.
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Носиоци
активности
Директор
Психолог
Педагог
Помоћник
директора

Педагог
Психолог
Тим за
самовредн.
Стручни актив
за развојно
планирање
Тим за праћење
остварености
годишњег плана
рада
Педагог
Психолог
Помоћник
Директора
Предметни
наставници
Педагог
Директор
Помоћник
директора
Тим за
самовредн.
Стручни актив
за развојно
планирање
Тим за праћење
остварености
годишњег плана
рада

Април

Јун
Јул

Август

Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог
периода.
Извештај о полагању испита ванредних кандидата и
кандидата на доквалификацији и преквалификацији у
фебруарском испитном року.
Анализа реализације самовредновања и вредновања,
Развојног плана, Годишњег плана рада школе.
Ослобађање од наставе физичког васпитања.
Текућа питања.
Анализа успеха ученика завршних разреда на крају другог
полугодишта.
Извештај о полагању испита ванредних кандидата и
кандидата на доквалификацији и преквалификацији у
априлском испитном року.
Извештаj o оствареним резултатима на крају другог
полугодишта у успеху ученика првог, другог и трећег
разреда.
Похвале и награде.
Избор ученика генерације.
Извештај о полагању матурских испита у школској
2021/2023. години.
Разматрање извештаја о стручном усавршавању
наставника.
Избор комисије за упис ученика.
Анализа реализације самовредновања и вредновања,
Развојног плана, Годишњег плана рада школе.
Извештај о полагању испита ванредних кандидата и
кандидата на доквалификацији и преквалификацији у
јунском испитном року.
Текућа питања.
Предлог мера за унапређивање рада у новој шкoлској
години
Извештај о упису у први разред за школску 2023/2024.
годину
Извештај Тима за самовредновање и вредновање рада
школе
Упутства за почетак школске 2023/2024. године.
Усвајање уџбеника за школску 2023/2024. годину
Текућа питања
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Директор,
Помоћник
директора
Педагог,
психолог,
одељенске
старешине Тим
за
самовредновање
и за развој
школског плана
Директор
Помоћник
директора
Педагог
Психолог
Одељенске
старешине Тим
за
самовредн.
Стручни актив
за развојно
планирање
Тим за праћење
остварености
годишњег плана
рада

Директор
Помоћник
директора
Педагог
Психолог
Одељенске
старешине
Предствници
стручних већа и
тимова

6. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.

ПОДРУЧЈЕ

РАДА

Утврђује закључну оцену на предлог предметног наставника и оцену из
владања на предлог одељењског старешине.
Усклађује рад свих наставника и сарадника који изводе наставу у одељењу .
Разматра оствареност плана часова редовне наставе и ваннаставних
активности.
Предузима мере за бољу наставу и бољи успех ученика у учењу и владању.
Утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања.
Дискутује о питањима покренутим на родитељским састанцима одељења.
Предлаже ученике за доделу похвала и награда.

Оперативни план рада је следећи:
Време
реализације

Новембар

Јануар
Фебруар

Садржај активности
Упознавање одељењског већа са
структуром одељења првог разреда.
Утврђивање постигнутих резултата у
учењу и владању на крају првог
класификационог периода.
Похвале и дисциплинске мере и
упућивање ученика на саветодавни рад.
Реализација планираног фонда часова и
евидентирање ученика упућених на
допунску наставу.
Анализа вођења педагошке документације.
Текућа питања.
Утврђивање постигнутих резултата у
учењу и владању на крају првог
полугодишта.
Похвале и дисциплинске мере и
упућивање ученика на саветодавни рад.
Реализација планираног фонда часова и
реализација часова допунске и додатне
наставе.
Анализа вођења педагошке документације.
Приказ најважнијих садржаја и тема
реализованих на часовима одељењских
заједница.
Текућа питања.
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Носиоци
активности
Педагог
Психолог
Одељењске
старешине

Разред
I
I – IV
I – IV

Одељењске
старешине
I – IV
I – IV
Одељењске
старешине
Педагог
I
Педагог
I – IV
Одељењске
старешине

I – IV

Одељењске
старешине

I – IV
I – IV

Педагог
Одељењске
старешине

I – IV

Март
Април

Мај
Јун

Август

Током године

Утврђивање постигнутих резултата у
учењу и владању на крају трећег
класификационог периода.
Похвале и дисциплинске мере и
упућивање ученика на саветодавни рад.
Реализација планираног фонда часова
редовне наставе, часова допунске и
додатне наставе, као и секција.
Анализа вођења педагошке документације.
Припрема за такмичења.
Текући рад.
Утврђивање постигнутих резултата у
учењу и владању на крају другог
полугодишта.
Похвале и дисциплинске мере.
Предлог за избор ученика генерације.
Евидентирање ученика за разредни испит.
Реализација планираног фонда часова
редовне наставе, часова допунске и
додатне наставе, као и секција.
Анализа вођења педагошке документације.
Утврђивање резултата успеха ученика на
крају школске године са предлогом мера за
побољшање успеха у наредној школској
години.
Текућа питања.
Организација одељенских већа у складу са
препознатим потребама.
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Одељењске
старешине

I – IV
I – IV

Одељењске
старешине

I – IV

Одељењске
старешине
Педагог
Задужeни
наставници
Одељењске
старешине

I – IV

Одељењске
старешине

I – IV
IV
I – IV
I – IV

Одељењске
старешине
педагог

I – IV
I – IV

Одељењске
старешине

I – IV

Педагог
Психолог
Одељењске
старешине

I – IV

7. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА И ТИМОВА
7.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ И
УМЕТНОСТИ
Председник Стручног већа је Јелена Јовановић.
Време
реализације
септембар

октобар

Садржај активности

Носиоци активности

- Ажурирање и усклађивање планова
рада и
припрема за часове, договор о раду у
условима пандемије
- Организовање и усклађивање рада
секција

- Стручно веће

- Договор о обележавању Дана школе

- Чланови Стручног већа

- План писмених задатака
-Планирање стручног усавршавања за
текућу школску годину
- Процењивање потреба, интересовања
и могућности ученика

- Чланови већа

- Обележавање Дана школе

- Снежана Ковачевић Сапсај и
чланови секције

- Посета Сајму књига, уколико дозволе
епидемиолошки услови.

- Милка Пуач
- Стручно веће

- Договор о набавци нових књига за
школску библиотеку.

- Стручно веће

- Огледни час

- Бојана Марчетић

- Организовање додатне и допунске
наставе, консултација за ванредне
ученике, у складу са потребама и

- Стручно веће
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- Секције: хор – Драгана
Милошевић и Миљана Перић,
драмска – Бојана Драшковић,
рецитаторска – Снежана
Ковачевић Сапсај, литерарана –
Биљана Васиљевић,
библиотечка – Милка Пуач,
ликовна секција – Војислава
Врцељ

- Чланови Већа
- Чланови Већа

могућностима ученика и у складу са
епидемиолошким условима
- Усклађивање критеријума провере
знања ученика у оквиру предмета у
новим условима
- Посете часовима.

новембар

децембар

- Извештај о раду секција
-Међусобна посета часовима
- Анализа успеха на првој
класификацији
- Могућности и резултати примене
дигиталних технологија у настави
- Новогодишња приредба
- Дискусија о реализацији планираних
активности и додатних активности

јануар

фебруар
март

- Чланови Стручног већа
-Јелена Јовановић – Јована
Кузмановић, Снежана
Ковачевић Сапсај – Јована
Кузмановић
- Чланови већа
- Биљана Васиљевић – Бојана
Драшковић
- Чланови већа
- Чланови већа
- Бојана Драшковић и чланови
секције
- Председник Стручног већа

- Дан козметике

- Јована Кузмановић и чланови
секција

- Унапређење квалитета сарадње са
ученицима и резултати рада
- Извештавање о раду секција,
активностима и усавршавању
наставника

- Чланови већа

- Светосавска академија

- Снежана Ковачевић Сапсај,
Миљана Перић
- Чланови већа

- Семинар на Филолошком факултету,
уколико дозволи епидемиолошка
ситуација
- Анализа и размена искустава са
Републичког семинара
- Међусобна посета часовима
- Анализа успеха на полугодишту
- Праћење рада секција
-Школско такмичење у рецитовању,
уколико дозволи епидемиолошка
ситуација
- Обележавање Дана васпитача
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-Чланови већа

- Чланови већа
- Јелена Јовановић – Јана
Јовановић
- Педагог, психолог
- Чланови већа
-Чланови већа
- Снежана Ковачевић Сапсај и

април

-Учешће на такмичењима рецитаторске
и литерарне секције, уколико дозволи
епидемиолошка ситуација
- Припрема за матурски испит

мај

- Обележавање Дана сестринства

јун

- Анализа рада Стручног већа
- Расподела часова и ваннаставних
активности за наредну годину

Јелена Јовановић
-Снежана Ковачевић Сапсај,
Биљана Васиљевић, Јелена
Јовановић, Јована Кузмановић
- Чланови већа
- Јелена Јовановић и чланови
секција
- Чланови већа
- Стручно веће

7.2 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Председник Стручног већа страних језика је Дана Ђокић.
Време
реализације
Септембар

Садржај активности
-Подела допунских активности
-План писмених задатака
-Обележавање Европског дана језика

Октобар

Сви чланови већа

Драгана Павићевић
-Бојана Стојановић Росић
Дана Ђокић-Даниела
Павловић

Међусобна посета часовима

Посета Америчком кутку у Београду
Новембар

Носиоци активности

Анализа успеха на крају првог
класификационог периода
Усклађивање критеријума оцењивања и
вредновања ученика
Међусобна посета часовима
Извештај о реализованим часовима допунске
наставе
Израда извештаја о раду стручног већа
страних језика у периоду септембар-октобар
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Мирјана Лазић (са
ученицима)
Сви чланови већа
Мирјана Лазић, Драгана
Павићевић
Сви чланови већа
Дана Ђокић

Децембар
Јануар

Индивидуализована настава и усаглашавање
критеријума за оцењивање деце са
потешкоћама у учењу
Анализа успеха на крају првог полугодишта
Извештај о реализованим часовима допунске
наставе
Усклађивање критеријума оцењивања и
вредновања ученика

Сви чланови већа

-Међусобна посета часовима

Бојана Стојановић Росић
-Дана Ђокић

-Израда извештаја о раду стручног већа
страних језика у току првог полугодишта
Фебруар

Анализа реализованог плана и програма

Март

Огледни час
Међусобна посета часовима

Април

Анализа успеха на крају трећег
класификационог периода
Извештај о реализованим часовима допунске
наставе
Усклађивање критеријума оцењивања и
вредновања ученика
Међусобна посета часовима

Сви чланови већа

Дана Ђокић
Сви чланови
већа
Бојана Стојановић Росић
Мирјана Лазић
-Даниела Павловић

Сви чланови већа
Драгана Павићевић,
-Дана Ђокић

- Израда извештаја о раду стручног већа
страних језика током периода јануар-март

Дана Ђокић

Мај

Годишња конференција за наставнике
енглеског језика

Бојана Стојановић Росић,
Мирјана Лазић, Даниела
Павловић, Драгана
Павићевић

Јун

Анализа успеха на крају другог полугодишта
Анализа рада стручног већа
Извештај са посећених семинара
Израда извештаја о раду стручног већа
страних језика у периоду април-јун
Избор новог председника стручног већа
Израда извештаја о раду стручног већа
страних језика за школску 2022/2023.
Израда плана рада стручног већа за школску
2023/2024.

Август
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Сви чланови већа
Дана Ђокић
Сви чланови већа
Дана Ђокић
Сви чланови већа

7.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Председник Стручног већа је Јелена Џопалић.
Време
реализације

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар/
Фебруар

Садржај активности
Ажурирање и усклађивање планова рада и
припрема за часове са важећим програмима
рада као и начином рада у складу са
препорукама Министарства просвете.
Презентовање савремених средстава и
методологије рада међу члановима већа
Организовање и усклађивање рада секција
Оснивање секције Верска настава и
презентација плана и програма рада секције
ученицима
Организовање додатне и допунске наставе,
консултација за ванредне ученике, у складу
са потребама и могућностима ученика
Усклађивање критеријума провере знања
ученика у оквиру предмета
Дискусија реализације планираних
активности и додатних активности
Учешће у припреми прославе дана школе
Извештавање о раду секција, активностима
и усавршавању наставника
Израда извештаја о раду стручног већа
током првог класификационог периода
школске 2022/23. године (први тромесечни
извештај).
Анализа успеха ученика у области
друштвених наука током првог полугодишта
школске 2022/23. године
Дискусија реализације планираних
активности и додатних активности
Анализа мера за унапређење квалитета
сарадње са ученицима и резултата рада
Извештавање о раду секција, активностима
и усавршавању наставника
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Носиоци активности

Сви чланови Већа

Јелена Џопалић

Сви чланови Већа

Јелена Џопалић
Сви чланови Већа
Јелена Џопалић

Сви чланови Већа

Сви чланови Већа

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Израда извештаја о раду стручног већа
током другог класификационог периода
школске 2022/23. године (други тромесечни
извештај)
Учествовање у обележавању прославе
школске славе Св.Саве
Дискусија реализације планираних
активности и додатних активности
Извештавање о раду секција, активностима
и усавршавању наставника
Израда извештаја о раду стручног већа
током трећег класификационог периода
школске 2022/23. године ( трећи тромесечни
извештај)
Анализа мера за унапређење квалитета
сарадње са ученицима и резултата рада
Дискусија реализације планираних
активности и додатних активности
Извештавање о раду секција, активностима
и усавршавању наставника
Израда извештаја о раду стручног већа
током четвртог класификационог периода
школске 2022/23. године ( четврти извештај)
Анализа успеха ученика у области
друштвених наука током првог и другог
полугодишта школске 2022/23. године
Израда годишњих извештаја о раду секција
и раду стручног већа током школске
2022/23. године
Дискусија структуре 40-очасовне радне
недеље и распореда часова
Израда планова и програма рада предметне
наставе, секција,стручних тимова,ученичког
парламента и стручног већа за школску
2022/23. годину
Избор председника Стручног већа
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Јелена Џопалић

Сви чланови Већа
Сви чланови Већа

Јелена Џопалић

Сви чланови Већа
Сви чланови Већа

Јелена Џопалић

Сви чланови Већа

Јелена Џопалић

Сви чланови Већа

Током
школске
године

Учешће у наставним, ваннаставним,
административним и другим активностима у
школи и ван школе
Учешће у екстерним и интерним
едукацијама, презентацијама, предавањима,
скуповима и другим облицима
професионалног усавршавања
Организација и реализација наставних и
Сви чланови Већа
ваннаставних активности за ученике и
наставнике Школе
Рад на унапређивању наставе
Рад на развоју међупредметних
компетенција
Рад на унапређивању мотивације ученика и
наставника
Сарадња са социјалним партнерима и
социјалном заједницом.

7.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА
Председник Стручног већа је Огњен Гркинић.
Време
реализације

Септембар

Октобар

Садржај активности
Усвајање записника са претходне
седнице Већа
Формирање и организовање
секција - избор ученика за секције
Усвајање плана узајамних посета
часовима
Планирање интерног и екстерног
усавршавања
Предлог плана контролних вежби
Усвајање термина допунске наставе
Усвајање записника са претходне
седнице Већа
Усклађивање критеријума оцењивања
Унапређивање сарадње између предметних
наставника у процесу припремања и
извођења наставе
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Носиоци активности

Сви чланови Већа
Снежана Џивџановић,
Валентина Иванов

Сви чланови Већа
(председник стручног
већа и
предметни наставници)

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Усвајање записника са претходне седнице
Већа
Анализа успеха ученика на крају
првог класификационог периода
Реализација допунске и додатне
наставе
Упознавање чланова Већа и размена
искустава са посећених семинара и
предавања
Усвајање записника са претходне седнице
Већа
Мере за побољшање успеха ученика
Усвајање записника са претходне седнице
Већа
Реализација допунске и додатне наставе
Уједначавање критеријума оцењивања
Усвајање записника са претходне седнице
Већа
Анализа реализације плана и програма
наставног процеса
Анализа успеха на крају првог полугодишта
Извештај о међусобној посети часовима
Усвајање записника са претходне седнице
Већа
Извештај о раду секција
Едукација ученика о значају и начинима
заштите животне средине
Усвајање записника са претходне седнице
Већа
Анализа успеха на крају трећег
класификационг периода
Реализација редовне, допунске наставе и секција
Усвајање записника са претходне седнице
Већа
Дискусија реализације планова и програма
Дискусија реализације плана и програма у
одељењима завршних разреда

148

Сви чланови Већа

Сви чланови Већа

Сви чланови Већа

Сви чланови Већа

Сви чланови Већа

Сви чланови Већа

Сви чланови Већа
Наставници одељења
завршних разреда

Јун

Август

Током
године

Усвајање записника са претходне седнице
Већа
Анализа успеха ученика на крају школске
године
Анализа редовне, допунске и
припремне наставе
Дискусија расподеле часова за наредну
школску годину
Израда извештаја о раду стручног већа
Усвајање записника са претходне седнице
Већа
Усвајање планова секција
Израда и усвајање планова предмета већа
Разматрање и усвајање Годишњег плана
рада већа за школску 2023/2024. годину
Избор руководиоца и записничара Стручног
већа
Договор о набавци учила
Једнодневни излет – посета Природњачком
центру у Свилајнцу
Посета огледном добру „Радмиловац“
Пољопривредног факултета Универзитета у
Београду
Посета: Ботаничка башта „Јевремовац“ у
Београду
Посета: Бео ЗОО врт
Посета: Хемијски музеј
Посета: Анатомски музеј факултета
ветеринарске медицине

Сви чланови Већа
Јелена Јововић

Сви чланови Већа

Снежана
Џивџановић, Ивана
Андрић
Валентина Иванов,
Марина
Стојиљковић

7.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И КУЛТУРЕ ТЕЛА
Председник Стручног већа је Mирко Матијевић.
Време
реализације
Септембар

Садржај активности
Усвајање плана рада већа за школску 2022/2023.
годину
Израда глобалних и оперативних планова рада
Набавка реквизита за наставу
Уређење кабинета
Одабир тестова за проверу физичких
способности ученика
Уједначавање критеријума оцењивања
Формирање секција
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Носиоци активности

Сви чланови већа

Октобар

Новембар

Децембар
Јануар
Фебруар
Март

Евиденција ученика ослобађених од наставе
физичког васпитања
Организација учешћа ученика на општинском
такмичењу у Кошарци
Организација посете ученика и наставника
Сајму спорта
Анализа такмичарског календара
Организација учешћа ученика на Општинском
такмичењу у одбојци
Међусобна посета часовима чланова Већа
Припреме за зимовање ученика на Копаонику
Међусобна посета часова
Зимовање ученика на Копаонику
Анализа постигнутих резултата на такмичењима
Дискусија стручног усавршавања чланова Већа
Организација учешћа ученика на Општинском
такмичењу у малом фудбалу
Међусобна посета часовима чланова Већа
Организација учешћа ученика на Градском
такмичењу у спортској гимнастици
Међусобна посета часовима чланова Већа
Организација Школског такмичења у одбојци

Сви чланови већа
Бранко Трифуновић
Сви чланови већа
Мирко Матијевић
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Бранко Трифуновић
Биљана Живојиновић
Брајтигам
Мирко Матијевић

Април

Мај

Јун

Август

Организација учешћа ученика Општинском
такмичењу у атлетици
Стручно усавршавање чланова Већа
Организација учешћа ученика у Београдском
маратону у сарадњи са Земунском гимназијом
Организација учешћа ученика у Пролећном
кросу РТС-а
Анализа рада секција
Провера физичких способности ученика
Анализа реализације програмских задатака и
успеха ученика на крају школске године
Анализа рада Стручног већа и избор
руководиоца Већа
Предлог плана рада Стучног већа за наредну
школску годину
Предлог набавке наставних средстава
Анализа резултата ученика на разредним и
поправним испитима
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Сви чланови већа
Биљана Живојиновић
Брајтигам
Сви чланови већа

Сви чланови већа
Сви чланови већа

7.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
Председник Стручног већа је Никола Кнежевић.
Време
реализације

Садржај активности
Израда глобалних планова рада
Анализа предзнања ученика првих разреда
Планирање писмених и контролних задатака

Септембар

Избор задатака за први контролни задатак из
математике
Избор задатака за тест из рачунарства и
информатике и предузетништва

Октобар

Током године

Новембар

Анализа уџбеника и збирки и степена њиховог
коришћења
Избор задатака за први писмени из математике
Међусобна посета часовима у оквиру
већа
математике и рачунарства и информатике и
предузетништва
Анализа успеха на крају прве
класификације
Организација допунске наставе
Корелација са већима природних наука

Током године Вршњачке едукације
Током године Превенција дигиталног насиља
Избор задатака за други писмени из
математике
Децембар

Анализа рада стручног већа
Избор стручних семинара

Стручни семинари
Током године Извештаји и анализа семинара
Јануар
Фебруар

Избор задатака за трећи контролни из
математике
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Носиоци активности
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Наталија Ракић,
Владимир Јеленковић,
Иван Ракић,

Никола Кнежевић,
Хилда Пешић
Сви чланови већа
Владимир Јеленковић
Иван Ракић
Чланови стручног већа
Наталија Ракић и
Хилда Пешић
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Чланови стручног већа
Чланови већа
Наталија Ракић,
Владимир Јеленковић,
Иван Ракић,
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Наталија Ракић,
Владимир Јеленковић,
Иван Ракић,

Избор ученика за школско такмичење из
математике

Наталија Ракић,
Владимир Јеленковић,
Иван Ракић,
Припрема ученика за такмичење из математике Иван Ракић
Владимир Јеленковић

Март
Април

Мај
Јун

Избор задатака за трећи писмени из математике
Анализа резултата на крају трећег
класификационог периода
Анализа постигнутог успеха ученика на
такмичењу из математике
Реализација допунске наставе
Избор задатака за четврти писмени задатак из
математике
Прерасподела часова за следећу школску
годину
Израда Извештаја о раду стручног већа

Наталија Ракић,
Владимир Јеленковић,
Иван Ракић,
Сви чланови већа
Иван Ракић
Владимир Јеленковић
Наталија Ракић,
Владимир Јеленковић,
Иван Ракић и
Сви чланови већа
Сви чланови већа

7.7 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МЕДИЦИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
Председник Стручног већа је др Едита Мијовић.
Време
реализације

Током
године

Садржај активности
Стручно усавршавање (екстерно) путем
акредитованих семинара и (интерно) путем
угледних и огледних часова, предавања
праћење стручне литературе
Коришћење у раду нових наставних
средстава и метода рада
Унапређивање рада и вођење педагошке
документације путем електронског дневника.
Требовање прибора за рад наставника и рад
секција
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Носиоци активности

Септембар

Међусобне посете часовима
Међупредметно повезивање
Корелација рада теорије и праксе
клиничких предмета
Усклађивање критеријума оцењивања
Чланови већа
Реализација консултативно-припремне
наставе за ванредне ученике и ученике који
се упућују на разредне и поправне испите
Реализација допунске, додатне наставе и
рада секција
Сарадња са психолошко-педагошком
службом
Активно укључивање у рад Тимова у
Школи
Рад на унапређивању наставе
Развијање компетенција за целоживотно
учење
Развијање вештина комуникације, сарадње и
решавања проблема
Развијање одговорног односа према здрављу
и околини
Сарадња са социјалним партнерима и
социјалном заједницом
Унапређивање сарадње са родитељима
ученика
Евидентирање уџбеника из појединих
предмета у одговарајуће рубрике
електронског дневника
Евидентирање плана писмених провера
знања из појединих предмета у одговарајуће
Чланови већа
рубрике електронског дневника
Упознавање са тренутно важећим законским
одредбама – правилник о оцењивању
Упознавање са посебним потребама
појединих ученика (ИОП и
индивидуализована настава) и начину рада са
њима
Усвајање плана узајамне посете часовима.
Укључивање ученика у допунску и додатну
наставу
Чланови већа
Планирање интерног и екстерног
усавршавања за наредни период
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Октобар

Новембар

Децембар

Јануар/
Фебруар

Март

Април

Анализа текућег рада и успеха ученика
Узајамна посета наставника часовима
Планирање интерног и екстерног
усавршавања за наредни период

Анализа успеха на крају првог
класификационог периода
Анализа нереализованих часова на крају
првог класификационог периода
Анализа одржане додатне и допунске наставе
на крају првог класификационог периода
Предлог мера за побољшање успеха
Планирање интерног и екстерног
усавршавања за наредни период
Израда извештаја о раду Стручног већа и
секција у току првог класификационог
периода
Анализа текућег рада и успеха ученика
Планирање интерног и екстерног
усавршавања за наредни период
Анализа успеха на крају првог
полугодишта
Реализација допунске и додатне наставе на
крају првог полугодишта
Предлог мера за побољшање успеха
Припрема ученика за предстојећа такмичења
Планирање интерног и екстерног
усавршавања за наредни период
Израда извештаја о раду Стручног већа и
секција у току првог полугодишта
Припрема ученика за такмичење из
анатомије и физиологије
Припрема ученика за такмичење из прве
помоћи и реалистичког приказа повреда,
обољења и стања
Планирање интерног и екстерног
усавршавања за наредни период
Анализа успеха на крају трећег
класификационог периода
Анализа нереализованих часова на крају
трећег класификационог периода
Анализа реализоване додатне и допунске
наставе на крају трећег класификационог
периода
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Чланови већа

Чланови већа

Председник стручног
већа др Едита Мијовић

Чланови већа

Чланови већа
Председник Стручног
већа др Едита Мијовић

Наставници анатомије
Наставници прве
помоћи
Чланови већа

Чланови већа

Мај

Јун

Јул

Август

Предлог мера за побољшање успеха
Припрема матурских испита
Израда извештаја о раду Стручног већа и
секција у току трећег класификационог
периода
Учешће на такмичењу из анатомије и
физиологије
Припрема и организација матурских
испита
Анализа постигнутог успеха и владања
ученика, изостанака и реализоване допунске
и додатне наставе
Благовремено евидентирање ученика који су
потенцијални кандидати за разредни испит
Планирање интерног и екстерног
усавршавања за наредни период
Анализа успеха на крају другог
полугодишта
Планирање и реализација припремне наставе
-Анализа успеха на матурским испитима
Анализа рада Стручног већа
Израда извештаја о раду Стручног већа и
секција у школској 2022/23. години
Израда извештаја о стручном
усавршавању чланова Стручног већа у
досадашњем периоду за школску 2022/23.
Избор новог председника и записничара
Стручног већа
Израда годишњег плана рада Стручног
већа за школску 2023/24. годину
Израда годишњих и оперативних планова
рада за школску 2022/23. годину

Председник
већа

Стручног

Чланови већа

Чланови већа

Чланови већа
Председник
већа

Стручног

Председник Стручног
већа
Чланови Већа

7.8. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ
Председник стручног већа је Стојана Ивановић.
Време
реализације
Септембар,
фебруар

Садржај активности
Припрема кабинета здравствене неге и прве
помоћи за реализацију наставе у школској
2022/2023. години
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Носиоци активности
Борка Ђурашковић,
Марија Јанковић,
Горјана Кнежевић,
Марија Михајловић

Септембар-јун

Сарадња са наставним базама

Септембар-јун

Посете часовима

Септембар-јун

Међусобне посете часовима
Организација и реализација допунске
наставе
Припрема ученика за учешће на такмичењу
из здравствене неге
Припрема ученика за учешће на такмичењу
из прве помоћи (школско, општинско,
републичко)

Септембар- јун
Септембар –
април
Септембар –
мај
Септембар –
јун
Септембар –
јун
Октобар

Октобар
Новембар,
април
Новембар,
јануар, април,
јун
Новембар
Децембар

Секција Црвеног крста
Секција прве помоћи и реалистичког
приказа повреда, обољења и стања
Обележавање Међународног дана старих
особа (Геронтолошки центар Београд,
Бежанијска коса)
Предавање: Истраживање ставова ученика о
психоактивним супстанцама
Сарадња са кабинетом за трансфузију крви
КБЦ Земун (акција добровољног давања
крви)
Анализа реализације наставног плана и
програма и успеха ученика на крају
класификационих периода
Предавање:Утицај пандемије Covid-19 на
квалитет живота и образовање ученика
Медицинске школе „Надежда Петровић“
Земун
Предавање: Кардуиопулмонална
реанимација-нове препоруке

Фебруар – март Школско такмичење из здравствене неге
Фебруар

Предавање:Упознавање наставника
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Координатор практичне
наставе Јасмина
Цвијовић-Вуковић,
наставници у
наставним базамa
Директор,помоћник
директора, педагог,
психолог
Чланови стручног већа
Чланови стручног већа
Елизабета Марковић,
Марија Хофер
Стојана Ивановић
Марија Михајловић
Невена Живковић
Eмина Никочевић
Стојана Ивановић
Марија Михајловић
Веселинка Величанин,
Милена Инђић,
Снежана Видојевић,
Гордана Савић,
Александра Вучковић
Саша Миленовић
Емина Никочевић,
Невенка Перић
Чланови стручног већа
Елизабета Марковић

Веселинка Величанин
Стојана Ивановић
Чланови стручног
већа,Елизабета
Марковић, Марија
Хофер
Веселинка

Март

здравствене неге са оцењивачким листама у
првој помоћи
Предавање: „Бол као медицински,
социјални, културолошки и психолошки
феномен у педијатрији“

Март

Обележавање дана образовног профила
медицинска сестра-васпитач

Март

Обележавање Дана Васпитача 21.03.2023.
године у сарадњи са Академјом струковних
студија Београд

Март, април,
мај

Промоција постојећих смерова ученицима
осмог разреда основних школа

Април

Републичко такмичење из здравствене неге

Март,
април, мај

Учествовање у организацији и обележавању
међународног Дана сестринства

Мај

Квиз: „Желите ли да постанете медицинар?“

Мај
Мај

Мај
Мај - август

Републичко такмичење у пружању прве
помоћи и реалистичком приказу повреда и
стања
Оштинско такмичење у пружању прве
помоћи-Црвени крст Земун
Избор најбољих матураната практичара и
најбољег практичара завршног разреда
образовних профила здравствени неговатељ
и медицинска сестра васпитач
Припремна настава и реализација
разредних, поправних, матурског и
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Величанин,Стојана
Ивановић
Оливера МилосављевПантелић
Славица Лазић, Бојана
Хасанбеговић, Ива
Милошевић, педагог
школе
Славица Лазић
сарадници Драгана
Терзић
Марковић,проф.др
Милица Васиљевић
Благојевић и Драгица
Ранковић.
Оливера МилосављевПантелић, Милица
Павловић, Марија
Јанковић, Марија
Михајловић, и чланови
стручног већа
Елизабета Марковић,
Марија Хофер
Чланови стручног већа
Организациони одбор:
Јасмина ЦвијовићВуковић,
Елизабета Марковић,
Славица Лазић,
Стојана Ивановић
Марија ИзгаревићВељковић
Стојана Ивановић
Марија Михајловћ
Невена Живковић
Емина Никочевић
Стојана Ивановић
Чланови стручног већа

Чланови стручног већа

Јун, август

завршног испита
Обележавање Националног дана
добровољних давалаца крви
Предавање: Синдром изгарања код
наставника
Предлози за прерасподелу часова и
задужења за школску 2023/2024. годину

Јун, август

Извештај о раду стручног већа за школску
2022/2023. годину

Мај
Мај

Август
Август

Током године

Током године

Током године
Током године
Током године

Током године

Током године
Током године

Емина Никочевић,
Невена Живковић,
Славица Лазић и
Милица Павловић
Јасмина Цвијовић
Вуковић, чланови
стручног већа
Стојана Ивановић

Израда глобалних и оперативних наставних
планова, планова стручног усавршавања за
школску 2023/2024. годину
Израда плана рада стручног већа
здравствене неге за школску 2023/202.
годину
Сарадња наставника исте групе предмета и
модула у циљу стандардизације наставног
плана и програма
Сарадња чланова стручног већа здравствене
неге са члановима стручног већа
медицинске групе предмета у циљу
усаглашавања наставних планова и
програма (присуствовање предавањима,
угледним часовима)
Сарадња наставника здравствене неге са
члановима стручног већа козметичке групе
предмета (присуствовање предавањима,
угледним часовима)
Организација припремне наставе за
полагање разредних, поправних, матурског
и завршног испита
Учешће у реализацији испита ванредних
ученика и ученицика на преквалификацији
и доквалификацији
Стручно, педагошко и професионално
усавршавање наставника присуствовањем
семинарима (интерно и екстерно стручно
усавршавање)
Учествовање у раду школских тимова

Чланови стручног већа

Присуствовање састанцима стручног већа
здравствене неге, седницама одељенских
већа, Наставничког већа, Педагошког

Чланови стручног већа
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Председник стручног
већа
Чланови стручног већа
Чланови стручног већа

Чланови стручног већа
Чланови стручног већа
Чланови стручног већа
Чланови стручног већа

Чланови тимова

колегијума

Током године

Вођење евиденције о сопственом раду

Самостално

Сарадња са родитељима

Чланови стручног већа,
одељенске старешине,
педагог и психолог
Чланови стручног већа

Током године
Током године

Праћење напредовања ученика, размена
искустава

Током године

Унапређивање садржаја наставних планова
који се односе на методе и технике рада

Чланови стручног већа

Током године

Примена стечених знања и вештина у
настави

Чланови стручног већа

Узајамне посете наставника часовима и
упознавање са садржајем, методама и
техникама извођења наставе из других
предмета, модула – стандардизација наставе
Заједнички рад наставника истих и
различитих предмета, модула на припреми и
реализацији наставних садржаја (размена
материјала)
Упознавање наставника и ученика са
личним искуствима особа са потешкоћама у
развоју и функционисању

Чланови стручног већа

Током године

Током године

Током године

Упознавање наставника и ученика са
личним искуствима талентованих особа
Током године

Током године

Током године

Унапређивање компетенција наставника за
планирање и примену индивидуализоване
наставе

Модернизација наставних средстава и
опреме (у складу са годишњим планом рада
школе)
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Чланови стручног већа,
предметни наставници
Чланови стручног већа
који су у тиму за
инклузивно
образовање: Стојана
Ивановић Ива
Милошевић
Чланови стручног већа
који су у тиму за
инклузивно
образовање: Стојана
Ивановић, Ива
Милошевић
Чланови стручног већа
који су у тиму за
инклузивно
образовање: Стојана
Ивановић, Ива
Милошевић
Директор школе,
помоћник директора,
координатор практичне
наставе председник
стручног већа

здравствене неге,
Развој вештина самовредновања и
вредновања знања ученика
Током године

Оснаживање ученика за планирање каријере
и професионалног развоја
Током године

Током године
Током године
Током године
Током године

Успостављање електронског вида
комуникације између наставника и ученика
Вршњачке едукације

Стојана Ивановић,
Невена Живковић

Упознавање чланова већа са радом Тима за
заштиту ученика од дискриминације насиља
злостављања и занемаривања
Успостављање сарадње са наставницима
других школа путем дигиталне
комуникације
Остваривање eTwinning ознаке за школе

Члан тима за
превенцију насиља
Лидија Алесић
Чланови стручног већа

Током године

Током године

Током године

Током године

Током године

Током године

Члан тима за развој
међупредметних
компетенција: Тамара
Крстић, Славица
Марковићи чланови
стручног већа
Члан тима за развој
међупредметних
компетенција: Тамара
Крстић и чланови
стручног већа
Ива Милошевић и
чланови стручног већа

Формирање електронске библиотеке
(Селфи)
Професионално усавршавање путем
интернета
Примена савремених дигиталних
технологија у настави
Едукација ученика о примени здравих
стилова живота
Успостављање и одржавање сарадње са
институцијама локалне заједнице
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Члан тима за развој
међупредметних
компетенција: Тамара
Крстић
Члан тима за развој
међупредметних
компетенција: Тамара
Крстић
Самостално сви
наставници
Ива Милошевић и
други предметни
наставници у складу са
могућностима
Стојана Ивановић,
Саша Миленовић,
Невена Живковић и
чланови стручног већа
Јасмина ЦвијовићВуковић, Ива
Милошевић, Невенка

Током године

Успостављање и одржавање сарадње са
другим школама и образовним
институцијама

Перић, Оливера
Милосављев-Пантелић,
Саша Миленовић,
Стојана Ивановић,
Емина Никочевић,
Невена Живковић
Јасмина ЦвијовићВуковић

7.9. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА КОЗМЕТИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
Председник стручног већа је Тијана Машић.
Време
реализације
Током године
Током године

Током године
Током године
Током године

Садржај активности
Сарадња наставника исте групе предмета у
циљу стандардизације наставног плана и
програма
Сарадња наставника естетске неге са
члановима стручног већа здравствене неге
(присуствовање предавањима, угледним
часовима)
Организација припремне наставе за полагање
разредних, поправних, матурског испита
Учешће у организацији испита ванредним
ученицима и ученицима на преквалификацији
и доквалификацији
Стручно, педагошко и професионално
усавршавање наставника присуствовањем
семинарима

Током године

Учествовање у раду школских тимова

Током године

Присуствовање седницама Наставничког већа,
одељењских већа, Педагошког колегијума

Током године

Вођење евиденције о сопственом раду
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Носиоаци активности
Наставници по
групама предмета
Чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа
Чланови тимова
Чланови стручног
већа
Самостално

Током године

Сарадња са родитељима

Током године

Проценити потребе, интересовања и
могућности ученика

Током године

Унапредити садржаје наставних планова који
се односе на методе и технике рада

Током године

Учешће у хуманитарним акцијама

Током године

Перманентно стручно усавршавање

Чланови стручног
већа,
одељењске старешине
Председник стручног
већа и чланови
стручног већа
Сви чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа
Председник стручног
већа и чланови
стручног већа

Током године
Примена стечених знања и вештина

Током године

Узајамне посете наставника часовима и
упознавање са садржајем, методама и
техникама извођења наставе из других
предмета

Председник и
чланови стручног
већа

Председник и
чланови стручног
већа

Током године

Заједнички рад наставника истих и различитих Председник стручног
предмета на припреми и реализацији
већа, предметни
наставних садржаја
наставници

Током године

Упознавање наставника и ученика са личним
искуствима особа са потешкоћама у развоју и
функционисању

Чланови стручног
већа који су у тиму за
инклузивно
образовање –
Дубравка Тодоровић

Упознавање наставника и ученика са личним
искуствима талентованих особа

Чланови већа који су
у тиму за инклузивно
образовање- Дубравка
Тодоровић

Током године

Током године

Унапређење компетенција наставника за
планирање и примену индивидуализоване
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Чланови већа који су
у тиму за инклузивно
образовање- Дубравка

наставе

Тодоровић

Током године

Модернизација наставних средставастандардизација наставе

Председник стручног
већа, координатор
практичне наставе

Током године

Модернизација опреме кабинета естетске неге, Јасмина ЦвијовићВуковић, Марија
масаже и козметологије
Јаковљевић, управа
школе
Развој вештина самовредновања и вредновања знања ученика

Члан тима за развој
међупредметних
компетенција Драгана
Петковић

Током године

Оснаживање ученика за планирање каријере и
професионалног развоја

Члан тима за развој
међупред-метних
компетенцијаДрагана Петковић

Током године

Успостављање електронског вида
комуникације између наставника и ученика

Чланови стручног
већа

Током године

Вршњачке едукације

Чланови стручног
већа

Током године

Превенција дигиталног насиља

Чланови већа,
одељењске старешине

Током године

Сарадња са Заводом за унапређење
образовања и васпитања у вези са свим
актуелним дешавањима ( матура, планови и
програми / ревизија)

Члан тима за развој
међупредметних
компетенција

Током године

Професионално усавршавање путем интернета

Самостално сви
наставници

Током године

Примена савремених дигиталних технологија
у настави

Сви чланови већа у
складу са
могућностима

Током године
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Драгана Петковић

Током године

Едукација ученика о примени здравих стилова
живота

Чланови стручног
већа

Током године

Успостављање и одржавање сарадње са
институцијама локалне заједнице

Председник и
чланови већа

Септембар,
октобар, јануар,
фебруар

Припрема кабинета естетске неге, масаже и
козметологије за реализацију наставе у
школској 2021/2022. години, требовање
материјала

Координатор
практичне наставе
Јасмина ЦвијовићВуковић,председник
и чланови већа

Септембар-јун

Посете часовима

Помоћник директора,
педагог, психолог

Септембар – јун

Међусобне посете часовима

Чланови стручног
већа

Септембар - јун

Организовање и реализовање допунске
наставе

Чланови стручног
већа

Октобар

Посета Фестивалу здравља и Сајму козметике

Чланови стручног
већа

Организација блок наставе

Чланови већа који
воде блок наставу

Октобар

Новембар

Организација „отворених врата“ на
козметичком смеру
Припреме за обележавање „Дана козметике“
Приказ специјалистичког рада „Примена
хијалуронске киселине у анти ејџ третманима“

Сви чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа
Драгана Петковић

Новембар,
јануар, април,
јун

Анализа реализације наставног плана и
програма и успеха ученика на крају
класификационих периода

Чланови стручног
већа

Децембар

Обележавање Дана козметике

Сви чланови већа

Децембар

Предавање „Опекотине“

Милица Павловић

Јануар -

Организација блок наставе у другом

Чланови већа који
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фебруар

Март

полугодишту

воде блок наставу

Огледни час

Марија Јаковљевић

Посета пролећном Сајму козметике и
Фестивалу здравља

Чланови већа

Предавање „Ароматерапија“
Предавање – Подршка оболелима од
карцинома
Март, април, мај

Промоција постојећих смерова ученицима
осмог разреда

Предавач Гордана
Пешељ, организација
Биљана Никчевић
НУРДОР
Сви чланови стручног
већа

Учешће на Сајму образовања
Април

Организовање Ускршњег базара

Биљана Никчевић и
чланови већа

Мај

Обележавање Националног дана
добровољних давалаца крви и Дана
сестринства (преглед коже и одређивање фото
типа коже)

Драгана Петковић и
чланови већа и
ученици

Мај - август

Припрема и организовање матурских,
разредних и поправних испита

Чланови стручног
већа

Јун - август

Предлози за прерасподелу часова и задужења
за школску 2022/2023. годину

Јасмина ЦвијовићВуковић, чланови
стручног већа

Извештај о раду стручног већа за 2021/2022.
годину
Август
Август

Израда глобалних и оперативних наставних,
планова, планова стручног усавршавања за
школску 2022/2023. годину
Израда плана рада стручног већа козметичке
групе предмета за школску 2022/2023. годину
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Марија Јаковљевић
Чланови стручног
већа
Председник стручног
већа

7.10. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Председник Педагошког колегијума је директор Школе Радица Стојановић.
Време
реализације

Септембар
Октобар

Новембар
Децембар
Јануар

Садржај активности
Анализа реализације Годишњег плана рада
за школску 2022/2023. годину.
Израда плана школских такмичења.
Анализа реализације самовредновања и
вредновања рада школе.
Анализа реализације Развојног плана школе.
Разматрање извештаја о раду Стручних
већа.
Разматрање извештаја о раду Тима за
заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.
Разматрање извештаја о раду Тима за
инклузивно образовање.
Разматрање извештаја о раду Тима за
каријерно вођење и саветовање.
Стручно усавршавање наставника.
Организација активности у вези са
обележавањем Дана школе.
Доношење предлога плана уписа за наредну
школску годину.
Организација активности у вези са
обележавањем Дана козметике.
Анализа реализације самовредновања рада
школе.
Анализа реализације Развојног плана школе.
Анализа реализације наставног плана и
програма.
Анализа реализације часова допунске и
додатне наставе и секција.
Анализа успеха ученика на такмичењима.
Разматрање извештаја о раду Стручних
већа.
Разматрање извештаја о раду Тима за
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Носиоци активности

Представници стручних
већа
Директор школе и
координатор практичне
наставе

Представници стручних
већа
Директор школе и
координатор практичне
наставе

Фебруар
Март

Април, Мај
Јун

заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.
Разматрање извештаја о раду Тима за
инклузивно образовање.
Разматрање извештаја о раду Тима за
каријерно вођење и саветовање.
Анализа стручног усавршавања наставника.
Анализа реализације самовредновања рада
школе.
Анализа реализације Развојног плана школе.
Анализа реализације наставног плана и
програма.
Анализа реализације часова допунске и
додатне наставе и секција.
Разматрање извештаја о раду Стручних
већа.
Разматрање извештаја о раду Тима за
заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.
Разматрање извештаја о раду Тима за
инклузивно образовање.
Разматрање извештаја о раду Тима за
каријерно вођење и саветовање.
Припреме за обележавање Дана
сестринства.
Анализа успеха ученика на такмичењима.
Анализа реализације Годишњег плана рада
за школску 2022/2023. годину
Анализа реализације самовредновања рада
школе.
Анализа реализације Развојног плана школе.
Анализа реализације наставног плана и
програма.
Анализа реализације часова допунске и
додатне наставе и секција.
Разматрање извештаја о раду Стручних већа
Разматрање извештаја о раду Тима за
заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.
Разматрање извештаја о раду Тима за
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Представници стручних
већа
Директор школе и
координатор практичне
наставе

Представници стручних
већа
Директор школе и
координатор практичне
наставе

Август

По потреби

инклузивно образовање.
Разматрање извештаја о раду Тима за
каријерно вођење и саветовање
Анализа успеха ученика на такмичењима.
Предлог прерасподеле часова за школску
2023/2024. годину. Анализа стручног
усавршавања наставника.
Договор о изради планова рада Стручних
већа, тимова и актива за школску 2023/2024.
годину.
План стручног усавршавања наставника за
школску 2023/2024. годину.
Организација почетка школске 2023/2024.
године.
Доношење одлуке о спровођењу инклузивне
наставе на предлог Тима инклузивно
образовање.

Представници стручних
већа
Директор школе и
координатор практичне
наставе
Педагошки колегијум
Руководилац Тима за ИО

7.11. ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
Са циљем подизања квалитета наставног процеса, као и унапређивања образовноваспитног рада школе, током године ће се:
- организовати континуирано стручно усавршавање наставника;
- реализовати додатна настава;
- укључити ученици у рад секција;
- одржавати угледни и огледни часови;
- вршити узајамна посета часова од стране наставника сродне групе предмета;
- давати предлози за побољшање квалитета писаних припрема за наставу;
- присуствовати часовима од стране директора, помоћника директора, педагога,
психолога, координатора практичне наставе;
- максимално искористити постојећа опрема;
- оспособити наставници за примену нових информационих технологија;
- организовати радионице, предавања, трибине за ученике;
- ученици укључивати и узети учешћа у хуманитарним акцијама;
- развијати позитивне навике.
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7.12. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
Руководилац тима је Јелена Јовановић.
Време
реализације
септембар

Садржај активности

Носиоци активности

- Договор о обележавању Дана школе

октобар

- Обележавање Дана школе

Задужени наставници,
руководиоци секција и чланови
секција (драмска, рецитаторска,
музичка, ликовна...), управа
Школе
- Задужени наставници,
руководиоци секција и чланови
секција (драмска, рецитаторска,
музичка, ликовна...), управа
Школе

- Посета Сајму књига и сарадња са
издавачима, писцима, уколико
дозволе епидемиолошки услови.

Током целе
школске
године

- Започињање сарадње са новим
козметичким кућама
- Израда паноа поводом различитих
дешавања у школи и обележавања
годишњица.
- Учешће на такмичењима у фудбалу,
кошарци, гимнастици, атлетици..., на
такмичењима из историје,
математике, у рецитовању, Пословни
изазов...
- Наставити сарадњу са Црвеним
крстом Земун и учешће у њиховим
активностима, уколико дозволи
епидемиолошка ситуација
- Припрема материјала за
популаризацију школе у основним
школама
- Хуманитарне акције

децембар

- Новогодишња приредба – припрема
програма
- Дан козметичара – припрема
програма
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- Милка Пуач и библиотечка
секција.

- Ликовна секција

- Задужени наставници и
чланови секција
- Задужени наставници и
чланови секције Црвеног крста
- Задужени наставници
- Задужени наставници и
чланови секције Црвеног крста

- Задужени наставници и
чланови секција

јануар

- Светосавска академија

март

- Дан васпитача

мај

- Обележавање Дана сестринства и
Дана срца. Промоција школе на
Земунском кеју
- Предавања у основним школама на
територији Земуна и дељење
рекламног материјала, уколико
дозволи епидемиолошка ситуација

јун

- Задужени наставници и
чланови секција
- Задужени наставници и
чланови секција
- Задужени наставници и
чланови секција
- Задужени наставници и
чланови секција

7.13. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Професионални развој јe процес унапређивања вештина и компетенција наставника
у циљу унапређивања квалитета наставе, као и учења и постигнућа ученика.
Професионални развој је дугорочан, интегративни процес током којег се, кроз учење,
практичан рад и истраживачку делатност, развијају и унапређују знања, вештине и
способности појединца.
У току школске 2022/2023.године, планира се одвијање стручног усавршавање
непосредно у школи и онлајн, у зависности од епидемиолошке ситуације изазване
вирусом COVID-19.
Време
реализације
Септембар

Септембар и
током године

Садржај активности

Носиоци активности

Стручно предавање „Час одељењског
старешине“

Радица Стојановић, мр Биљана
Јовановић-Главоњић, Јасмина
Цвијовић -Вуковић, Светлана
Трикић, Бранка Пераловић
Помоћник директора
Чланови стручног већа
математике и рачунарства и
информатике
Наставници

,,Едукација поводом вођења
електронског дневника“.

Индивидуално усавршавање
наставника путем праћења стручне
литературе и најновијих достигнућа у
оквиру струке.
Током године Индивидуално усавршавање
Светлана Трикић, психолог
стручних сарадника путем праћења
Бранка Пераловић, педагог
стручне литературе.
Праћење најновијих достигнућа и
Ненанставно особље
промена везаних за струку-
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ненаставно особље.
Реализација наставних часова
увођењем иновација у образовноваспитни рад (информациона
технологија, методе активног учења).
Реализација и компарација часова на
нивоу стручних већа.
Стручна предавања на нивоу
Наставничког и Стручних већа.
Праћење стручне периодике
Стручна тема ,,Индивидуално
образовни план у пракси“

Септембар и
фебруар

Радионица за ученике ,,Технике
учења“

Израда личног плана
професионалног развоја
Хоризонтално учење на нивоу Школе
(организовано и планирано
преношење знања или размена
професионалних искустава унутар
Школе)
Током године
Повезивање школа, размена
искустава са другим школама
Менторство наставнику приправнику
Октобар

Реализација ваннаставних
активности
Праћење онлајн едукација (вебинари
Током године и онлајн конференције)

Тим за самовредновање
Педагошко-психолошка служба
Председници стручних већа
Директор, помоћник директора,
педагог, психолог, кординатор
практичне наставе, наставници
Запослени у домену својих
послова
Бранка Пераловић, педагог,
Светлана Трикић, психолог
Тим за ИО, одељењско веће
ученика који има потребу за
прилагођавањем наставе
Светлана Трикић, психолог
Бранка Пераловић, педагог
Наставници,
Бранка Пераловић, педагог
Председници стручних већа и
руководиоци Тимова

Наставници, педагошкопсихолошка служба
Изабрани ментори на нивоу
Школе
Руководиоци секција
Руководство школе, педагошкопсихолошка служба,
наставници

Унапређивање стручних
Током године компетенција за подршку развоју
личности ученика (3)

Наставници, педагошкопсихолошка служба

Унапређивање стручних
Током године компетенција за комуникацију и
сарадњу (4)

Наставници, педагошкопсихолошка служба

171

7.14 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Руководилац Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је
Лидија Алексић.
Време
реализације

Септембар

Током
године

Садржај активности

Носиоци активности

Упознавање одељења и одељењских старешина
са нивоима реаговања и различитим облицима и
последицама дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, улогама и
одговорностима и корацима поступања у
ситуацији дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања или сумње на
присуство истог
Израда Кодекса понашања за ученике,
наставнике и родитеље ученика -упознавање
ученика, наставника и родитеља ученика са
Кодексом понашања и његовом применом
Анализа пристиглих пријава и поступање у
складу са протоколом о поступању у
случајевима дискриминације, насиља,
злостављања или занемаривања или сумње на
присуство дискриминације, насиља,
злостављања или занемаривања
Примена матрице за процену ризика од
дискриминаторног понашања
Израда индивидуалног плана подршке за сваког
ученика/родитеља запосленог који трпи или
сведочи дискриминаторно понашање, насиље,
злостављање или занемаривање
Израда индивидуалног плана активности
усмерене на промену понашања сваког
ученика/родитеља запосленог који чини
дискриминаторно понашање, насиље,
злостављање или занемаривање
Подстицање сарадње са установама од значаја за
заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
Предавање на тему „Вештине комуникације“вербална, невербална комуникација, вршњачка
комуникација, партнерска комуникација,
активно слушање
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Лидија Алексић
Светлана Трикић
Бранка Пераловић
Лидија Алексић
Лидија Алексић
Светлана Трикић
Бранка Пераловић

Чланови Тима
Чланови Тима

Чланови Тима
Чланови Тима
Ирена Ванић Васић
Светлана Трикић

Предавања и радионице на тему алкохолизам,
наркоманија, трговина људима, малолетничка
делинквенција, дигитално насиље („У туђим
ципелама“, „Кораци“, „Насиље у вези“,
„Болести зависности“, „Аманда Тод“, „Ја сам
успела“, „Етикетирање“, „Родна равноправност“
и друге)
Праћење, подстицање и учешће у обележавању
дана од значаја за превенцију дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања, трговине
људима и промоцију права деце/ученика
Мотивисање ученика за активно укључивање у
рад секција
Стручно усавршавање чланова Тима кроз
учешће у семинарима и праћење савремене
литературе
Доследно дежурство физичко-техничког
обезбеђења
Праћење и подстицање доследног дежурства
наставника у Школи

Током године

Током године

Проверавање адекватности осветљења у згради
и дворишту
Стално обилажење установе
Препознавање случајева насилног и /или
дискрининаторног понашања;
тражење помоћи од одраслих;
пријављивање одељењском старешини и/или
члановима Тима случајева насиља;
учествовање у мерама заштите.
Доследно дежурање у складу са распоредом;
уочавање и пријављивање случајева
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, или сумње на присуство
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања;
покретање процеса заштите ученика;
обавештавање одељењског старешине и чланова
Тима;
евидентирање случајева;
сарађивање са Тимом за заштиту деце/ученика
од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања.
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Лидија Алексић
Светлана Трикић
Вршњачки едукатори

Чланови Тима

Чланови Тима
Чланови Тима
Обезбеђење Школе
Теодора Стевовић
Наташа Ђорић
Бранко Трифуновић
Домар
Школски полицајац

Ученици

Дежурни наставници

Током године

Током године

Током године

Јун
Август

Уочавање, препознавање случајева насилног
или дискриминаторног понашања и непосредно
реаговање;
учествовање у процесу заштите ученика;
разговарање са учесницима;
информисање и сарадња са родитељима;
по потреби, сарадња са Тимом за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања;
праћење ефеката предузетих мера;
евидентирање случајева и воћење
документације;
по потреби, комуницирање са релевантним
установама.
Доследно дежурање у складу са распоредом;
прекидање насиља;
уочавање и пријављивање случајева насилног
понашања.
У ситуацијама дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања:
Покретање процеса заштите ученика,
непосредно реаговање;
обавештавање и остваривање сарадње са
одељењским старешином и по потреби са
родитељима
пружање помоћи и подршке ученицима,
наставницима;
разматрање случаја и осмишљавање мера
заштите;
обављање консултација, предлагање мера,
праћење ефеката предузетих мера;
по потреби, сарађивање са другим установама;

Одељењске
старешине

Помоћно-техничко
особље

Чланови Тима

Доношење одлуке о укључивању родитеља
Процена ефеката предузетих мера
вођење и чување документације
Извештавање стручних тела и органа управљања
Евалуација реализованих активности током
Чланови Тима
школске 2022/ 2023. године
Израда извештаја о раду Тима за школску
Лидија Алексић
2022/2023. годину.
Планирање активности у оквиру Годишњег
плана рада за школску 2023/2024. годину.
Чланови Тима

174

7.15. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Руководилац Тима за инклузивно образовање је Марија Изгаревић-Вељковић.
Време
реализације

АвгустСептембар

Током године

Током године

Садржај активности
Израда плана Тима за ИО за школску
2022/2023. годину.
Упознавање Наставничког већа са
Планом рада Тима.
Упознавање Савета родитеља и
Педагошког колегијума са основним
начелима индивидуализованог
образовног процеса и инклузивног
образовања, као и са Планом рада
Тима за ИО.
Идентификовање ученика из
осетљивих група и оних којима је
неопходно пружити додатну
подршку у раду и образовању.
Организација одељењских већа
сходно препознатим потребама.
Идентификовање и евидентирање
ученика којима је потребна додатна
подршка у образовању.
Прикупљање података, израда
педагошких профила, израда процене
потребе за подршком, израда плана
активности.
Доношење одлука о
индивидуализацији наставе и о
изради ИОП-а.
Прибављање сагласности родитеља
за спровођење ИОП-а.
Формирање Тимова за пружање
додатне подршке.
Формирање вршњачког тима за
пружање подршке.
Упознавање и едукација ученика и
родитеља о принципима инклузивног
образовања и индивидуализованог
приступа у образовању.
Анализа нивоа постигнућа и
дефинисање образовног минимума за
сваког ученика.
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Носиоци активности
Тим за ИО
Руководилац Тима за ИО
Психолог

Наставници, психолог, педагог
Наставници, психолог, педагог

Тим за ИО
Тим за додатну подршку
Тим за додатну подршку
Тим за додатну подршку
Педагошски колегијум
Одељењске старешине
Одељењсске старешине,
психолог

Предметни наставници,
одељењске старешине,
психолог,

Током године

Током године
Током године

Јун

Август

Анализа постигнућа ученика који су
савладали наставу по принципима
индивидуализације или на основу
ИОП-а.
Анализа исхода ИОП-а, ажурирање
постојећих планова, прављење нових
планова.
Праћење реализације додатне
образовне подршке и
индивидуализованог рада наставника
са ученицима.
Вредновање образовних планова
ИОП1и ИОП2.
Обезбеђивање посебних услова за
реализацију индивидуализованог
приступа ученику (по потреби).
Стручно усавршавање запослених из
области инклузивног образовања.
Евалуација реализованих активности
током школске 2022/2023. године са
циљем пружања додатне подршке
ученицима којима је та подршка била
неопходна.
Израда извештаја о раду Тима за ИО
за школску 2022/2023. годину.
Планирање активности у оквиру
Годишњег плана рада за школску
2023/2024. годину.

Педагошки колегијум,
Тим за ИО

Предметни наставници,
одељењске старешине,
психолог,
Педагошки колегијум,
Тим за ИО
Управа Школе
Тим за ИО, предметни
наставници, одељењске
старешине
Тим за ИО
предметни наставници
Руководилац тима

Руководилац тима
Тим за ИО

7.16. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
Руководилац Тима за каријерно вођење и саветовање је Тања Динић.
Време
Садржај активности
Носиоци
реализације
активности
Септембар
и Каријерно информисање о наставку школовања:
Сви чланови Тима
октобар
- Предавања представника Националне
службе за запошљавање
- радионице које организује Канцеларија за
младе ГО Земун.
Каријерно информисање о занимањима и
тржишту рада:
- предавања представника Националне Сви чланови Тима
службе за запошљавање.

176

Каријерно информисање о предузетништву:
- семинар за наставнике
- учешће на програмима Организације
Достигнућа младих у Србији.
Хилда Пешић,
Професионална оријентација:
Невена Бјелобрк,
- испитивање професионалних опредељења Тања Динић
учетвртог разреда (ТПО-3).

Новембар

Децембар

Јануар/Фебруар

Март

Бранка Пераловић
и Светлана Трикић
Каријерно саветовање:
Бранка Пераловић
- реализација
радионица
на
тему и Светлана Трикић
„Самоспознаја“ (ко сам ја – самопроцена
знања
и
вештина,
интересовања,
вредносних ставова; селф концепт разумевање себе).
Професионална оријентација:
Бранка Пераловић
- испитивање професионалних опредељења и Светлана Трикић
учетвртог разреда (ТПО-3).
Пословни изазов – учешће на регионалном Тања Динић
такмичењу.
Професионална оријентација:
Бранка Пераловић
- испитивање
професионалних и Светлана Трикић
опредељења ученика четвртог разреда (ТПО-3)
- индивидуални рад са ученицима (разговор са
ученицима о професионалним опредељењима,
рад са ученицима из осетљивих група, разговор са
родитељима о развоју каријере ученика).
Извештавање о раду Тима за каријерно вођење и Тања Динић
саветовање у првом полугодишту.
Каријерно информисање о наставку школовања,
занимањима и тржишту рада:
Сви чланови Тима
- презентација факултета и високих школа
у нашој школи, посета сајмовима
образовања и каријере, организоване
посете ученика установама за високо
образовање.
Пословни изазов – национално такмичење.
Обележавање Међународног дана борбе против Тања Динић
вршњачког насиља (Дан „Розе мајица“).
Сви чланови тима
Развој кључних компетенција за представљање Сви чланови Тима
послодавцима:
- (мој профил - лична промоција на
друштвеним мрежама, лична и радна
биографија, мотивационо и пропратно
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Април

Мај

Јун

Јул
Август
Током године

писмо, припрема за пословни интервјупонашање током интервјуа, питања која
се могу поставити за време интервјуа,
како се изборити са тешким
питањима, израда портфолиа).
Професионална оријентација:
- индивидуални рад са ученицима (разговор
са ученицима о професионалним опредељењима,
рад са ученицима из осетљивих група, разговор са
родитељима о развоју каријере ученика)
Учешће у промоцији школе и сајмовима
образовања и запошљавања.

Бранка Пераловић
и Светлана Трикић

Оливера
МилосављевПантелић
Професионална оријентација:
Бранка Пераловић
- индивидуални рад са ученицима (разговор и Светлана Трикић
са ученицима о професионалним опредељењима,
рад са ученицима из осетљивих група, разговор са
родитељима о развоју каријере ученика)
подршка ученицима у припрема
матурских и пријемних испита.
Сви чланови Тима
Праћење напредовања ученика:
- попуњавање формулара од стране ученика Сви чланови Тима
IV разреда о даљем школовању и
напредовању у каријери.
Посета Сајму тимова за КВиС.
Тања
Динић,
Хилда
Пешић,
Светлана Трикић
Сумирање резултата рада Тима за каријерно
вођење и саветовање током школске 2022/23. год. Сви чланови Тима
Подршка ученицима приликом припрема за
полагање матурских испита и припрема за даље
школовање и/или запослење.
Сви чланови Тима
Активности усмерене на тражење посла.
Сви чланови Тима
Извештавање о раду Тима за каријерно вођење и Тања Динић
саветовање током школске 2022/23. године.
Израда плана рада Тима за каријерно вођење и Сви чланови Тима
саветовање за школску 2024/25. годину.
Повезивање са пословном заједницом:
- самопроцена информисаности, извори
информисања, упознавање света рада,
„интернет слалом“, „сенка на послу“, Сви чланови Тима
животни избори, постављање циљева,
планирање у функцији остварења циља,
управљање собом, планирање буџета.
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7.17. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ
Руководилац Тима за обезбеђивање квалитета рада и развој школе је Јасмина
Цвијовић-Вуковић.
Време
реализације

Септембар/
октобар

Октобар

Новембар

Децембар/
јануар

Фебруар
Март/
Април
Мај
Јун

Август

Садржај активности
Провера достављених обавезних
докумената за наредну школску
годину.
Процена усклађености распореда
контролних задатака, писмених
вежби и тестирања.
Процена квалитета и успешности
израде плана просторија и распореда
коришћења учионица.
Процена ефикасности организације
рада, наставе и учења у школи и на
даљину.
Израда извештаја о процени садржаја
школске документације, распореда и
организације рада у првом
класификационом периоду.
Израда и дистрибуција анкете,
прикупљање, обрада, приказ и
анализа података о квалитету рада
школе и предлог мера за побољшање
на основу добијених резултата.
Процена успешности и усклађености
распореда одржавања часова
редовне, допунске, додатне и изборне
наставе и слободних активности.
Анализа рада школских Тимова,
стручних већа и актива.
Дискусија резултата рада на
унапређењу квалитета рада и развоју
школе у текућој школској години.
Анализа реализације планираних
активности и израда годишњег
извештаја о раду Тима.
Анализа и допуна годишњег
извештаја о раду.
Израда плана рада Тима за наредну
школску годину.
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Носиоци активности

помоћник директора, кординатор
практичне наставе, педагошкопсихолошка служба

помоћник директора, кординатор
практичне наставе, педагошкопсихолошка служба, директор
школе

педагошко-психолошка служба

помоћник директора, кординатор
практичне наставе, педагошкопсихолошка служба
помоћник директора, кординатор
практичне наставе, педагошкопсихолошка служба
помоћник директора, кординатор
практичне наставе, педагошко
помоћник директора, кординатор
практичне наставе, педагошко
помоћник директора, кординатор
практичне наставе, педагошкопсихолошка служба
помоћник директора, кординатор
практичне наставе, педагошкопсихолошка служба

7.18. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Руководилац Тима је Хилда Пешић.

Време
реализације
Током
целе
школске године –
у зависности од
епидемиолошке
ситуације
Током
целе
школске године

Садржај активности
Перманентно
усавршавање наставника

Професионално
путем интернета

стручно

Носиоци активности
Стручни сарадници, предметни
наставници, Тим за развој
међупредметних компетенција и
предузетништво

усавршавање Стручни сарадници, предметни
наставници, Тим за развој
међупредметних компетенција и
предузетништво
Октобар
,,Оснаживање
ученика
да председници стручних већа,
процењују и образлажу одговоре“ предметни наставници
Током
целе Успостављање електронског
Стручни сарадници, предметни
школске године
вида комуникације између
наставници, Тим за развој
наставника и ученика
међупредметних компетенција и
предузетништво
Периодично
Учестало коришћење на часовима
методе самосталних ученичких
радова,
методе
погрешних Предметни наставници
одговора, методе анализе и методе
синтезе
Периодично
Подстицање
неговања
духа
заједништва,
припадности,
Предметни наставници и
поштовања разлика, толеранције
одељењске старешине
на
часовима
одељењског
старешине
Периодично
Подстицање
дигиталне
компетенције ученика упућивањем Наставници, педагошкоученика на разне конкурсе и психолошка служба
предавања
Током
целе Примена савремених дигиталних Стручни сарадници, предметни
школске године
технологија у настави
наставници, Тим за развој
међупредметних компетенција и
предузетништво
Током
целе
Наставници
предузетништва,
школске године
Развој предузимљивости код
предметни наставници, Тим за
ученика
развој
међупредметних
компетенција и предузетништво
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Током
целе Укључивање ученика у процес
школске године
процене и вредновања сопственог
знања, међусобно оценивање
ученика
Током
целе
Оснаживање ученика за
школске године
планирање каријере и
професионалног развоја
Периодично
Током
целешколске
године

Вршњачка едукација
Успостављање сарадње са
ученицима и наставницима других
школа путем дигиталне
комуникације

Предметни наставници, Тим за
развој
међупредметних
компетенција и предузетништво
Стручни сарадници, предметни
наставници, Тим за развој
међупредметних компетенција и
предузетништво
Предметни наставници
ученици
Предметни наставници, Тим за
развој
међупредметних
компетенција и предузетништво

8. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Циљ: развијање свестране личности – телесно, психички, социјално здраве и зреле личности
оспособљене да брине о сопственом здрављу, здрављу своје породице, ближе околине
Задаци: организовано спровођење здравствене заштите ученика, анализа података о
здравственом стању ученика и на основу тога предузимање корака превенције и
интервенције
АКТИВНОСТ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Подизања свести о значају
правилне исхране,
развијања културе хигијене
руку, упознавања са
психофизичким
карактеристикама узраста,
подизања свести о
ризицима раног ступања у
сексуалне односе,
упознавања са последицама
и ризицима злоупотребе
психоактивних
супстанција, развоја свести
о репродукцији и
биолошком наслеђу,
формирања вештина за
пружање прве помоћи,
освешћивања проблема
адолесценције и
малолетничке деликвенције

Тематска предавања, радионице,
вршњачка едукација, дискусија,
стручна предавања, израда тематских
паноа, радионице:„Болести
зависности”, „Моје здравље, моја
безбедност”, „Породица моје
уточиште”
Реализација обележавања Светског
дана борбе против сиде, Светског дана
здравља, Светског дана борбе против
туберкулозе и Националног дана
добровољних даваоца крви пригодним
садржајима, Светски дан вегана,
Светски дан климатских промена,
Светски дан борбе против шећерне
болести, Међународни дан борбе
против опструктивних болести,
Светски дан борбе против насиља у
породици.
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НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Предметни
наставници,
представници
Градског Завода за
јавно здравље,
представници
Дом здравља,
стручни сарадници

Праћење породичних и
Попуњавање упитника, индивидуални
социјалних прилика
саветодавни рад
ученика
Стручно усавршавање
Едукације у току године на теме о
запослених, родитеља и
превенцији наркоманије код младих
ученика у циљу развијања
Едукација запослених и упознавање
компетенција за превентивни запослених, родитеља и ученика са
рад са ученицима и рад са
Протоколом о поступању у
родитељима
ситуацијама присуства коришћења
психоактивних супстанци у образовно
васпитној установи
Трибине за родитеље
Тематски родитељски састанци
Анализирање података о
Преглед медицинске документације и
здравственом стању
обрада података
ученика
Праћење здравственог
стања ученика

Систематски преглед ученикастоматолошки преглед ученика свих
разреда, санитарни преглед ученика
другог, трећег и четвртог разреда два
пута годишње, ажурирање података о
редовној вакцинацији ученика;

Одељенске
старешине,
стручни сарадници
Одељенски
старешина,
родитељи,
наставници,
представници из
Специјалне
болнице за болести
зависности
Стручни
сарадници,
координатор
практичне наставе
Одељенски
старешина,
родитељи,
наставници,
представници
Дома здравља,
представници
Градског Завода за
јавно здравље,

9. ПЛАНОВИ ПРАЋЕЊА РАДА И РАЗВОЈА ШКОЛЕ
9.1. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ВРЕДНОВАЊЕ
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Руководилац Тима за праћење остваривања и евалуацију Годишњег плана рада
школе је Бранка Пераловић.
Време
реализације

Садржај активности
Организација рада Тима
Предлози за измену и допуну плана
активности

септембар

182

Носиоци активности
Руководилац и чланови
Тима за праћење
остваривања и евалуацију
Годишњег плана рада,
психолог

новембар

Осмишљавање и креирање инструмента за
праћење остваривања Годишњег плана рада
школе

Анализа полугодишњих извештаја Стручних
већа и Тимова
Јануар/фебруар

Примена инструмента за праћење
остваривања Годишњег плана рада школе

Руководилац Тима за
праћење остваривања и
евалуацију Годишњег
плана рада, психолог,
председници Стручних
већа, руководиоци Тимова

Упознавање чланова Наставничког већа са
резултатима реализованог истраживања

Руководилац Тима за
праћење остваривања и
евалуацију Годишњег
плана рада
Руководилац Тима за
праћење остваривања и
евалуацију Годишњег
плана рада

фебруар/март

април
Предлог за унапређење Годишњег плана
рада школе
јун
Јун/август
Август/
септембар

Руководилац Тима за
праћење остваривања и
евалуацију Годишњег
плана рада,
психолог
Руководилац Тима за
праћење остваривања и
евалуацију Годишњег
плана рада, психолог,
Председници стручних
већа, руковиоци Тимова,

Израда извештаја Тима за за праћење
остваривања и евалуацију Годишњег плана
рада
Израда плана Тима за за праћење
остваривања и евалуацију Годишњег плана
рада

Руководилац, чланови
Тима
Руководилац, чланови
Тима

9.2. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Руководилац Тима за самовредновање и вредновање рада школе је Ирена Ванић Васић
Васић.
Време
реализације
Септембар

Садржај активности
Организација рада Тима.
Предлози за измену и допуну плана
активности.
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Носиоци активности
Ирена Ванић Васић Васић
Светлана Трикић
Чланови Тима

Октобар

Новембар

Децембар/
Јануар
Фебруар

Март/
Април

Мај

Јун

Јул

Август

Упознавање чланова колектива са
извештајем о вредновању и
самовредновању рада школе током
претходне и циљевима самовредновања и
вредновања наредне школске године.
Анализа актуелне ситуације, дискусија и
избор приоритетних области вредновања.
Израда плана истраживања.
Подела задужења међу члановима Тима и
припрема за реализацију активности.
Обезбеђивање приступа документацији
потребној за истраживање.
Припрема и израда инструмената за
реализацију истраживања одабране кључне
области.
Примена инструмената на одабраном
узорку и прикупљање доказа о стању у
одабраној кључној области.
Обрада и анализа прикупљених података.
Дискусија резултата истраживања.
Упознавање чланова колектива са
резултатима истраживања.
Анализа актуелне ситуације и планирање
даљих корака у раду Тима.
Припрема и примена додатних
инструмената за реализацију истраживања
одабране кључне области.
Примена инструмената на одабраном
узорку и прикупљање доказа о стању у
одабраној кључној области.
Унос, обрада и анализа прикупљених
података.
Дискусија резултата истраживања,
компарација закључака и продукција
препорука за унапређење рада у кључној
области.
Дискусија резултата активности Тима
током текуће школске године и израда
годишњег извештаја о вредновању и
самовредновању рада школе.
Дискусија кључних области за
самовредновање и вредновање у наредној
школској години.
Израда плана рада Тима за наредну
школску годину.
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Ирена Ванић Васић
Светлана Трикић
Бранка Пераловић
Светлана Трикић
Ирена Ванић Васић
Никола Кнежевић
Ирена Ванић Васић
Светлана Трикић
Хилда Пешић
Сви чланови Тима
Ирена Ванић Васић
Сви чланови Тима
Ирена Ванић Васић

Ирена Ванић Васић
Светлана Трикић
Никола Кнежевић
Сви чланови Тима
Ирена Ванић Васић
Сви чланови Тима
Ирена Ванић Васић

Сви чланови Тима
Ирена Ванић Васић

9.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Председник актива је Мирјана Лазић.
Време
реализације

Садржај активности
План набавке наставног материјала.

Септембар

Током године

Договор о сарадњи са социјалним
партнерима и наставним базама.
Рад на остваривању циљева у складу са
Акционим планом Развојног плана Школе:
-рад на унапређивању наставе
-рад на развоју међупредметних
компетенција
-рад на унапређивању мотивације ученика
и наставника
-сарадња са социјалним партнерима и
социјалном заједницом.

Носиоци активности
Представници стручних
већа
Директор школе и
координатор практичне
наставе

Председник и чланови
Стручног актива за
развојно планирање

Праћење остварености Развојног плана.
Извештавање о раду стручног актива.
Израда плана рада стручног актива за
школску 2023/2024. годину.
Август

*До одступања од годишњег плана рада
може доћи због актуелне епидемиолошке
ситуације у земљи. План и програм ће
бити ажурирани у складу са постојећим
условима.
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Председник и чланови
Стручног актива за
развојно планирање

9.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Руководилац Стручног актива за развој школског програма је Снежана Ковачевић-Сапсај.
Време
реализације

Садржај активности

Септембар

Израда листе приоритетних активности за
прво полугодиште 2022∕23. године

Новембар

Анализа Школског програма за шк.20212025. ,чек листа

Јануар

Март
Јун

Подношење полугодишњег извештаја о раду
Стручног актива за развој Школског
програма

Носиоци активности
Чланови Стручног
актива за развој
школског програма:
Снежана Ковачевић
Сапсај
Наталија Ракић
Валентина Иванов
Марија Јаковљевић
Бранка Пераловић
Јелена Пујић
Чланови Стручног
актива за развој
школског програма
Чланови Стручног
актива за развој
школског програма

Упознавање Стручних већа са резултатима
анализе Школског програма за шк.2021-2025.

Бранка Пераловић

Предлог за унапређење Школског програма
за период шк. 2021-2025. / на састанку
Педагошког колегијума /

Бранка Пераловић

Напомена: Планови рада Стручних већа, секција и Тимова школе ће бити реализовани у
складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама о начину рада у средњим стручним
школама.
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10 . ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

МЕРА ПОБОЉШАЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ
РИЗИКОМ ОД КОРУПЦИЈЕ

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Заједничка област: Етика и лични интегритет
Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених

30.06.2023.
године

Донети интерни акт којим се регулише
управљање поклонима запослених који немају
статус јавних функционера
Интерним актом прописати дефиницију која
одређује поклон као ствар, право или услугу
који су дати или учињени без одговарајуће
надокнаде, као и сваку другу корист која је
дата запосленима или са њиме повезаним
лицем у вези са поступањем запосленог у
вршењу јавних овлашћења.
Интерним актом прописати дефиницију
појмова пригодног и протоколарног поклона.
Интерним актом прописати забрану примања
пригодних и протоколарних поклона ако су
дати у новцу и хартијама од вредности, без
обзира на њихову вредност.
Интерним
актом
ограничити
вредност
пригодног поклона у Србији у складу са
Секретар школе
стандардима који важе за јавне функционере у
Републици Србији.
Интерним
актом
ограничити
вредност
пригодних поклона тако да њихова укупна
вредност у појединој календарској години не
премашује износ у складу са стандардима који
важе за јавне функционере у Републици
Србији.
Интерним
актом
прописати
обавезу
одређивања лица које води евиденцију поклона
које примају запослени и функционери у
институцији.
Прописати
дисциплинску
одговорност
запосленог који је примио поклон који није
смео да прими.
Прописати
дисциплинску
одговорност
запосленог који је пропустио да пријави
поклон лицу задуженом за то.
Заједничка област: Етика и лични интегритет
Ризичан процес: Заштита узбуњивача
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15.09.2022.
године

Упознати све запослене са интерним актом
Директор школе
који регулише узбуњивање.
Заједничка област: Управљање кадровима
Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији
15.09.2022.
Дефинисати описе радних места тако да они
Секретар школе
године
јасно, потпуно и недвосмислено утврђују шта
су послови сваког радног места.
Заједничка област: Управљање кадровима
Ризичан процес: Запошљавање
31.08.2023.
Едуковати запослене у служби за управљање
године
кадровима/људским ресурсима као и лица која
учествују у раду конкурсне комисије за избор
да имају довољно знања и искуства за
обављање тог посла.
Заједничка област: Управљање кадровима
Ризичан процес:Награђивање и санкционисање
31.08.2022.
Успоставити вођење статистике
Педагог школе
године
награђивања/стимулације запослених
разврстане и према полу.
Заједничка област: Управљање кадровима
Ризичан процес:Регулисање рада ван радног односа лица која се ангажују ван
органа
01.09.2022.
Успоставити обавезу да запослени који
Директор школе
године
учествују у изборном/селекционом поступку
потписују изјаву да нису у сукобу интереса
Специфична област: Уџбеници
Ризичан процес: Доношење одлуке о избору издавача од којих ће се набављати
уџбеници
Успоставити обавезу да чланови стручних већа
и стручних актива школе потпишу изјаву да
немају приватни интерес у вези са издавачима
и ауторима уџбеника
15.09.2022.
Секретар школе
године
Успоставити обавезу да чланови наставничког
већа потпишу изјаву да немају приватни
интерес у вези са издавачима и ауторима
уџбеника

11. ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОСТВАРИВЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Родна
равноправност
подразумева
једнака
права,
одговорности
и
могућности,равномерно учешће и уравнотежену заступљеност жена и мушкараца у свим
областима друштвеног живота, једнаке могућности за остваривање права ислобода,
коришћење личних знања и способности за лични развој и развој друштва, једнаке
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могућности и права у приступу робама и услугама, као и остваривање једнаке користи од
резултата рада, уз уважавање биолошких, друштвених и културолошки формираних
разлика између мушкараца и жена и различитих интереса, потреба и приоритета жена и
мушкараца приликом доношења јавних и других политика и одлучивања о правима,
обавезама и на закону заснованим одредбама, као и уставним одредбама.
Дискриминација на основу пола, полних карактеристика, односно рода, јесте свако
неоправдано разликовање, неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање,
ограничавање или давање првенства), на отворен или прикривен начин, у односу на лица
или групе лица, као и чланове њихових породица или њима блиска лица, засновано на
полу, полним карактеристикама, односно роду у: политичкој, образовној, медијској и
економској области; области запошљавања, занимања и рада, самозапошљавања, заштите
потрошача (робе и услуге); здравственом осигурању и заштити; социјалном осигурању и
заштити, у браку и породичним односима; области безбедности; екологији; области
културе; спорту и рекреацији; као и у области јавног оглашавања и другим областима
друштвеног живота.
Циљеви плана:
Главни циљеви се односе на предузимање неопходних активности у циљу стварања
структурних промена ради постизања и одржавања вишег степена родне равноправности
на свим нивоима и у свим областима рада и то применом следећих мера:
-изграђивање капацитета за идентификацију релевантних родно балансираних односа;
-јачање видљивости родне равноправности и подизање свести о значају и предностима
одговарајуће родне равнотеже;
-промовисање родне разноврсности.
Појмови:
1) род означава друштвено одређене улоге, могућности, понашања, активности и
атрибуте, које одређено друштво сматра прикладним за жене и мушкарце
уклључујући и међусобне односе мушкараца и жена и улоге у тим односима које су
друштвено одређене у зависности од пола;
2) осетљиве друштвене групе су жене са села, жртве насиља, као и групе лица које се
због друштвеног порекла, националне припадности, имовног стања, пола, родног
идентитета, сексуалне оријентације, старости, психичког и/или физичког
инвалидитета, живота у неразвијеном подручју или из другог разлога или својства
налазе у неједнаком положају;
3) пол представља биолошку карактеристику на основу које се људи одређују као жене
или мушкарци;
4) једнаке могућности подразумевају једнако остваривање права и слободажена и
мушкараца, њихов равноправни третман и равноправно учешће у политичкој, економској,
културној и другим областима друштвеног живота и у свим фазама планирања, припреме,
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доношења и спровођења одлука и равноправно коришћење њихових резултата, без
постојања родних ограничења и родне дискриминације;
5) дискриминација лица по основу два или више личних својстава без обзира на то да ли
се утицај појединих личних својстава може разграничити (вишеструка дискриминација)
или се не може разграничити (интерсексијска дискриминација);
6) родна перспектива односи се на узимање у обзир родних разлика, разлика по полу и
различитих интереса, потреба и приоритета жена и мушкараца и њихово укључивање у
све фазе планирања, припреме, доношење и спровођење јавних политика, прописа, мера и
активности;
7) родна анализа представља процењивање утицаја последица сваке планиране
активности, укључујући законодавство, мере и активности, јавне политике и програме, по
жене и мушкарце и родну равноправност у свим областима и на свимнивоима;
8) уравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног од полова
између 40–50% у односу на други пол, а осетно неуравнотежена заступљеност полова
постоји када је заступљеност једног пола нижа од 40% у односу на други пол, осим ако из
посебног закона не произлази другачије;
10) родно засновано насиље је сваки облик физичког, сексуалног, психичког, економског
и социјалног насиља које се врши према лицу или групама лица због припадности
одређеном полу или роду, као и претње таквим делима, без обзира на то да ли се дешавају
у јавном или приватном животу, као и сваки облик насиља који у већој мери погађа лица
која припадају одређеном полу;
11) насиље према женама означава кршење људских права и облик дискриминације према
женама и сва дела родно заснованог насиља која доводе или могу да доведу до: физичке,
сексуалне, психичке, односно, финансијске повреде или патње за жене, обухватајући и
претње таквим делима, принуду или произвољно лишавање слободе, било у јавности било
у приватном животу;
12) насиље у породици означава свако дело физичког, сексуалног, психичког, односно
економског насиља до којег долази у оквиру породице или домаћинства, односно између
бивших или садашњих супружника или партнера, независно од тога да ли извршилац дели
или је делио исто боравиште са жртвом;
13) узнемиравање јесте свако нежељено понашање које има за циљ или последицу повреду
достојанства лица или групе лица на основу пола, односно рода, а нарочито ако се тиме
ствара страх или непријатељско, застрашујуће, понижавајуће и увредљивоокружење;
14) подстицање на дискриминацију на основу пола, односно рода је давање упутстава о
начину предузимања дискриминаторних поступака и навођења на дискриминацију на
основу пола, односно рода, на други сличан начин;
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15) сексуално, односно полно узнемиравање јесте сваки нежељени вербални, невербални
или физички акт сексуалне природе који има за циљ или последицу повреду личног
достојанства, а нарочито ако се тиме ствара страх, непријатељско, застрашујуће,
понижавајуће или увредљиво окружење;
16) сексуално, односно полно уцењивање је свако понашање лица које, у намери чињења
или нечињења дела сексуалне природе, уцени другог да ће у случају одбијања пружања
траженог против њега или њему блиског лица изнети нешто што може шкодити њеној или
његовој части или угледу;
17) родно осетљив језик јесте језик којим се промовише равноправност жена и мушкараца
и средство којим се утиче на свест оних који се тим језиком служе у правцу остваривања
равноправности, укључујући промене мишљења, ставова и понашања у оквиру језика
којим се служе у личном и професионалном животу;
18) родни стереотипи јесу традицијом формиране и укорењене идеје према којима су
женама и мушкарцима произвољно додељене карактеристике и улоге које одређују и
ограничавају њихове могућности и положај у друштву;
19) тела за родну равноправност су повремена тела органа аутономне покрајине и
јединице локалне самоуправе која се образују у циљу спровођења мера предвиђених овим
законом и документима јавних политика ради унапређења родне равноправности.
Политика једнаких могућности подразумева:
1) равноправно учешће жена и мушкараца у свим фазама планирања, припреме, доношења
и спровођења одлука које утичу на положај жена;
2) узимање у обзир различитих интереса, потреба и приоритета жена и мушкараца
приликом доношења јавних и других политика и одлучивања о правима, обавезама и на
закону заснованим интересима;
3) предузимање мера којима се обезбеђује једнака полазна тачка за остваривање принципа
једнаких могућности за лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају по
основу пола, полних карактеристика, односно рода, посебно припадника осетљивих
друштвених група.
Мере забране:
-

Забрањен је отказ, односно раскид радног односа од стране послодавца, односно
органа јавне власти, као и проглашавање запосленог за вишак на основу пола,
односно рода, трудноће, породиљског одсуства или одсуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, као и због покренутог
поступка за заштиту од дискриминације, узнемиравања, сексуалног узнемиравања
и сексуалног уцењивања.
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-

Забрањено је узнемиравање, сексуално узнемиравање и сексуално уцењивање на
раду или у вези са радом на основу пола односно рода које чине послодавци,
запослени или друга радно ангажована лица према другим запосленима или
другим радно ангажованим лицима.
- Узнемиравање на основу пола и сексуално узнемиравање забрањени су не само на
радном месту, већ и приликом запошљавања, стручног усавршавања и
напредовања.
- Послодавац је дужан да запосленог по повратку са одсуства са рада због трудноће,
породиљског одсуства, одсуства ради неге детета, одсуства ради посебне неге
детета, усвојења, хранитељства, старатељства, врати на исте или друге
еквивалентне послове.
- Одсуствовање са посла због трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге
детета и одсуства ради посебне неге детета, односно очинства и материнства
(родитељства), усвојења, хранитељства, старатељства, не може бити разлог за
ускраћивање права на:
1) стручно усавршавање и додатно образовање;
2) напредовање и стицање вишег звања, односно премештаја на непосредно више
извршилачко радно место, по основу стечених услова, у складу са законом;
3) коришћење свих побољшања радних услова обезбеђених током одсуства.
Запосленима се гарантује једнака плата за исти рад или рад исте вредности, било да се
исплаћује у целости у новцу или делом у новцу, а делом у натури, у складу са законом
који уређује радне односе.
Под радом једнаке вредности подразумева се рад за који се захтева исти степен стручне
спреме, односно образовања, знања и способности, у коме је остварен једнак радни
допринос уз једнаку одговорност.

Директор школе:

Председник Школског одбора:

___________________
Радица Стојановић

____________________________
Марија Изгаревић Вељковић
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