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На основу члана 62. и 119. став 1. тачка 2. 3акона о основама система образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС" бр.88/2018, 27/2018 – др.закони, 10/2019 и 6/2020), Школски одбор ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ у 
Кикинди на седници одржаној дана 15.09.2022. године, донео је 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН 
образовно-васпитног рада школе 

за школску 2022/2023. годину 
 
 

Годишњи план рада усклађен је са Школским развојним планом донетим за период од 2018. до 
2023. године са приоритетним циљевима:  

1. Унапређење квалитета наставе, разлози: 

(а) На основу података о нивоу задовољства  ученика начинима на које наставници преносе градиво, 
подстичу ученике на рад и вреднују их, сматрамо да је неопходно отклањање уочених слабости и јачање 
постојећих снага; 

(б) Област наставе и учења је приоритетна јер захтева сталну анализу па је самим тим област која се 
најчешће понавља и на коју се троши највећи број ресурса за решавање проблема; 

(в) Унапређење квалитета наставе је неопходно  како  бисмо водили рачуна  на  који  начин  ће  школа  
надограђивати  своје  укупне кључне  снаге,  како  ће  их  одржавати  и  како  ће  их  користити  за  
планирање  будуће образовне понуде; 

(г) Још увек је настава претежно предавачког типа, а много мање је фокус на оспособљавању ученика 
за самосталан интелектуални рад, решавање проблема и доношење одлука. 

2. Квалитет школских постигнућа је, као и област наставе и учења, без обзира (или баш зато) што су 
побољшања у овој  области минимална. Одлучили смо се за ову област из следећих разлога: 

(а) У образовној пракси у свету, управо је највећи акценат на ученичким постигнућима; постигнућа су 
оно по чему је одређена школа препознатљива; 

(б) За разлику од свих осталих области, које се могу посматрати као „улазни елементи“, односно оно 
чиме школа располаже и шта уноси у образовни процес, образовна постигнућа посматрамо као „излаз“, као 
резултат свеукупне интеракције разних „улазних“ елемената; 

(в) Унапређење квалитета постигнућа је повезано и са развијањем васпитне функције школе. Јачањем 
васпитне улоге школе (избор метода рада, наставници као модел, ученички парламент, ваннаставне 
активности..) утичемо и на боља постигнућа ученика. 

 Наравно, чињеница је да школа сама не може да превазиђе  одређенеслабости система 
образовања, пре свега то што су програми преобимни, по структури и садржају неприлагођени природи 
школе и карактеристикама ученика, што не постоји права изборна настава, што су ваннаставне активности 
драстично редуковане науштрб редовне наставе итд. 
3. Побољшање материјално-техничких ресурса. Услови у којима се ради у школи вишеструко су важни за 
квалитет постигнућа, те смо због овакве повезаности одабрали област материјално-техничких ресурса као 
трећу приоритетну област развојног плана: 
 

(а) Број рачунара у настави, број учионица за практичну наставу, број књига у библиотеци, 
расположивост спортских  терена и друго, један је од главних фактора школског успеха. 

 
(б) Школа која обезбеђује побољшање услова за извођење наставног процеса, даје значајан допринос 

праведности образовања, јер у таквој школи и сиромашнији ученици имају већу шансу за бољу будућност. 
 
(в) Добри материјално-технички услови су неопходни за прилагођавање наставног процеса новој, 

интернет  генерацији ученика и развијање нових начина рада са применом информатичко-комуникационе 
технологије, као што су мултимедијалне учионице и учење на даљину. 

Праћењем реализације Школског развојног плана утврђено је да  се  омогућава континуирано 
унапређење кавлитета рада школе. 
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Техничка школа као срeдња стручна школа има различите врсте корисника а сваки од њих има 
различите захтеве и очекивања. У својој образовној понуди она узима у обзир најразличитије потребе за 
квалификацијама тако да испуне захтеве: 

1) ученика, који желе да њихово образовање одговара њиховим професионалним и личним тежњама, али и 
да буде признато приликом запошљавања. Квалификације треба да представљају „пасош“, тј. карту за 
запошљавање, као и да приказују вештине и компетенције сваког ученика понаособ. 

2) послодаваца, који желе ваљане и поуздане раднике. Они очекују да су ангажовани појединци и 
запослени стекли корисне вештине и знања које су резултат валидних и поузданих провера квалитета и 
нивоа компетенција. 

3) јавног сектора, који од стручног образовања жели одрживи економски развој. Стручне школе би требало 
да дају свој допринос заједници у којој раде, као и регионалном  и окалном развоју, у складу са 
националном политиком и приоритетима. 

У условима епидемије вирусом Ковид-19, а у складу са мерама које је донео Кризни штаб, као и 
мерама које су препоручене Упутством  о мерама заштите здравља ученика и запослених  за основне и 
средње школе, ове школске године настава ће се реализовати на основу Стручног упутства за организацију 
рада средњих школа у школској 2022/2023. години, мера спречавања уношења и преношења COVID-19 у 
школама као и табеле индикатора и граничних вредности за процену ризика од преношења SARS-CoV-2 
вируса у популацији које је усвојило Министарство просвете. Настава у овој школској години почеће од 1. 
септембра редовно.  
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I УВОДНИ ДЕО 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Школа је основана давне 1923. године под називом Стручна подручна школа, и  већ  84 године  
образује ученике у подручјима рада машинство и обрада метала, електротехника и саобраћај. 

Стално подлеже променама које налажу интенције реформе средњег образовања што је доводило 
до мењања назива школе, да би одлуком владе Републике Србије, сл. гласник РС бр. 7 од 25.01.1993. 
године, дошло до измене назива Средња машинска, електротехничка и саобраћајна школа "Михајло 
Пупин" у назив Техничка школа Кикинда. 

Основна делатност школе је средње образовање и васпитање у трајању три, односно четири 
године, за подручја рада електротехника, машинство и обрада метала, саобраћај и металургија. 

Школа је верификована за редовно и ванредно образовање ученика за наведену делатност 
решењем надлежног органа број 022-05-90/94-03 од 31.01.1994. год. и 022-05-90/94-03 од 27.05.1998. год. 

Годишњи план рада је донет у складу са програмом образовања и васпитања и садржи све 
прописане садржаје. На прецизан и оперативан начин су одређени време, место, начин и носиоци 
остваривања програма.  

   Циљ нам је да будемо отворени и транспарентни и самим тим доприносимо јачању поверења 
јавности у квалитет образовања. Да  покажемо да из године у годину Техничка школа омогућава  ученицима 
да успешно заврше циклус средњег образовања, након чега су спремни за наставак школовања или свет 
рада. 
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II УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

1. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

Школа обавља своју делатност: 

 у згради, улица Светосавска бр. 55 

 у школској радионици, улица Башаидски друм бб 

 део практичне наставе одвија се у ДП и ПП 

Школске 2022/2023. формирано је 26 одељењa. Просторни услови за рад школе су углавном у 
складу са захтавима школе. 

1.1. Просторије за извођење наставе 

Р. 
бр. 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ПРОСТОРИЈЕ Светосавка 55. 
Башаидски друм 

бб. 

1 Учионице опште намене 1 1 

2 Специјализоване учионице 16 -- 

3 Кабинети 12 -- 

4 Просторије за припрему наставе 5 -- 

5 Сала за физичко васпитање 1 -- 

6 Библиотека са читаоницом 1 -- 

7 Медијатека 1 - 

8 Радионица за машинску обраду -- 5 

9 Аутомеханичарска радионица -- 1 

10 Електромеханичарска радионица -- 1 

11 Радионица за ручну обраду 1 9 

12 Остале зграде -- 2 

 

1.2. Вишенаменске просторије 

Р. 
бр. 

ПРОСТОРИЈЕ ЗА УПРАВУ И 
ОСОБЉЕ 

Светосавка 55. 
Башаидски друм 

бб. 

1 Зборница 2 1 

2 Директор 1 -- 

3 Помоћник директора 1 -- 

4 Психолог и педагог 1 -- 

5 Организатор практичне наставе -- 1 

6 Администрација 3 -- 

7 Помоћно особље 4 1 

 

Р. 
бр. 

ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ Светосавка 55. 
Башаидски друм 

бб. 

1 Свечана сала (сала за седнице) 1 -- 

2 
Просторија за администратора 
мреже 

1 -- 

3 Магацин -- 1 

4 Спортски терени 2261м2 -- 
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1.3. Општа наставна средства 

Р. 
бр. 

НАЗИВ БРОЈ 

1 Графоскоп 2 

2 Телевизори 9 

3 
Радио са ЦД плејером, блутут 
звучници 

2 

4 Kaмера 1 

5 Апарат за фотокопирање 3 

6 Пројектор 9 

7 Рачунар 200 

8 Штампач 13 

9 Лаптоп 5 

10 Плотер 1 

 

 

2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

ВРСТА ПОСЛОВА 
Степен стручне 

спреме 
Број 

запослених 
Укупно  

ангажовање 

Руководећи кадар  5 2,5 

Директор  VII 1 1 

Помоћник директора VII 2 0,5 

Организатор практичне наставе и вежби VI,VII 2 1 

Стручне службе  3 2,5 

Стручни сарадник психолог VII 1 0,75 

Стручни сарадник педагог VII 1 0,75 

Стручни сарадник - библиотекар VII 1 1 

Наставно особље  74 66,55 

Наставник са одељењским старешиством VII 26  

Наставник  VII 60 52,12 

Наставник  VI  6 6,03 

Наставник  V 7 7,5 

Наставник IV 1 0,9 

Администрација  4 3,5 

Секретар VII 1 1 

Дипломирани економиста за финансијско-
рачуноводствене послове  

VII 1 1 

Референт за правне, кадровске и административне 
послове 

IV 1 0,5 

Референт за финансијско-рачуноводствене 
послове 

IV 1 0,5 

Остали радници  18 17 

Техничар одржавања информационих система и 

технологија 
IV 1 0,50 
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Техничар инвестиционог / техничког одржавања / 

одржавања уређаја и опреме 
V 1 1 

Домар / мајстор одржавања III 2 2 

Чистачица I 14 13,5 

УКУПНО  96 91,55 

 

3. ОБЈЕКТИ ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ СУ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА 

 

3.1. Програм сарадње са локалном самоуправом 

 

I – ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ, ИНСТИТУЦИЈАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ 

Р

Ред. 

број 

С А Д Р Ж А Ј 

Институција/ 

организација са којом се 

сарађује  

Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

1

1. 

Разматрање и одлучивање о свим  

питањима везаним за 

образовање на локалном нивоу 

Општина Кикинда 
Током наставне 

године 
Управа школе 

2

2. 

Стручно усавршавање наставника и 

стручних сарадника у сарадњи са 

ЦСУ Кикинда 

Центар за стручно 

усавршавање Кикинда 

Током наставне 

године 

Управа школе, 

Стручни актив за 

раз. План.  

3

3. 
Едукативне радионице, предавања и 

и трибине  
Центар за социјални рад 

Током наставне 

године 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

4

4. 

Сарадња ради спровођења 
поступака и процедура 
реаговања у ситуацијама 
насиља  

Полицијска управа 

Кикинда 

Током наставне 

године 

Управа школе, 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

5

5. 
Организовање културних и јавних 

активности 

Канцеларија за 

младе 

Током наставне 

године 

Ученички 

парламент 

6

6. 

Организовање изложби, радионица, 

предавања, трибина у којима 

учествују и наставници и ученици 

Културни центар Кикинда 
Током наставне 

године 

Стручни активи, 

ученички 

парламнет 

7

7. 

Акције добровољног давања 
крви, превенција болести 
зависности и полно преносивих  
болести, трговина људима  

Црвени крст Кикинда 
Током наставне 

године 

Ученички 

парламент, 

Активисти ЦК 

8

8. 

Каријерно информисање 

занимањима и потребама тржишта 

рада 

Национална служба за 

запошљавање 

Током наставне 

године 

Локални тим за 

каријерно 

информисање 

9

9. 

Извештавање и медијско 

презентовање школе 
Локалне новине, ТВ и 

радио станице,  

Током наставне 

године 
Управа школе 
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II – ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПРИВРЕДНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ФУНКЦИЈИ 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА 

Р

Ред. 

број 
С А Д Р Ж А Ј 

Организације и 

привредна друштва 

Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

 

1

1. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

АД Цимос Ливница 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

2

2. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Аутосервис " BOSH 

DIESEL CENTAR 

ŽERAVICA" – Н. 

Милошево 

Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

3

3. 

Унапређивање практичне и 

теоријске наставе 
" BOSH" Београд 

Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

4

4. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Аутосервис „Ивке“ 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

5

5. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Аутосервис „Шкода ауто“ 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

6

6. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКА 
РАДИОНИЦА-
ПОПОВИЋ  

Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

7

7. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Аутосервис „Фодор“ 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

8

8. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Аутосервис „Дивјак“ 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

9

9. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Аутосервис              

„MAXI AUTO“ 

Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

1

10. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Аутосервис „Мохачи“ 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

1

11. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Аутосервис           

„Микрон Кикинда“ 

Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

1

12. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

 "Рудан аутомото д.о.о." 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

1

13. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Аутосервис „Булић“  
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

1

14. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Аутосервис "Јелић" Током наставне  

Наставници 

практичне 

наставе  

1

15. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

АГРОРЕМОНТ  
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 
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1

16. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

СТ-ЗР аутосервис-

аутошоп-аутоперионица 

Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

1

17. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Аутомото друштво Србије 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

1

18. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Аутоцентар     “BIRO“ 

Кикинда 

Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

1

19. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Аутосервис "Wagen shop" 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

2

20. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

"GRINDEX" 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

2

21. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Jaffa Crvenka d.o.o.-Banini 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

2

22. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Tps Labin 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

2

23. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Машинска обрада 

„Микрон“ 

Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

2

24. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Железничка станица 

Кикинда 

Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

2

25. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

ДОО“ ПРОГРЕС 

ИНЖЕЊЕРИНГ“, 

пристаниште 

Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

2

26. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

„Аутопревоз” - аутобуска 

станиница и радионица 

Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

2

27. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Телеком Србија 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

2

28. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

БАС компјутерс 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

2

29. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

XEON 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

3

30. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

“Zoppas“ 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

3

31. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Електродистрибуција 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

3

32. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

“Le Belier“ 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 
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33. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

“Mecafor“   
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

3

34. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

Ј.П. ТОПЛАНА 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

3

35. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

„ДМК 

25.МАЈ_ТЕХНИКА“ДОО 

Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

3

36. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

МETALOTEHNIKA 

GROUP DOO 

Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

3

37. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

„ШОЛЕ“  D.O.O. 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

3

38. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

“CO - MARKOV“ Д.О.О. 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

3

39. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

СЗР Икић 
Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

4

40. 

Реализација и унапређивање 

практичне и 

теоријске наставе 

АУТОСЕВРИС- 
одржавање и поправка 
моторних возила  
„JOMIWORK“ 

Током наставне 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

 

Ресурси локалне средине се максимално користе како за потребе наставних, тако и за потребе 
ваннаставних активности: 

- Редовна практична настава и део блок наставе изводи се у укупно 40 локалних предузећа,  

- За потребе редовне наставе из Ликовне уметности, Историје, Српског језика и књижевности и 
других предмета често се посећују изложбе, галерије и друге културне манифестације које 
организује Народни музеј, Поориште, културни центар Кикинда, Канцеларија за младе,Спортско 
рекреативни центар, 

- Често се организују и посете другим сајмовима ван града (Сајам информатике, технике, књига, 
аутомобила, итд).  
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III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

1. БРОЈНО СТАЊЕ 

а)  Подручје рада Електротехника : 

Ред 
бр. 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

Т
р

а
ја

њ
е
 

о
б

р
а
з
о

в
. Р А З Р Е Д 

СВЕГА 
I II III IV 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

1.  Електротехничар рачунара 4 1 31 1 30 1 29 1 30 4 120 

2.  
Електротехничар за 
електронику на возилима 

4 1 33 1 22 1 27 1 25 4 107 

3.  
Електротехничар информа-
ционих технологија 

4 1 30 1 30 1 31 1 29 4 120 

С В Е Г А 3 94 3 82 3 87 3 84 12 347 

б) Подручје рада Машинство и обрада метала 

Ред 
бр. 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

Т
р

а
ја

њ
е
 

о
б

р
а
з
о

в
. Р А З Р Е Д 

СВЕГА 
I II III IV 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

1.  
Техничар за компјутерско 
управљање ( CNC) машина 

4 1 27 1 25 1 28 1 28 4 108 

2.  Бравар-Заваривач 3 0,5 11 0,5 8 0,5 5 - - 1,5 24 

3.  Оператер машинске обраде 3 0,5 10 0,5 7 0,5 10 - - 1,5 27 

С В Е Г А 2 48 2 40 2 43 1 28 7 159 

в) Подручје рада Саобраћај : 

Ред 
бр. 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

Т
р

а
ја

њ
е
 

о
б

р
а
з
о

в
. Р А З Р Е Д 

СВЕГА 
I II III IV 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

1 Техничар друмског саобраћ. 4 1 29 1 32 1 27 1 30 4 118 

2 Возач моторних возила 3 1 28 1 28 1 19 - - 3 75 

С В Е Г А 2 57 2 60 2 46 1 30 7 193 

г) Рекапитулација из Табела а, б и в 

Ред. 
бр. 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
Тра.
обр 

Р А З Р Е Д 
СВЕГА 

I II III IV 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

1.1 Електротехника 4 3 94 3 82 3 87 3 84 12 347 

2.1 Машинство и обрада 
метала 

4 1 27 1 25 1 28 1 28 4 108 

2.2 3 1 21 1 15 1 15 - - 3 51 

3.1 
Саобраћај 

4 1 29 1 32 1 27 1 30 4 118 

3.2 3 1 28 1 28 1 19 - - 3 75 

С В Е Г А 7 199 7 182 7 176 5 142 26 699 
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1.1. Структура одељења према образовним профилима, броју ученика и учењу страног језика 

 

 

 

 

Раз.  
и 

оде. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

БРОЈ УЧЕНИКА 
СТРАНИ 
ЈЕЗИК 

УКУПН
О 

М Ж Е Н 

I1 Електротехничар рачунара 30 28 2 30 0 

I2 Електротехничар за електронику на возилима 30 30 0 22 8 

I3 Електротехничар информационих технологија 31 27 4 31 0 

I4 
Техничар за компјутерско управљање ( CNC) 
машина 

28 27 1 20 8 

I5 

Бравар-Заваривач 11 11 0 6 5 

Оператер машинске обраде 8 8 0 6 2 

I6 Техничар друмског саобраћаја 31 26 7 22 9 

I7 Возач моторних возила 28 24 4 17 11 

С В Е Г А    I 197 179 18 154 43 

II1 Електротехничар рачунара 29 27 2 29 0 

II2 Електротехничар за електронику на возилима 28 27 1 24 4 

II3 Електротехничар информационих технологија 30 25 5 30 0 

 II4 
Техничар за компјутерско управљање ( CNC) 
машина 

31 29 2 28 3 

II5 

I 

Бравар-Заваривач 8 8 0 6 2 

Оператер машинске обраде 10 10 0 3 7 

II6 Техничар друмског саобраћаја 28 18 10 16 12 

II7 Возач моторних возила 30 21 9 18 12 

С В Е Г А   II 194 165 29 154 40 

III1 Електротехничар рачунара 31 28 3 31 0 

III2 Електротехничар за електронику на возилима 25 24 1 22 3 

III3 Електротехничар информационих технологија 29 25 4 29 0 

III4 
Техничар за компјутерско управљање ( CNC) 
машина 

30 30 0 26 4 

III5 Аутомеханичар 11 11 0 5 6 

III6 Заваривач 8 8 0 5 3 

III7 Техничар друмског саобраћаја 31 16 15 26 5 

III8 Возач моторних возила 18 14 4 8 10 

С В Е Г А   III 183 156 27 152 31 

IV1 Електротехничар рачунара 24 23 1 24 0 

IV2 Електротехничар за електронику на возилима 24 24 0 20 4 

IV3 Електротехничар информационих технологија 30 24 6 30 0 

IV4 
Техничар за компјутерско управљање ( CNC) 
машина 

27 23 4 24 3 

IV5 Техничар друмског саобраћаја 26 15 11 13 13 

С В Е Г А   IV 131 109 22 111 20 

У К У П Н О 705 609 96 571 134 
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1.1.    Изборни предмет Грађанско васпитање и Верска настава (православна и  

католичка вероисповест)  

Раз.  
и 

оде. 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

У
к
у
п

н
о

 

у
ч

е
н

и
к
а
 

Изборни предмет 

ВК ГР ВП 

I1 Електротехничар рачунара 31 - 23 8 

I2 Електротехничар за електронику на возилима 33 1 12 20 

I3 Електротехничар информационих технологија 30 - 15 15 

I4 Техничар за компјутерско управљање ( CNC) машина 27 1 9 17 

I5 

Бравар-Заваривач 11 - 6 5 

Оператер машинске обраде резањем 10 1 4 5 

I6 Техничар друмског саобраћаја 29 1 12 16 

I7 Возач моторних возила 28 1 17 10 

С В Е Г А    I 199 5 98 96 

II1 Електротехничар рачунара 30 - 21 9 

II2 Електротехничар за електронику на возилима 22 - 14 8 

II3 Електротехничар информационих технологија 30 1 15 14 

 II4 Техничар за компјутерско управљање ( CNC) машина 25 1 17 7 

II5 

Бравар-Заваривач 8 1 3 4 

Оператер машинске обраде 7 - 4 3 

II6 Техничар друмског саобраћаја 32 - 15 17 

II7 Возач моторних возила 28 - 17 11 

С В Е Г А   II 182 3 106 73 

III1 Електротехничар рачунара 29 - 12 17 

III2 Електротехничар за електронику на возилима 27 - 12 15 

III3 Електротехничар информационих технологија 31 - 16 15 

III4 Техничар за компјутерско управљање ( CNC) машина 28 - 9 19 

III5 

Бравар-Заваривач 5 1 1 3 

Оператер машинске обраде 10 1 3 6 

III6 Техничар друмског саобраћаја 27 - 16 11 

III7 Возач моторних возила 19 - 12 7 

С В Е Г А   III 176 2 81 93 

IV1 Електротехничар рачунара 30 - 13 17 

IV2 Електротехничар за електронику на возилима 25 - 3 22 

IV3 Електротехничар телекомуникација 29 - 16 13 

IV4 Техничар за компјутерско управљање 28 1 17 10 

IV5 Техничар друмског саобраћаја 30 - 16 14 

С В Е Г А   IV 142 1 65 76 

У К У П Н О 699 11 350 338 
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2. ПЛАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ 

2.1. Облици образовно-васпитног рада 

а) Обавезни облици рада – настава 

1 НАСТАВА 

Р А З Р Е Д 
СВЕГА 

I II III IV 

Бр.од. Бр.час Бр.од. Бр.час Бр.од. Бр.час Бр.од. Бр.час 
Бр. 
од. 

Бр.час 

1.1 ТЕОРИЈА 7 6129 7 5829 7 4888 5 3177 26 20023 

1.2 ВЕЖБЕ 7 2569 6 2121 6 4799 5 4425 24 13914 

1.3 
БЛОК 
ВЕЖБЕ 

  3 270 3 630 3 810 9 1710 

1.4 
ПРАКТ. 
НАСТ. 

7 2024 6 2788 4 2496 2 981 19 8289 

1.5 
БЛОК 
ПРАКТ. 
НАСТ. 

2 300 6 650 4 750 2 630 13 2330 

1.6 

ИНДИВИД
УАЛ. 
ПРАКТ. 
НАСТ. 

  1 560 2 1840   3 2400 

СВЕГА  11022  12218  15403  10023 26 48666 

 

б) Додатни рад 

2 ПРЕДМЕТ РАЗРЕД 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 
Задужени наставници 

2.1 Математика I 20 
Росић Ивана, Кнежевић 

Бранка 

2.2 Математика II 20 Чолак Драгана 

2.3 Математика III 20 
Росић Ивана, Кнежевић 

Бранка 

2.4 Математика IV 20 Рвовић Љубинка 

2.5 Основе електротехнике I, II 10 + 10 
Даринка Христић Клачак, 

Карић Невека 

2.6. Мултимедија I, II, III, IV 20 Загорка Видовић 

2.7. Програмирање I, II, III, IV 20 Јасмина Алмаши 

2.8. Рачунари III, IV 20 Милан Живић 

2.9 Електроника  II, III 20 Ковачев Драгослав 

2.10 

Остали предмети 

(према интересовању 
ученика) 

-- -- -- 
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д) Допунски рад 

3 ПРЕДМЕТ РАЗРЕД 
ГОДИШЊИ 

ФОНД 
ЧАСОВА 

ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ 

3.1 Математика I 10 Росић Ивана 

3.2 Математика II 10 Чолак Драгана  

3.3 Математика III 10 Кнежевић Бранка 

3.4 Математика IV 10 Рвовић Љубинка 

3.5 Основе електротехнике I, II 10 + 10 Даринка Христић Клачак 

3.6 Електроника II 10 Ковачев Драгослав 

3.7 Мотори и моторна возила I, II, III 10 + 10 + 10 Иветић Милан 

3.8 Рачунари у машинству III, IV 10 + 10 Гецић Борислав 

3.9 Машински елементи II, III 10 + 10 Адамовић Ранко 

3.10 
Мод. маш.елем и 
конструкц. 

III, IV 10 + 10 Лидија Ердељан 

3.11 
Остали предмети 
(према потреби) 

-- -- -- 

ђ) Друштвено користан рад 

4 ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД 
Потребно 

време 
Време 

реализације 
РЕАЛИЗАТОР 

4.1 
Одржавање школског простора, 
уређење учионица 

10 сати по 
одељењу 

Током шк. 
године 

Одељенске заједнице 

4.2 

Рад у школској библиотеци; 
дежурство ученика у школи 
приликом појединих акција, 
приредби, такмичења, смотри и 
сл. 

5 сати 

Јануар 
Март 
Април 

Мај 

Задужени наставник 

4.3 
Израда паноа и зидних новина, 
шема, графикона... 

Према 
сложености 

задатка 

Током наставне 
године 

наставник Ликовне 
културе 

4.4 Добровољно давање крви 2 дана 
Октобар-
фебруар 

Старији од 18 година 

4.5 
Приредба поводом прославе 
Дана Светог Саве, школске 
славе 

5 сати 27. јануар 
Јелена Петровић, 

Гордана Татић 

4.6 

Сакупљање новчаних прилога, 
одеће, обуће као помоћ 
материјално угроженим 
ученицима 

2 сата Према потреби Одељенске старешине 

е) Припремни рад за ученике организоваће се током школске године, за ученике који планирају да се упишу 
на факултет 

5 ПРЕДМЕТ РАЗРЕД 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 
ЗАДУЖЕНИ 
НАСТАВНИЦИ 

5.1 Математика IV 20 Рвовић Љубинка 

5.2 Српски језик и књижевност IV 20 Јелена Петровић  
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2.2. Ваннаставне активности 

 

2.2.1. ПЛАН РАДА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 

Редни 
број 

АКЦИЈЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Време 

реализације 

1. 
Едукација за ученике I разреда на 
тему превенција трговине људима у 
трајању од једног школског часа 

Предавања и  пројекције од стране 

наших и активиста осталих средњих 

школа Кикинде 
Септембар 

2. 
Обележавање 18. октобара - Европког 
дана борбе против трговине људима  

У школи за време ЧОС-ева Октобар 

3. 

Мотивациони програм у области 
добровољног давалаштва крви за 
ученике IV разреда у трајању од 
једног школског часа 

Едукација од стране вршњачких 
едукатора  Црвеног Крста  

Октобар 

4. 
Акција добровољног давања крви за 
матуранте у организацији „Клуба 25“  

Према плану акција ДДК у 
просторијама Црвеног крста Кикинда 

Октобар 

5. 

Едукације за ученике од I до IV 
разреда у трајању од једног школског 
часа на тему превенција болести 
зависности 

У сарадњи са општинским тимом за 
превенцију болести зависносит 

Новембар 

6. 
Обележавање 1. децембра – Светског 
дана борбе против СИДЕ 

Подела штампаног материјала, 
предавања, видео пројекције,  

Децембар 

8. 
Акција добровољног давања крви за 

матуранте у организацији „Клуба 25“  

Према плану акција ДДК у 

просторијама Црвеног крста Кикинда Фебруар 

9 
Учешће на општинском квиз 

такмичењу „Шта знаш о здрављу?“  
Наставник биологије и 
заинтересовани ученици 

Март 

10. 
Обележавање 7. априла – Светског 

дана здравља Ученички парламент, активисти ЦК Април 

11. 
Укључивање у акцију обележавања 
22. априла – Дана планете земље 

Ученички парламент, активисти ЦК Април 

12. 
8. мај – Светски дан Црвеног крста – 
презентација активности Црвеног 
крста на Градском тргу 

Ученички парламент, активисти ЦК Мај 

13. 
Укључивање у обележавање 
„Недеље Црвеног крста“ од 8. до 
15.маја. 

Ученички парламент, активисти ЦК Мај 

14. 
Обележавање 14. јуна – Светског 
дана добровољних давалаца крви 

Ученички парламент, активисти ЦК Јун 
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2.2.2. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

Редни број АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР 
Време 

реализације 

1 
 Представљање школе на манифестацији 

"Дани лудаје" 
Тим за промоцију школе  Септембар 

2 
 Обележавање „Месеца сова“ у Кикинди – 

изложба цртежа, производа практичне 
наставе... 

Тим за промоцију школе Новембар 

3  Спортске манифестације и такмичења 
Спортско-рекреативне 
секције 

Октобар 
Април 
Мај 

4 
 Приредба поводом прославе Дана Светог 

Саве, школске славе 

Јелена Петровић, 

Гордана Татић 
Јануар 

5 
 Учешће у средњошколској дебати о избору 

факултета (Културни центарн Кикинда) 
Оџић Драган Април 

6  Учешће у обележавању Дана победе Пуцар Милица Mај 

7 
 Ангажовање истакнутих научних, културних 

и јавних личности за разговор са ученицима 
Директор 

Током наст. 
године 

8 
 Сарадња са друштвеном средином о 

коришћењу школских спортских објеката 
Директор 

Током наст. 
године 

9 
 Сарадња са медијима поводом резултата 

Техничке школе постигнутим на 
такмичењима и другим манифестацијама 

Директор, задужени 
професори, ученици 
учесници такмичења 

Током наст. 
године  

10 
 3Д секција и новинарска радионица, 

сарадња са децом из кампа за мигранте 
Оџић Драган 

Октобар- 
Март 
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2.2.3 
СЛОБОДНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОР 

Годишњи 
фонд часова 

1. Биологија 
Екологија и заштита животне 
средине Ињац Вања 10 

2. Историја 
 

 Историја 

Пуцар Милица 

Лучић Завиша 10 

2
3. 

Научно – техничке  

 

Машинство  

 

Саобраћај 

 

Организација и планирање 

 

Програмирање и рачунари 

 

 

Информатика и рачунарство 

 

Производња и контрола 

 

Ардуино 

 

Електроенергетика 

 

 

Буњевац Јелена 

 

Стојшин Саша 

 

Аврамов Ивана 

 

Алмаши Јасмина 

Живић Милан 

 

Пастор Арпад 

 

Гецић Борислав 

 

Видовић Загорка 

 

Филиповић Градимир 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

3 
Културно - 
уметничке 

Литерарна секција  Јелена Петровић 
10 

10 

4 
Спортско- 
рекреативне 

Рукомет Фелбаб Виктор 10 

Кошарка Бјелић Бранислав 10 

Фудбал Зорић Владимир 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техничка школа  Годишњи план рада  
Кикинда 2022/2023 

Страна  20 

2.3. Екскурзије 

Екскурзија као ваннаставни облик образовно - васпитног рада остварује се ван школе.Екскурзија   се   
изводи   у   складу   са   Правилником   о   извођењу  екскурзија  излета,  зимовања,  летовања,  и  кампа. 
Екскурзије и излети организују се према садржају који зависи од образовно-васпитних циљева одређеног 
предмета (тематски) или групе предмета (комплексни), тако да у њиховом припремању учествују 
наставници једне или више струка.  Задаци  програма  екскурзије   су:  

 проучавање  објеката  и  феномена  у  природи; 

 уочавање  узрочно  последичних  односа  у  конкретним  природним  и друштвеним   условима; 

 развијање   интересовања   за   природу   и   изграђивање   еколошких  навика; 

 упознавање  начина  живота  и  рада  људи  појединих  крајева,  

 развијање  позитивног  односа  према:националним, културним и естетским  вредностима, 
спортским  потребама  и  навикама,     позитивним      социјалним     односима;  

 подстицање     испољавања       позитивних  емоционалних   доживљаја.  

У условима епидемије вирусом Ковид-19, а у складу са Стручним упутством за организацију рада 
средњих школа у школској 2022/2023. години, мерама спречавања уношења и преношења COVID-19 у 
школама као и табеле индикатора и граничних вредности за процену ризика од преношења SARS-CoV-2 
вируса у популацији које је усвојило Министарство просвете ове школске године ће се екскурзије  
реализовати. 

 ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА 

2.2.5 
ЕКСКУРЗИЈЕ 

Обухват ученика 
Дестинација 
екскурзије 

Бр. дана ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

1 
Одељења II7, III7, IV5 

(подручје рада саобраћај) 

Београд –посета 
сајму аутомобила 

1 дан Фебруар 

Предметни 
наставници 
(саобраћајни 
предмети) 

2 

Одељења I1, I2, I3 

(подручје рада 

електротехника) 

 

Београд - посета 

музеју "Никола 

Тесла", посета 
планетаријуму 

1 дан Мај 

Одељенски 
старешина и 
предметни 
наставници 

3  Одељења IV разреда  

Посета ученика 7. 
међународном 
сајму образовања 
"ПУТОКАЗИ'' у 
Новом Саду 

1 дан Март 
Одељенске 
старешине 

Посета ИТ 
компанијама, 
Високој техничкој 
школи у Суботици 
„Subotica Open IT“ 

1 дан Октобар 
Одељенске 
старешине 
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1.  Мирчета Марија 
Банатско 
Велико 
Село 

VII 1 НЕ 
Српски језик и књижевност 
I4,I5, III1, III2, III6, III5, III7,IV4 

19 -- Да 

2.  Петровић Јелена Кикинда VII 17 Да 
Српски језик и књижевност  

I1, I2,I6, II3, IV3, IV5 
18 -- Да 

3.  Милованов Маја Кикинда VII 18 Да 
Српски језик и кљижевност 

I3,  II1,II6,III1, III3, III4 
18 -- Да 

4.  Маџар Драгослава Кикинда VI 6 Не 
Српски језик и кљижевност,  

I7, II2,  II4, II5,II7, IV1, IV2 
19 -- Да 

5.  
Бајић Божовић 
Светлана 

Кикинда VII 22 Да 
Енглески језик 

I1, I6,II5,7, II6, III1, III6, III5, IV1, IV5 
18 -- Да 

6.  
Тешин Брканлић 
Дијана 

Кикинда VII 20 Да 
Енглески језик 

I4, II4, III4, IV4 
8 

ССШ“Милош 
Црњански“ 

Да 

7.  Поповић Зорана Кикинда VII 12 Да 
Енглески језик, 

II2, II3, II5,  III1,III2, III3, IV3,IV2 
18 - Да 

8.  Ристић Теодора Кикинда VII 13 Да 
Енглески језик 

I4, II7, III5,7 
5 

ОШ "1.октобар" 
Башаид; 

 

ОШ"Ђура Јакшић" 
Кикинда; 

 

 

Даа 

9.  Зубанов Оџић Жана Кикинда VII 1 Да 
Немачки језик 

I2,4,6, I5,7,   II2,4,6, II5,7  III2,4,6, III5,7, IV2,4,5 
13 

ССШ“Милош 
Црњански“ 

Да 

10.  Цигановић Јелена Кикинда VII 8 Да 
Ликовна култура 

I1, I3, I4, I6,  II7 
5 

Гимназија „Душан 
Васиљев“ 

Да 
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11.  Бошњак Војислав 
Александро
во 

VII 33 Да 
Грађанско васпитање 

III4,5, III1, I4,5, II2,6, IV3 
5 

ССШ“Милош 
Црњански“ 

Економско-
трговинска школа 

Да 

12.  Иличин Драгослава Кикинда VII 19 Не 

Музичка култура 

I2 

Грађанско васпитање 

II4, II7, IV1,2, IV4 

5 

ОШ"Петар Кочић" 
Наково; 

 

Не 

13.  Пуцар Милица Кикинда VII 24 Да 

Историја  

I1, I2, I3, I5, I6, I7, II4 

Историја -изабрана поглавља  

IV4,5 

16 
Гимназија „Душан 

Васиљев“ 
Да 

14.  Мишковић Марија   Кикинда VII 17 Да 

Географија 
I2, I3, I5, I6, I7, II1, II4 

Индустријска географија (изборни) 

II5 

13 
Економско-

трговинска школа 
Да 

15.  Ињац Забрдац Вања Кикинда VII 22 Да 

Биологија: 

 I1, I2, I6, II3  
Екологија и заштита животне 

средине: I4  I7, II5 

12 
ССШ "Милош 

Црњански" 
Да 

16.  Хелдрих Сенка Кикинда VII 11 Да 

Хемија  
I1, I2,  I3, I4, I6,  

Технологоја материјала  

I7  

12 

ОШ"Миливој 
Оморац" Иђош; 

ОШ"Славко 
Родић"Б.В.Село 

Да 

17.  Камџијаш Сандра Мокрин IV 3 Не 

Физика 

I1, I2,  I3, I4, II1. II2, II3 

Физика- изборни предмет 

IV2, IV4 

18  Не 
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18.  Лазић Надежда Зрењанин VII 10 Да 
Логика са етиком(изборни)  

III2, IV5 
4 

ССШ "Милош 
Црњански" 

ОШ „Доситеј  
Обрадовић“ 
Зрењанин 

Зрењанинска 
гимназија 

Да 

19.  Оџић Драган Кикинда VII 6 Не 

Саобраћајна етика  

II7 

Рачунарство и информатика 
I2,I4, I5, I4, I6, I7 

Рачунарска графика и 
мултимедија 

I1, I3 

Грађанско васпитање 

II1 

20 

Економско-
трговинска школа 

 

Да 

20.  
Аћимов Бризић 
Данијела 

Кикинда VII 11 Да 

Социологија са правима грађана 

II5, III2, III3, III6, III7 

IV1 , IV4 

Грађанско васпитање 

I2, II3,5 

Логика са етиком(изборни) 

III6 

17 
ССШ "Милош 

Црњански" 
Да 

21.  Дивљаков Слободан Кикинда VII 12 - 
Верска настава - православна 

Iразред,  IIразред,  IIIразред, IVразред 
14 

ОШ "Глигорије 
Попов" Руско 

Село 
Да 

22.  Ранков Милена  Кикинда VII 24 Да 
Грађанско васпитање 

I3, I6,7, I1, III2,3, III6,7 
5 -- Да 
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23.  Мичик Бела Нови Бечеј VII 13 - 
Верска настава -  католичка за 

11 ученика Техничке школе 
1 

Средње школе у 
Кикиндској 
општини, 

ОШ“Фејеш 
Клара“,ОШ“Др 

Ђорђе Јоановић“ 
Ново Милошево, 

ОШ“Серво 
Михаљ“ у Падеју, 

ОШ“Братство -
Јединство“ у 

Банатској Тополи 

Да 

24.  Аврамов Ивана Кикинда VII 6 Не 
Предузетништво 

III5, III7, IV1 , IV2, IV3, IV4 
22 -- Да 

25.  Пастор Арпад Кикинда VII 16 Да 
Рачунарство и информатика: 

I3 
4 ОШ „Свети Сава“ Да 

26.  Кнежевић Бранка  Кикинда VII 31 Да 

Математика 
II1,  II2, II4, II6, III3, III5 , III7 

 Изабрана поглавља математике 

III2, III3, III6 

21 -- Да 

27.  Рвовић Љубинка Кикинда VII 38 Да 

Математика  
IV1, IV2, IV3, IV4, IV5,  II7 

Изабрана поглавља математике 

IV3, IV1 

21  -- Да 

28.  Чолак Драгана Кикинда VII 14 Да 

Математика  
I1, I2, I4, I6, I7, II3, II5 

 

19             -- Да 
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29.  Росић Ивана Кикинда VII 4 Не 

Математика 

I3, I5, III1, III2, III4, III6 

Изабрана поглавља математике 

III1, III4 

21 -- Да 

30.  Фелбаб Виктор Кикинда VII 20 Да 
Физичко васпитање 

I4, I5, I6, I7, III2 
10 

ССШ "Милош 
Црњански" 

Да 

31.  Бјелић Бранислав Кикинда VII 25 Да 
Физичко васпитање 

II1, II2, II3, II4,II5, II6 , II7, IV1,IV2, IV3, IV4, 

IV5 

20 -- Да 

32.  Зорић Владимир Кикинда VII 21 Да 

Физичко васпитање 

I1 , I2, II3, III1, III3, III4, III5, III6 ,III7 

 

 

18 

 

- Да 

33.  Буњевац Јелена Кикинда VII 26 Да 
Машинска група предмета 

I5,  I6, II4, III4  
21,69 -- Да 

34.  Ердељан Лидија Кикинда VII 26 Да 
Машинска група предмета 

III4,  IV4  
22,47 -- Да 

35.  Гецић Борислав Кикинда VII 20    Да 
Машинска група предмета 

 III4, IV4 
22,47 -- Да 

36.  Имброњев Станислав Кикинда VII 24 Да 

Машинска група предмета 

I4, II4, III4, III5 

Рачунарство и информатика 

I2 , I4, I5, I6, I7 

20 -- Да 

37.  Ћојановић Валентина Кикинда VII 8 Не 
Машинска група предмета 

I5,  II4, II5, III4, III5, IV4 
20,69 -- Да 

38.  Чичулић Бранислава Кикинда VII 23 Да 
Машинска група предмета 

I4, I5, II4, II5, II6, II7  
21 -- Да 
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39.  Адамовић Милан Кикинда VII 35 Да 
Машинска група предмета 

I5, II4, II5, III4, III5 , III7 
20,69 -- Да 

40.  Адамовић Ранко Кикинда VII 14 Да 
Машинска група предмета 

I5, II2, III2, III5, IV2, IV4 
22,57 -- Да 

41.  Лазић Дејан Кикинда VII 2 Не 
Машинска група предмета 

III4, IV4    
21,39 -- Да 

42.  Иветић Милан Кикинда VII 28 Да 

Саобраћајна група предмета 
(теоријска и практична настава)  

II6, II7, III6, III7, IV5 

21,59 -- Да 

43.  Стојшин Саша Кикинда VII2 18 Да 

Саобраћајна група предмета 
(теоријска и практична настава) 

I7, II6, II7, III6, III7, IV5 

25,6 -- Да 

44.  Лучић Завиша Кикинда VII 11 Да 

Саобраћајна група предмета 
(теоријска и практична настава) 

 II6, II7, III6, III7, IV5 

25 -- Да 

45.  Поповић Небојша Кикинда VII 12 Да 

Саобраћајна група предмета 
(теоријска и практична настава) 

I6, I7, II6,  III6, III7, IV5 

24,8 - Да 

46.  Француски Радојка Кикинда VII 6 Да 

Саобраћајна психологија 

II6 

Основи саобраћајне психологије  

II7 

Грађанско васпитање 

, IV5 

5  Да 

47.  Aлмаши Јасмина Кикинда VII 21 Да 
Електро група предмета 

III3, IV3 
23,83 -- Да 

48.  Надрљански Слободан Кикинда VII 1 Не 
Електро група предмета 

II1, III1, IV1 
21,08 -- Не 
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49.  Живић Милан Кикинда VII2 20 Да 
Електро група предмета 

III1, IV1 
24,17 -- Да 

50.  Kaрић Невенка Кикинда VII 24 Да 
Електро група предмета 

III3, II3, I3 
23,81 -- Да 

51.  Видовић Загорка Кикинда VII 22 Да 
Електро група предмета 

III3 ,III1  
23,92 -- Да 

52.  Ковачев Драгослав Кикинда VII 19 Да 
Електро група предмета 

II3, III3, IV3 
22,92 -- Да 

53.  Љубоја Лука Кикинда VII 21 Да 
Електро група предмета 

II1, III1, IV1 
22,72 -- Да 

54.  Сивчев Ђорђе Кикинда VII 12 Да 

Електро група предмета 

(теоријска и практична настава) 

II1, III1, IV1, IV3  

24,06 -- Да 

55.  Татић Гордана Кикинда VII 12 Да 
Електро група предмета 

II1, II2,III1, III2, II3 
20 -- Да 

56.  Јовановић Сања Зрењанин VII 7 Не 
Електро група предмета 

I1, II3,III3,IV3 
20,42 -- Да 

57.  
Христић Kлaчaк 
Даринка 

Кикинда VII 24 Да 
Електро група предмета 

I1, I3, II1, IV1 
21 -- Да 

58.  Филиповић Градимир Кикинда VII 20 Да 

Електро група предмета 

(теоријска и практична настава) 

II2, III2, IV2   

23,03 -- Да 

59.  Чубрило Давор Кикинда VII 16 Да 

Електро група предмета 

(теоријска и практична настава) 

I2, II2, III2, IV2  

23,54 -- Да 
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ИЗВОДИ НАСТАВУ 

Н
е
д

. 
б

р
. 

ч
а
с
о

в
а

 

Изводи наставу у 
другој школи 

Стручна 
заступљеност 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

60.  Вукосављев Љиљана Кикинда VI 2 Не 

Електро група предмета 

I3, II1, II4, III3, IV3 

Физика 

I1, I6, I7 

22,75 -- Не 

61.  Мршић Страхиња Кикинда IV 1 Не 
Електро група предмета 

IV1,  IV3 
23,08 - Не 
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 ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

 ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

 

 

Место 

становања 
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Изводи наставу 
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д

. 
б

р
о

ј 

ч
а
с
о

в
а

 Изводи 
наставу у 

другој 
школи Н

е
д

. 
б

р
о

ј 

ч
а
с
о

в
а

 

Стручна 
заступљеност 

62.  Вучић Предраг Кикинда VI 15 Да 
Практична настава  

II2 , III2, IV2 
9,32 --  -- Да 

63.  Џакула Милорад Кикинда VI 27 Да 
Практична настава  

I5, II5, III5 
32,32 -- -- Да 

64.  Грбић Жарко 
Бан. Велико 
Село 

VI 39 Да 
Практична настава 
I5 , I6, II5,II6, II7, III5 ,III7 

27,87 -- -- 
Да 

 

65.  Милованов Милан Кикинда V 6 Не 
Практична настава 

I4, II7, III2, III5 , IV2 
31,64 -- -- Да 

66.  Михок Михаљ Кикинда V 12 Да 
Практична настава 

 I2 , I3, I4, II1, II2 , II4, III2, IV2  
29,19 -- -- Да 

67.  Иветић Петар Кикинда VI  17 Да 
Практична настава 

I1 , I2, I3, II1, II2 , III2, IV2 
28,74  -- -- Да 

68.  Чудан Синиша Кикинда V 20 Не 
Практична настава 

I1 , I6, II4, II5 ,  III2, IV2 
26,42 -- -- Да 

69.  Алмаши Станислав Кикинда  VII 5 Нe 
Практична настава 

III6 
6 -- -- Да 

70.  Ћурчић Бранислав Кикинда V 11 Да 

Практична настава  

III6, II6 

Обука вожње "Б" и "Ц" кат. 

29 -- -- Да 

71.  Крстин Наташа Кикинда V 5 Не Обука вожње "Б" и "Ц" кат. 
3

28 -- -- Да 

72.  Кором Горан Кикинда V 9 Не 

Практична настава 

 I7, II5 

Обука вожње "Б" и "Ц" кат. 

3
31 -- -- 

Да 

 

73.  Рајић Душан Кикинда V 12 Да 
Практична настава 

I4,  I5, II4, II5 

2
24,64 

-- -- Да 
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ДОПУНА ПОДАЦИМА О НАСТАВНОМ ОСОБЉУ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ 
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РАДНА ЗАДУЖЕЊА 
Нед. бр. 

сати 

1 Халиловић Миланка Кикинда VII 33 15 Да Директор школе 40 

2 Иветић Милан Кикинда VII 27 27 Да Помоћник директора  10 

3 Чолак Драгана Кикинда VII 33 13 Да Помоћник директора 10 

4 Оџић Драган Кикинда VII 5 5 Не Организатор практичне наставе 4 

5 Вучић Предраг  Кикинда VI 14 14 да Организатор практичне наставе 36 

6 Француски Радојка Кикинда VII 6 6 Да Психолог 28 

7 Ранков Милена Кикинда VII 27 23 Да Педагог 28 

8 Иветић Татјана Кикинда VII 23 22 Да Библиотекар 40 
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4. КАЛЕНДАР РАДА 

4.1. Календар рада за школску 2022/2023. годину 
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4.2.  Календар испита 

 

ВРСТА ИСПИТА 
И С П И Т Н И  Р О К 

Јунски Августовски 

РАЗРЕДНИ 1.06.-5.06.2023. 15.08 - 30.08.2023. 

ПОПРАВНИ 1.06 - 29.06.2023. 15.08 - 30.08.2023. 

ЗАВРШНИ 1.06 -17.06.2023. 15.08 - 30.08.2023. 

МАТУРСКИ 1.06 –17.06.2023. 15.08 - 30.08.2023. 

ВАНРЕДНИ Сваког месеца: друга половина IX, X, XI,XII, I,II, III,IV, V, VI и VIII месеца 

 

4.3. Календар осталих активности 

Ред. 
број 

ВРСТА АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1 Дан просветних радника 08.11.2021. 

2 Школска слава 27.01.2022. 

3 Активности из физичког васпитања и здравственог васпитања 

3.1  Крос Октобар, Април 

3.2  Такмичења Током године 

3.3  Матурантска парада мај 2022. 

4 Седнице: 

4.1  Одељенска већа XI; XII; IV; V; VI 

4.2  Наставничко веће IX; XI; II; V; VI; VIII 

4.3  Стручна већа за обл. предмета IX; XII; IV; VIII 

4.4  Родитељски састанци IX; XI; III; V 

 

5. РИТАМ РАДНОГ ДАНА 

СМЕНА 
ВРЕМЕ РАДА 

БРОЈ 
ОДЕЉЕЊА 

Од - До ОДЕЉЕЊА 

ПРВА 800 – 1245 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7  

III1, III2, III3, III4, III5 , III6, III7 
14 

ДРУГА 1400 – 1810 
II1, II2, II3, II4, II5, II6, II7 

IV1, IV2, IV3 , IV4, IV5 

12 

 

 

Напомена: У току наставне године организована је месечна промена смена. 
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IV ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА 

 

 

I – ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕНИКА О СВЕТУ РАДА И ЗАНИМАЊА И СИСТЕМУ ВИШЕГ И ВИСОКОГ  

ОБРАЗОВАЊА 

Ред. 
број 

С А Д Р Ж А Ј РАЗРЕД 
Време 

реализације 
Носиоци 

реализације 

1. 

Упознавање ученика са променама које 
настају у свету рада и занимања и 
усклађивање професионалних жеља и 
намера са тим променама 

I, II,  
III, IV 

Током 
наставне 
године 

Предметни 
наставници, 
водитељи 
практичне 
наставе 

2. 
Непосредно упознавање ученика са 
занимањима која когу да обављају по 
завршетку школовања 

I, II, III 
Током 

наставне 
године 

Наставници 
практичне 
наставе 

3. 
Анкета о потребама младих за 
професионалним информисањем, 
каријерним саветовањем и вођењем  

I, II, III 
Током 

наставне 
године 

Локални тим 

за каријерно 
информисање 
саветовање и 
вођење 

4. 
Каријерно информисање – обезбеђивање 
информација о занимањима, путевима 
каријере, потребама на тржишту рада, 

III, IV Март 

Психолог 
националне 
службе за 
запошљавање 

5. 
Информисање родитеља са могућностима 
хоризонталне и вертикалне проходности 
ученика 

Чланови 
ученичког 

парламента 
Март 

Наставници 
грађанског 
васпитања у 
средњим 
школама 

6. 
Дебата у оквиру ученичких парламената на 
теме које су повезане са стереотипима о 
занимањима 

Чланови 
ученичког 

парламента 
Март 

Наставници 
грађанског 
васпитања у 
средњим 
школама 

7. 
Оспособљавање ученика за правилан наступ 
и представљање радне биографије 
приликом конкурисања за запослење 

III, IV Април 
Локални тим 
Канцеларија за 
младе 

8. 
Упознавање са планом и програмом студија 
на појединим факултетима 

III, IV     Април, мај 
Презентације 
представника 
универзитета 

9. 
Упитник за ученике  матурских одељења о 
наставку школовања на високом образовању  

III, IV Април, мај Педагог 

II – УПОЗНАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ИНДИВИДУАЛНИХ КАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА ЗНАЧАЈНИХ ЗА УСМЕРАВАЊЕ ЊИХОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

Ред. 
број 

С А Д Р Ж А Ј РАЗРЕД 
Време 

реализације 
Носиоци 

реализације 

1 
Праћење адаптације ученика при преласку 
са основног на средњошколско образовање 

I 
Током 

наставне 
године 

Одељењске 
старешине, 
педагог, 
психолог 

2 

Идентификација ученика који нису у стању 
да прате програмске садржаје и 
предузимање мера за помоћ ученицима 
(индивидуализација, израда ИОП-а) или 
њихово професионално преусмеравање 

I, II, III, IV 
После првог 

квартала 

 
Предметни 
наставници и  
психолог 
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3 
Успостављање сарадње са родитељима 
ученика у циљу прикупљања потребних 
података о психофизичком развоју деце 

I, II 
На 

родитељским 
састанцима 

Одељењски 
старешина 

4 
Даље праћење физиолошког, психолошко-
образовног и здравственог развоја ученика 

III, IV 
Током 

наставне 
године 

Педагог, 
Психолог 

III – ФОРМИРАЊЕ ПРАВИЛНИХ СТАВОВА ПРЕМА РАДУ 

Ред. 
број 

С А Д Р Ж А Ј РАЗРЕД 
Време 

реализације 
Носиоци 

реализације 

1 
Развијање позитивних ставова према 
изабраном пбразовном профилу и занимања 
за које се ученици образују 

I, II, III, IV 
Током 

наставне 
године 

Наставници 
практичне 
наставе 
Предавачи 
стручних 
предмета 

2 Рационална организација и планирање 
учења, рада и слободног времена 

I Октобар 
Одељенски 
старешина 
 Педагог 

3 
Превазилажење заблуда о 
појединим врстама рада 

I 
Током 
године 

Сви 
наставници и 
стрчни 
сарадници 

4 
Развијање позитивних ставова према 
изабраном образовном профилу и 
занимањима за које он образује 

I, II 
Током 
године 

Предметни 
наставници, 
наставници 
практичне 
наставе 
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V ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ 

Ред. 
број 

С А Д Р Ж А Ј РАЗРЕД 
Време 

реализације 
Носиоци реализације 

1 

 
Развијање позитивног става  ученика 
према сопственом окружењу - чување 
од оштећења школске имовине, 
уништавања садница и зелених 
површина 

 

I, II 
Током 

наставне 
године 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Секције 

Ученички парламент 

2 

Упућивање ученика како одржавати 
хигијену и уредност радног простора, 
учионице, кабинета за лаборатоје и 
школске радионице 

I, II, III, IV Септембар 

Одељењске 
старешине, предметни 
настваници 
организатор практичне 
наставе 

3 

Учешће ученика у радним акцијама 
заштите и унапређивања животне 
средине (чишћење простора око 
Старог језера, Водица и сл.) 

I, II, III, IV 
Октобар, 

Април 

Еколошка секција 

Спортске секције 

Ученички парламент 

4 

Учешће ученика на конкурсима које 
расписују друштвене и стручне 
организације са темама из ове 
области 

I, II, III, IV 
Током 

наставне 
године 

Еколошка секција 

Литерарна секције 

5 
Израда зидних паноа са еколошким 
садржајем 

I, II 
Октобар, 
Фебруар, 

Април 

Еколошка секција 

Ликовна секције 

6 Обележавање Дана планете земље I, II, III, IV 22. април 
Еколошка секција 

 

7 
Организовање акција озелењавања и 
уређења школе и околине 

I, II, III, IV Мај 
Еколошка секција 

Спортске секције 

8 

Обележавање Европских дана Сунца 
(Земље ЕУ су пре 4 године почеле да 
обележавају Дан Сунца, да би 
промовисале употребу сунчеве 
енергије) 

I, II, III, IV Мај 
Еколошка секција 

Ученички парламнент 

9 
Обележавање дана борбе против 
пушења 

I, II, III, IV Мај 
Ученички парламент у 
сарадњи са 
подмладком ЦК 
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VI ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ НАРКОМАНИЈЕ 

Ред. 

бр. 
ЗАДАТАК САДРЖАЈ Pазр. Реализатор 

М
Месец 

Начин 
реализације 

1
1. 

 

Епидемиолошке 
мере 

 

Примена мера за спречавање појаве 
и ширења епидемије зазних болести 

I 
II 
III 
IV 

Одељењски 
старешина 

Током 
године 

Дискусија, 
разговор 

 

2
2. 

Хуманизација 
односа међу 
половима 

Пријатељство и љубав младих, 
сексуалне слободе и равноправност 
полова 

I
I 
II 

Одељењски 
старешина 

IV 
Дискусија, 
разговор 

Интерперсонални конфликти- 
решавање проблема 

I
I 
II 

Одељењски 
старешина 
психолог 

X
I 

Предавање, 
анализа 
међусобних односа 
у одељењу 

Односи међу генерацијама, односи у 
породици и школи 

I
I 
III 

Одељењски  
старешина 

I
II 

Разговор, 
дискусија 

Социјално и емотивно зрела 
личност (емоције, љубљв, 
љубомора) 

I
 
II 

Одељењски  
старешина 
у сарадњи 
са 
психологом 
 

I
III 

Разговор, 
дискусија 

 

 

 

 

3
3. 

Спорт, 
рекреација 

Ефекти физичког вежбања на 
организам 

I
I 
II 
III 
IV 

Наставник 
физичког и 
здравс. 
васпитања 

I
X 

У оквиру теме: 
"Атлетика" 

Физичка активност 

I
 
II 
III 
IV 

Наставник 
физичког и 
здравс. 
васпитања 

I
X 

Указивање на 
значај физ. 
активности у 
уводном часу 

Такмичење и сарадња у спорту: -
спортска такмичења у фудбалу, 
кошарци и рукомету (разредна, 
међушколска) 

I
 
II 
III 
IV 

Наставник 
физичког и 
здравс. 
васпитања 

X
XII 
III 
V 

Реализација у 
оквиру садржаја 

4
4. 

СИДА и друге 
полно 
преносиве 
болести 

СИДА и друге полно преносиве 
болести (настанак, преношење, 
заштита, превенција полних 
болести) 

I
I 
II 

Наставник 
биологије, 
вршњачки 
едукатори 
ЦК  

I
 

XII 

Реализација у 
оквиру наст. 
јединице из 
биологије подела 
флајера и кондома 

5 Стрес и заштита 
менталног 
здравља 

Шта је то стрес, до каквих 
последица по здравље може да 
доведе 

I
II 
III  

Психолог 
одељењски  
стареш. 

Т
Tоком 
год. 

Индивидуални и 
групни 
саветодавни рад 
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Ред. 

бр. 
ЗАДАТАК САДРЖАЈ Pазр. Реализатор 

М
Месец 

Начин 
реализације 

Суочавање са неуспехом. Неуспех у 
школи. Јачање личне контроле, 
позитивног ства и истрајности. 

I
I 
II  

Одељењски  
стареш. у 
сарадњи са 
психологом 

I
I 

Уводно излагање 
Разговор 

  
Емоционални проблеми као узрок 
стреса и начини за превладавање 
стресних ситуација  

I
I 
III 

Одељењски  
старешина 
психолог 

Т
Tоком 
год. 

Праћење ученика 
који имају тешкоћа 

Начин и организација сврсисходног 
провођења слободног времена; 
учешће у ваннаставним активнстима 
(секције, додатна настава) 

I
 
I 
II 

 
Одељењски  
старешина 
предметни 
наставници 

I
IX 

Разговор 
укључивање уч. у 
слободне 
активности 
 

 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАРКОМАНИЈЕ 

Р
Ред.б

р 
ЗАДАТАК САДРЖАЈ Pазр. Реализатор Mесец 

Начин 
реализације 

1
1. 

Превенција 
наркоманије 

Најчешће дроге Прогресивни ефекти 
психоактивних супстанци на тело и 
ум  

I
I 
II 

Лекар, 
вршњачки 
едукатори 
ЦК 

Tоком 

 год. 

Информисање, 

Саветовање  

 
Преиспитати шта је за ученике 
критеријум доброг пријатељства 

I
I 
II 
III 

Наставници 
грађанског  
васпитања 
и верске 
наставе 
 

Tоком 

 год. 

Разговор, 
дискусија,  

групни рад 

  
Подстицање одговорног понашања 

I
I 

I
II 

Одељењски  
старешина 

Tоком 

 год. 
 

Одвајање довољно времена за дете 
Развијање самопоуздања код детета 

I
I 

I
II 

Родитељи у 
сарадњи са 
психологом 

Tоком 

 год. 

Родитељски 
састанци, 
разговор, 
дискусија,  

2
2. 

Промовисање 
здравих 
стилова живота 

Организовање акције којом се 
промовише здрав стил 
живота(спортски сусрети) 

I
I,II 
III 
IV 

Ученички 
парламент 

IX 
Активности 
Ученичког 
парламента 

Организовање акције којом се 
промовише алтруистичан однос 
према другим  људима (хуманитарне 
акције) 

I
I,II 
III 
IV 

Ученички 
парламент 

IX 
Активности 
Ученичког 
парламента 
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VII ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

У складу са једним од приоритета стратегије Министарства просвете РС о спречавању насиља и 

унапређењу безбедности  ученика у образовно - васпитним установама и у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања, школа је предузела одговарајуће кораке у складу са "Посебним 

протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

установама". 

 

У школи постоји  школски тим  за  заштиту  ученика  од  насиља који чине: 

 

Координатор тима:     Хелдрих Сенка 

Психолог школе:    Француски Радојка 

Педагог школе:    Ранков Милена 

Професор физичког:   Зорић Владимир 

Професор саобр. предмета:  Стојшин Саша 

Наставник практичне наставе:  Милованов Милан 

Директор школе:    Халиловић Миланка 

Помоћници директора:   Чолак Драгана  

      Иветић Милан 

Секретар школе:    Бјелановић Татјана 

 

Р

Ред. 

број 

Активности/теме, 

садржаји 
Начин реализације 

Носиоци 

реализације 
Време реализације 

1
1. 

Упознавање ученика 
првог разреда са 
Посебним протоколом за 
заштиту деце и ученика 
од насиља, злостављања 
и занемаривања у 
образовно-васпитним 
установама и подсећање 
ученика осталих разреда 
на протокол  

На ЧОС-евима, а по 
потреби на часовима 
редовне наставе и путем 
сајта школе  

 

Одељењске 
старешине 

Школски тим за 
превенцију 
насиља 

 

Септембар, 

октобар 

2
2. 

Информисање родитеља 
о превентивним и 
интервентним 
активностима заштите од 
насиља  

На родитељским 
састанцима и  путем 
индивидуалних разговора 

Одељењске 
старешине, 
Школски тим за 
превенцију 
насиља 

Током школске 
године 

3
3. 

Обезбеђивање 
партиципације ученика у 
превенцији насиља  

 

Обучавање ученика за 
примену различитих 
вештина за конструктивно 
превазилажење сукоба  

На часовима грађанског 
васпитања, путем 
едукативних радионица, 
предавања, трибина 

Школски тим за 
превенцију 
насиља 

Наставници 

Ученички 
парламент 

 

Током наставне 
године 
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4
4. 

 

Обележавање Дана 
толеранције, јачање 
свести код ученика да 
треба бити толерантан, 
без обзира на пол, 
националност, веру током 
школске године  

Кроз редовне и  
ваннаставне активности 

 

Наставници 

 Ученички 
парламент 

 

16.новембар; 

Током наставне 
године 

5
5. 

Подстицање 
истраживачког и тимског 
рада, кооперативности, 
партиципације и др. 

Кроз редовне и  
ваннаставне активности 

Наставници  

Ученички 
парламент 

 

Током наставне 
године 

6
6. 

Учешће у хуманитарним 
акцијама са циљем да се 
код ученика развије 
емпатија и солидарност  

Хуманитарне спортске игре, 
прикупљање помоћи за 
децу са здравственим 
проблемима, социјално 
угрожену децу и децу без 
родитеља 

Школски тим за 
превенцију 
насиља 

Ученички 
парламент 

Током наставне 
године 

 

Праћење реализације планираних активности оствариваће се увидом у евиденције састанака и извештаје 
носилаца активности. 
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VIII ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

Активности Носиоци 
Динами

ка 
Начин праћења 

Евалуација рада, реализације активности 

планираних за протеклу школску годину и 

подношење извештаја 

Тим за 

самовредновање 
VIII, IX Извештај тима,  

Израда плана рада Тима за самовредновања 

рада школе за школску 2021 /2022. 

Тим за 

самовредновање 
IX, X 

План рада тима, 

Годишњи план 

школе 

Одабир области које ће бити обухваћене 

самовредновањем 

Тим за 

самовредновање 
IX, X Евиденција тима 

Избор и израда инструмената за 

самовредновање 

Тим за 

самовредновање 
IX, X Евиденција тима 

Упознавање Наставничког већа са извештајем 

Тим за самовредновање протеклу школску 

годину 

Координатор тима, IX, X 

Извештај тима, 

извештај са 

Наставничког 

већа, 

Упознавање колектива са планом рада Тима на 

видном месту 

Тим за 

самовредновање 
IX, X Извештај тима у 

Анализа рада, реализације активности 
Тим за 

самовредновање 
III, IV 

Евиденција тима, 

извештаји о раду 

Eвалуација рада, степена остварености 

планираних задатака 

Тим за 

самовредновање 

VI, VII, 

VIII 

Евиденција тима, 

извештаји о раду 

Упознавање колектива са степеном реализације 

задатака-снагама и слабостима области 

вредновања 

Тим за 

самовредновање 
VIII 

Евиденција тима, 

извештаји о раду 

    

 

Милена Ранков Стручни сарадник ( педагог) – координатор  тима 

Иветић Татјана Стручни сарадник - библиотекар 

Јелена Буњевац  Наставник 

Даринка Христић Клачак  Наставник 

Арпад Пастор Наставник 

Наташа Крстин Наставник  

Дијана Брканлић Тешин Наставник 

Надежда Лазић  Наставник 

Бранислав Ћурчић Наставник  

Симић Зорица Родитељ ученика 3/3 одељења 

Ковачев Ања Ученица 4/3 одељења 

Трајковски Радмила Ученица 4/3 одељења 



Техничка школа  Годишњи план рада  
Кикинда 2022/2023 

Страна  37 

IX ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Тим за развојно планирање чине:координатор Филиповић Градимир, Сивечав Ђорђе – наставник електро 
групе предмета,  Француски Раојка – психолог, Аћимов Бризић Данијела – наставник, Ћојановић Валентина 
– наставник машинске групе предмета, Џакула Милорад – наставник практичне наставе, Михајло Лукач – 
представник Ученичког парламента, Крнић  Никола, представник Школског Одбора. 

 

Активности Тима за развојно планирање су следеће:  

 

- анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја школе; 

- припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и урађених анализа за 
наредни трогодишњи период 

- припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака планираних 
за сваку годину на почетку школске године; 

- прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору једанпут годишње са 
предлогом мера; 

- сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана са развојним 
планом школе; 

- доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе; 

- предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање постављених циљева; 

- доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и вредновању 
процеса и задатака; доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово 
учешћу у развојном планирању; 

- доприноси успостављању партнерских односа између школе и саветника за развој школе, договарају 
се о даљој сарадњи што подразумева утвђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране; 

- учествује у самовредновању квалитета рада установе; 

- обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и Школског одбора; 

- стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору. 

 

Школско развојно планирање је стратешки процес континуираног планирања у школама и основа за 
остваривање неопходних промена у свим сегментима школског живота. То је стваралачки процес који 
подразумева препознавање аутентичних потреба школе, а састоји се у истраживању тих потреба и 
осмишљавању начина да се оне задовоље. Овај процес се одвија од садашњег до жељеног стања, тако да 
се стратешки правци, циљеви и задаци њиме одређени, одвијају постепено, један за другим. Све ово 
захтева стрпљење и ангажовање већине актера школског живота, а промене траже детаљну анализу и 
прерасподелу улога и задатака школе и запослених у образовању. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D1%99&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
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X ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Општи циљ: Унапређивање квалитета живота ученика који имају тешкоће у развоју 

Специфични циљ: Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са 
тешкоћама у развоју 

Тим за инклузивно образовање 

Координатор: Француски Радојка 

Одељенски старешина   I5: Адамовић Ранко (6 ученика) 

Одељенски старешина   II4: Ћојановић Валентина (један ученик) 

Одељенски старешина   II7: Лучић Завиша (један ученик) 

Одељенски старешина  II5: Лазић Дејан (један ученик) 

Одељенски старешина   III5: Имброњев Станислав (један ученик) 

Тим у ширем саставу укључује и све предаваче у којима се налазе инклузивни ученици.  

План рада тима за инклузију: 

Р
Ред
број 

Активности 
Начин 

праћења 

Носиоци 
реализације 

Вре
ме  

1 
Идентификација ученика са 

тешкоћама у развоју:  
Увид у документацију 

новоуписаних ученика 
ТИМ за ИО, предметни 

наставници 
Септембар/ 

2 
Реализација упитника за 

наставнике – давање 

мишљења 

Упитници, евиденција 

Тима 
Тим за ИО, наставници Октобар 

3 
Формирање ИОП тимова и 

израда педагошког профила  
Педагошки профил ИОП тимови 

Октобар/ 

 Новембар 

4 
Мере индивидуализације и 

врсте подршке  
Евиденција тима, 

извештаји 
ИОП тимови 

Новембар/ 

децембар 

5 Сарадња са  родитељима  
Евиденција тима, 

извештаји 
ИОП тимови Током године 

8 
Сарадња са Интересорном 

комисијом 
Евиденција тима, 

извештаји 
ТИМ за ИО 

Према 

потерби 

9 Праћење реализације ИОП-а 
Евиденција тима, 

извештаји 
Предметни наставници  

Током 

школске 

године 

10 
Анализа реализације плана 

рада Тима за инклузивно 

образовање 

Евиденција тима, 

извештаји 
ТИМ за ИО,  

наставници 
Јун/јул 

11.  
Сарадња са Педагошким 

колегијумом школе 

Евиденција тима, 

извештаји 
ТИМ за ИО 

Током 

школске 

године 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ НА УКЉУЧИВАЊУ МИГРАНАТА И ИЗБЕГЛИЦА 

 

Б) Наша школа је у групи школа у Србији које су добиле задатак да ученике избеглице/тражиоце 
азила укључе у систем образовања и васпитања.  

 

За успешно укључивање ученика миграната/избеглица потребно је сензибилисати наставнике за рад са 
оваквим ученицима. У том циљу, сачињен је План подршке школе : 

Ред. 
број 

Активности Начин реализације 
Носиоци 

реализације 
Време реализације 

1 Успостављање контакта и 
сарадње са 
представницима 
Комесаријата за 
избеглице РС (КИРС-а) и  
представницима 
Министарства просвете   

Упознавање са Стручним 
упутством за укључивање 

ученика избеглица/ 
миграната кроз разговор, 
обуку и писање пројекта у 

сарадњи са 
представницима КИРС-а и 

Министарства просвете  

Директор и 
координатор 
Тима 

Јун, август, 
септембар 

2 

 

Процена знања и 
интересовања ученика и 
укључивање у први 
разред, у одговарајући 
образовни профил  

Састанак са родитељима 
ученика у прихватном 
центру, целодневни 
боравак ученика у школи 
ради упознавања са 
образовним профилима, 
разговор са ученицима у 
циљу увида у ниво знања и 
инетресовања 

Директор и 
чланови Тима 

 

Септембар 

 

3 

Информисање 
одељењских старешина и 
предавача одељења у 
која су укључени ученици 
мигранти  

Упознавање са Стручним 
упутством за укључивање 
ученика избеглица/ 
миграната кроз разговор и   

Директор и 
чланови Тима 

 

Септембар 

4 

Похађање наставе по 
распореду часова за 
одабрани образовни 
профил 

Ученици прате предметну и 
практичну наставу заједно 
са осталим ученицима из 
одељења, уз усвајање 
српског језика у мери 
потребној да ученици могу 
да прате наставу  

Наставници 
предметне и 
практичне 
наставе, 
наставник 
српског језика 
кроз допунску 
наставу 

Први квартал 

5 
Израда потфолија 
ученика  

Сакупљање и 
систематизација података 
о ученицима мигрантима 
(наставници, чланови тима) 

Наставници 
предметне и 
практичне 
наставе 

Крај првог квартала 

6 

Ијзашњавање наставника 
о нивоу приступа 
ученицима мигрантима -
индивидуализација 

 

Писмени исказ наставника 
Одељењски 
старешина 

Крај првог квартала 
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7 
Израда ИОП-а 
(прилагођеног или 
измењененог) 

-прилагођавање наставних 
садржаја (усвајање на 
најједноставнијем нивоу) и 
/или 

- измена наставних 
садржаја 

Предметни 
наставници 

Почетак новембра 

8 
Укључивање родитеља у 
реалзацију плана 
подршке 

-састанци са родитељима 
Одељенски 
старешина, 
Чланови Тима 

Новембар, 
децембар,фебруар, 
март 

9 
Праћење реализације 
ИОП-а 

-периодичан увид у рад са 
инклузивним ученицима 

Директор и 
чланови Тима 

Током похађања 
наставе 

10 
Израда Школског 
извештаја (School report) 

Наставници су пратили 
постигнућа ученика, на 
основу чега сачињавају 
извештај који ће ученик 
добити уколико одлази у 
неку дтугу земљу где ће 
насатвити школовање 

Предметни 
наставници и 
чланови Тима 

Током и на крају 
похађања наставе 
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XI ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

Школски психолог стручним радом доприноси остваривању наставног плана и програма средњег 
образовања и васпитања. Учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, и праћења 
образовно-васшотног  процеса. 

Психолошки рад је незаобилазни део заштите менталног здравља у школи, који обухвата примарну 
и секундарну превенцију, психодијагностику, као и саветовање и и терапију. Психолог учествује у раду како 
са ученицима тако и са одраслима – родитељима и наставницима. Психолошка итервенција усмерава се 
на: повећање увида ученика у сопствене проблеме и понашање; откривање потреба и идентитета;  промене 
нежељених навика и понашања; превазилажење конфликата. Психолог се не бави само проблемима 
ученика везани за школу (тешкоће у у чењу, изостајање),  већ и шире, развојним, адаптационим, 
породичним, социјалним и другим проблемима. 

У одређеним ситуацијама психолог процењује да је за успешно решавање проблема који 
испољава ученик, неопходно укључити и родитеље или старатеље. Психолог сарађује и са другим 
институцијама које су од значаја за образовно-васпитни процес (Центар за социјални рад, Здравствене 
установе, Полицијска управа, Канцеларија за младе,итд.) 

 Садржај рада 
време 

реализације 
сарадници 

1. 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

односно васпитно-образовног рада: 

 Учествовање у изради годишњег плана рада школе – 

програми стручних органа  и тимова 

 Учествовање у изради плана самовредновања и развојног 

плана установе, 

 Учествовање у припреми програма стручног усавршавања 

запослених и програма заштите деце од насиља, 

злостављања и занемаривања  

 Припремање сопственог плана стручног усавршавања и 

професионалног развоја 

 Учепшће у изради годишњег Извештаја о раду установе 

остваривање свих програма васпитно-образовног рада 

 Израда Годишњег програма рада школског психолога 

 Израда полугодишњих извештаја о раду установе 

 Израда месечних планова школског психолога 

 Учешће  у изради планова и програма стручних органа 

школе 

 Учешће у испитивању образовних потреба ученика, 

родитеља и локалне заједнице и планирања сарадње са 

њима 

 Иницирање и учешће у  иновативном  планирању и 

праћењу извођења огледних и угледних часова,примене 

нових метода и облика наставе 

 Учешће у изради,помоћ у реализацији и праћење 
реализације ИОП 

септембар 

директор, 

помоћници 
директора, 

чланови 
тимова 

2. 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада односно 

васпитно-образовног рада: 

 Учествовање у континуираном праћењу и подстицању 

напредовања ученика у развоју и учењу 

 Праћење и вредновање примене мера индивидуализације 

и индивидуалног образовног плана за ученике  

 Учешће у истраживањима која се спроводе у оквиру 

самовредновања (израдом инструмента процене, 

дефинисањем узорка и квалитативном анализом 

добијених резултата) 

 Израда годишњег извештаја о раду школе 

 Континуирано праћење,анализирање и вредновање 

током год. 

одељењске 
старешине, 

предавачи, 

чланови 
тима за 

инклузију 
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наставног процеса, напредовања и развоја ученика 

 Праћење ефеката организације образовно-васпитног 

рада,праћење ефеката иновативних активности и 

пројеката, те ефикасности нових органиизационих облика 

рада 

 Израда анализа успеха и дисциплине ученика на 

класификационим перидома(квартали,полугодишта и крај 

школске године) 

 Праћење и вредновање примене мера индивидуализације 

и ИОП-а 

 Континуирана самоевалуација 

 Вредновање о-в рада у отежаним околностима услед 
ковид-19 

3. 

Рад са наставницима: 

 Пружање подршке наставницима у планирању и 

реализацији непосредног образовно-васпитног рада са 

ученицима 

 Пружање подршке јачању наставничких компетенција у 

областима: комуникација и сарадња и  конструктивно 

решавање сукоба и проблема 

 Упознавање наставника са психолошким принципима 

успешног учења и методама за подстицање мотивације за 

учење 

 Саветодавни рад са приправницима у процесу увођења у 

посао и лиценцирања 

 Потенцирање подизања нивоа квалитета и 

функционалности знања ученика и помоћ наставницима у 

остваре- њу овог задатка 

 Учешће у раду стручних актива,тимова,комисија и 

унапређивање њиховог рада и сарадње 

 Анализа посећених часов и активности,сагледавање 

њихове дидактичко-методичке заснованости и препоруке 

за унапређење  

 Испитивање узрока проблема који се јављају у васпитно-

образовном раду;презентација сазнатог 

 Пружање потребне помоћи одељењским старешинама и 

унапређивање њихове улоге 

 Помоћ ОС у припремању родитељских 

састанака,решпавању васпитних проблема, као и 

проблема на релацији предавач- родитељ 

 Инструктивно-педагошки рад са предавачимау раду са 

ученицима који испољавају неуспешност у учењу и 

неприлагођеност у понашању 

 Помоћ ОС у прикупљању података о условима живота 

ученика;евентуалне мере за унапређење  

 Оснаживање предавача у раду са ученицима из 
осетљивих група уз потенцирање поступака који 
доприносе њиховом развоју,у раду са ученицима који 
имају тешкоће у развоју и даровитим ученицима 

Септембар, 
октобар 

наставници, 
одељенске 
старешине, 

педагог, 
наставници 

ментори 

4. 

Рад с ученицима: 

 Психодијагностика ученика са психолошким проблемима, 

коришћењем тестова интелигенције, техника и скала 

процене личности 

 Процена анксиозности, депресивности и агресивности 

ученика, као и могућности самоконтроле (општа 

способност контроле емоција, степен импулсивности, ...) 

током год. 

родитељи, 
наставници, 
одељенске 
старешине, 

центар за 
социјални 

рад, 
здравствени 

центар 
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 Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају 

тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне 

тешкоће 

 Утврђивање које су то здраве, позитивне снаге ученика за 

које се обезбеђује васпитно-образовни рад по 

индивидуалном образовном плану, и подршка развоју 

истих 

 Идентификовање ученика са изузетним способностима и 

пружање подршке за њихов даљи развој  

 Пружање психолошке помоћи ученику, групи, односно 

одељењу у акцидентним кризама 

 Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који 

врше повреду правила понашања у школи и неоправдано 

изостају са наставе  

 Идентификовање и рад на отклањању педагошкх узрока 

проблема у учењу и понашању 

 Саветодавни индивидуални и групни рад са ученицима  

 Информисање,испитивање и саветовање ученика у оквиру 

професионалне оријентације 

 Упознавање ученика са методама успешног учења 

 Учешће у идентификацији надарених ученика и мере за 

њихов развој 

 Пружање подршке и помоћи ученицима  у укључивању у 

школски живот 

 .Подршка ученицима у реализацији њихових пројеката 

 Реализација радионица,предавања на нивоу ОЗ 

 Промовисање и предлагање мера и учешће ученика у 

активностима ради смањења насиља и конструктивног 

решавања проблема 

 Учествовање у изради педагошког профила ученика којима 
је потребна додатна подршка ; ИОП 

5. 

Рад с родитељима односно старатељима ученика: 

 Психолошки интервју са родитељем, којим се поред 

добијања података о ученику директно региструје и 

родитељева емоционална реакција на тешкоће 

 Саветодавни рад са родитељима чија деца имају тешкоће 

у развоју, учењу и понашању 

 Саветодавни рад са родитељима чија деца врше повреду 

правила понашања у школи 

 Оснаживање родитеља да препознају изузетне 

способности своје деце и подршка подстицању њиховог 

општег и професионалног развоја 

 Прикупљање потребних података о ученицима 

 Саветодавни рад са родитељима (индивидуални и групни 

 Подизање нивоа компетенција родитеља/старатеља кроз 

реализацију радионица,учешћа на општим и одељењским 

родитељским састанцима 

 Подршка и помоћ родитељима у подстицању деце на 

унапређење својих особина и способности 

 Упознавање родитеља и старатеља са важећим 
законима,конвенцијама и протоколима о заштити деце која 
су од значаја за правилан раст и развој,те обавезним 
начинима поступања школе 

током год. 

родитељи, 
наставници, 
одељенске 
старешине, 

центар за 
социјални 

рад, 

6. 

Рад са директором, стручним сарадницима  

 Сарадња са директором и стручним сарадницима на 
припреми докумената установе, прегледа, извештаја и 

током год. 

директор 

помоћници 
директора 

школе 
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анализа  

 Сарадња са директором и стручним сарадницима у 
организовању трибина, предавања, радионица за ученике, 
запослене, родитеље  

 Сарадња на припреми и реализацији разних облика 
стручног уавршавања 

педагог 

7. 

Рад у стручним органима и тимовима 

 Учешће у раду Наставничког и одељенских већа 

 Учешће у раду Тима за самовредновање 

 Учешће у раду Тима за школско развојно планирање 

 Учешће у раду Тима за заштиту од насиља,  злостављања 
и занемаривања 

током год. 

директор, 
помоћници 
директора, 

педагог, 

чланови 
тимов 

 

8. 

Сарадња са надлежним установама, орагнизацијам, 

удружењима и локалном самоуправом 

 Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и 

другим институцијама значајним за остваривање 

образовно-васпитног рада 

 Учествовање у раду стручних удружења  

 Сарадња са психолозима који раде у другим установама 

 Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и 

другим институцијама значајним за остваривање 

образовно-васпитног рада 

 Учествовање у раду стручних удружења  

 Сарадња са психолозима који раде у другим установама 

 Сарадња са стручним установама које доприносе 

унапређивању професионалних компетенција 

 Рад на организацији и учешће у размени искустава са 

наставницима и сарадницима других школа 

 Учествовање у истраживањима научних,просветних и 

других институција 

 Учешће у пројектима на локалном нивоу,анимирање 

ученика и родитеља у реализацији заједничких активности 

на локалном нивоу 

 Анимирање и пројектовање сарадње налокалном нивоу са 

спортским,ватрогасним ловачким,фолклорним 

удружењима 

 Учешће у раду Стручног актива психолога 

током год. 

директор 

помоћници 
директора 

школе 

психолог 

9. 

Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање 

 Припрема за све послове предвиђене годишњим 

програмом и оперативним плановима рада психолога, 

 Прикупљање, чување и заштита података о ученицима 

 Вођење евиденције о сопственом раду  

 Евиденција саветодавног рада са ученицима и 

родитељима 

 Припремање за рад са ученицима, 

наставницима,родитељима 

 Припремање материјала и инструмената за мини 

истраживања,предавања и потребе радионица у оквиру 

пројеката који се реализују у школи 

 Припремање табеларних прегледа,саопштења и анализа 

 Праћење стручне литературе и периодике 

Израда личног плана стручног усавршавања,извештаја и 
вођење портфолија 

током год. 

директор 

помоћници 
директора 

школе 

педагог 
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XII ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

 

Школски педагог стручним радом доприноси остваривању циљева и задатака утврђених 
наставним планом и програмом и Законом о средњој школи и доприноси унапређивању свих облика 
образовно-васпитног рада школе.Учествује у стварању повољних услова за оптимална школска 
постигнућа и професионални развој ученика, обавља саветодавно-васпитни рад с ученицима и 
родитељима и педагошко –инструктивни рад с наставницима. Доприноси ширењу и обогаћивању 
педагошких, дидактичко-методичких знања наставника, доприноси стварању позитивних 
интерперсоналних односа код свих актера образовно-васпитног рада, притом се стручно усавршава и 
припрема за област у којој остварује садржаје програма свога рада. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 

Ред. 

  бр. 
Садржај рада 

време 
реал. 

динамика 

реал. 
сарадници 

1. 

Планирање и програмирање образовно-васпитног 
радаодносно васпитно-образовног рада: 

 Сарадња са координатором Тима за израду и праћење 
годишњег плана рада школе-учествовање у изради 
појединих делова годишњег плана рада установе ( План 
рада педагога школе, план рада тима за самовредновање) 

 Припрема и израда плана рада Тима за самовредновање  

 Припрема и израда плана рада педагога школе 

 Пружање помоћи наставницима у изради индивидуалних 
планова рада 

 Провера уноса  планова рада наставника у есДневник 

септем
бар 

до 15.09. 

директор 

помоћници 
директора 

школе 

психолог 

наставници 

координатор
и тимова 

председници 
стручних 

већа 

2. 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 
односно васпитно-образовног рада: 

 Сарадња са координатором Тима за израду извештаја о раду 
школе 

 Сарадња са координатором Тима за инклузивно образовање 
( према потреби) 

 Систематско праћење и вредновање наставног процеса, 
развоја и напредовања ученика, 

 Учествовање у раду комисије за проверу савладаности 
програма увођења у посао наставника/приправника 

 Праћење успеха ученика на такмичењима, 

 Праћење успеха и изостајања ученика на класификационим 
периодима 

 Учешће у појединим деловима годишњег извештаја о раду 
установе  

током  

год. 

контину 

ирано 

директор 

помоћници 
директора 

школе 

психолог 

наставници 

председници 
стручних 

већа, 
координатор

и тимова 

 

3. 

Рад са наставницима: 

 Пружање помоћи наставницима у реализацији васпитно-
образовног рада, 

 Праћење начина вођења педагошке документације 
наставника, 

 Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији 
појединих садржаја часа одељењске заједнице 

 Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у 
посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу, 

 Сарадња са одељењским старешинама –преузимање  
информација о наставку школовања ученика завршних и 
матурских одељења и података о ученицима који су 
наставили школовање на вишим школама и факултетима  

 Пружање помоћи одељењским старешинама првог разреда 
– први родитељски састанак, први ЧОС 

 Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака 
професионалне оријентације и каријерног вођења, 

током 
год. 

контину 

ирано 

директор 

помоћници 
директора 

школе 

психолог 

наставници 

председници 
стручних 

већа,  

4. 

Рад с ученицима: 

 Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока 
проблема у учењу ( појачан васпитни рад са ученицима 
који исказују школски неуспех) 

 Пружање додатне подршке ученицима из осетљивих група 

 Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који 
врше повреду правила понашања у школи, неоправдано 

током 
год. 

контину 

ирано 

директор 

помоћници 
директора 

школе 

психолог 

одељењске 
старешине, 
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изостане са наставе, односно који својим понашањем 
угрожава друге у остваривању њихових права 

 Анкетирање ученика у оквиру самовредновања мрада 
школе  

 Сарадња са координтором Тима за каријерно вођење и 
саветовање  

родитељи 

 

5. 

Рад с родитељима односно старатељима ученика:, 

 Пружање подршке родитељима, старатељима у раду 
ученицима са потешкоћама у учењу, проблемима у 
понашању, професионалној оријентацији,  

 Рад са родитељима, односно старатељима у циљу 
прикупљања података о деци, 

 Пружање подршке родитељима, старатељима ученика из 
осетљиве групе  

током 
год. 

континуиран
о и према 
потреби 

Одељењске 
старешине 

наставници 

родитељи 

ученици 

6. 

Рад са директором, стручним сарадницима 

 Сарадња са директором, помоћницима директора школе, 
стручним сарадником-психологом школе на истраживању 
постојеће васпитно-образовне, праксе,  

 Сарадња са директором, помоћницима директора школе, 
стручним сарадником-психологом у оквиру рада стручних 
тимова и комисија и редовна размена информација,  

 Сарадња са директором, помоћницима директора школе, 
стручним сарадником-психологом изради појединих делова 
докумената установе, анализа и извештаја о раду школе,  

 Сарадња са директором и психологом на планирању 
активности у циљу јачања наставничких и личних 
компетенција, 

током 
год. 

континуира
но и према 

потреби 

помоћници 
директора 

школе 

психолог 

7. 

 Рад у стручним органима и тимовима 

 Учешће у раду Одељењских  већа 

 Учешће у раду Наставничких већа 

 Координатор Тима за самовредновање 

 Сарадња са координаторима Тима за развојно планирање, 
Тима за професионални развој и каријерно вођење, Тима за 
израду извештаја о раду школе, Тима за инклузивно 
образовање ( према потреби) 

  Члан Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, Тима за израду извештаја  о 
раду школе. 

 члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

током 
год. 

континуира
но 

директор 

помоћници 
директора 

школе 

координатор
и тимова 

8. 

Сарадња са надлежним установама, орагнизацијама, 
удружањима и локалном самоуправом 

 Сарадња са Националном службом за запошљавање 

 Сарадња са Канцеларијом за младе 

 Срадња са стручним сарадницима средњих школа 

 Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и 
организација,  

током 
год. 

према 
потреби и 

интересова
њу ученика 

директор 

помоћници 
директора 

школе 

психолог 

надлежне  

установе 

9. 

 Вођење документације, припрема за рад и стручно 
усавршавање 

 Припрема за све послове предвиђене програмом и 
оперативним планом рада педагога школе, 

 Прикупљање података о ученицима и њихово чување у 
складу са етичким кодексом педагога, 

 Вођење евиденције о сопственом раду и струч.усаврш. 

током 
год. 

контину 

ирано 

директор 

помоћници 
директора 

школе 

психолог 

наставници 

одељ.стар. 
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XIII ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Р. 

бр. 
Садржај рада 

време 
реализације 

носиоци 

1. 

Планирање и програмирање образовно васпитног рада: 

 Планирање набавке литературе и периодичних 
публикација за ученике,наставнике и стручне сараднике. 

 Израда годишњег, месечног и оперативног плана. 

 Планирање рада са ученицима у школској библиотеци. 

 Израда програма рада библиотечке секције. 

 Планирање развоја школске библиотеке и набавка 
потребне грађе за реализацију наставе и образовно 
васпитног рада. 

Септембар - 
јун 

Библиотекар, 
наставници, 

стручни 
сарадници , 
директор, 
ученици 

3. 

Сарадња са наставницима: 

 Сарадња са наставницима на промоцији читања ради 
задовољства кроз све облике образовно васпитног рада. 

 Припремање ученика за самостално коришћење разних 
врста информација.Сарадња са наставницима око 
годишњег утврђивања обраде лектире. 

 Коришћење библиотечког фонда у процесу наставе. 

 Информисање корисника о новим 
књигама,часописима,тематским изложбама. 

Септембар - 
јун 

Библиотекар,на
ставници, 
стручни 

сарадници, 
директор, 
ученици. 

 

Праћење и вредновање образовно васпитног рада: 

 Учешће у изради годишњег плана рада. 

 Вођење аутоматизованог библиотечког пословања. 

Одабир и припрема литературе за разне образовно-васпитне  
активности. 

Септембар - 
јун 

Библиотекар, 
наставници, 

стручни 
сарадници и 

ученици 

4. 

Рад с ученицима: 

 Припрема ученика за самостално коришћење разних 
извора сазнања. 

 Обучавање ученика за употребу информационог 
библиотечког апарата. 

 Пружање помоћи ученицима код израде задате теме. 

 Развијање позитивног односа према читању и упућивање 
ученика на коришћење и употребу лексикона, 
енциклопедија, речника. 

 Стварање навика да ученици чувају библиотечку грађу, 
имају навику долажења у библиотеку. 

 Развијање истраживачког духа код ученика 

Септембар - 
јун 

Библиотекар, 
наставник, 

ученици 

5. 

Сарадња са родитељима: 

 Учешће на родитењским састанцима ради давања 
информација о читалачком интересовању и потребама 
ученика. 

Септембар - 
јун 

Библиотекар, 
наставници, 
родитељи 

6. 

Сарадња са директором, стручним сарадницима  

 Сарадња са стручним активима а у вези набавке и 
коришћењакњижне и неккњижне грађе. 

 Информисање о набавци нових наслова. 

 Припрема заинтересованих за реализацију креативних 
радионица,тематских изложби,књижевних сусрета и 
других културних догађаја. 

 Сарадња око обезбеђења књижне грађе. 

 Обезбеђење и припрема културних активности. 

Септембар - 
јун 

Библиотекар, 
наставници и 

директори 
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7. 

Рад у стручним органима и тимовима 

 Рад у школским тимовима на изради годишњег развојног 
плана. Учествовање на седницама стручних и других 
органа школе. 

Септембар - 
јун 

Библиотекар, 
стручни 

сарадници 

8. 

Сарадња са надлежним установама, орагнизацијама, 
удружањима и локалном самоуправом 

 Сарадња са другим школама, градском библиотеком, 
локалном самоуправом, новинско издавачком кућом, 
радио и телевизијским центром, учешће у раду Друштва 
шкплских библиотекара Србије. Посета библиотечког 
актива. 

Септембар - 
јун 

Библиотекар 

9. 

Вођење документације, припрема за рад и стручно 
усавршавање 

 Праћење и евиденција коришћења литературе, 

 Вођење библиотечке документације, 

 Стручно усавршавање. 

Септембар - 
јун 

Библиотекар 
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XIV ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

Ред. 
број 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 
Време 

реализ. 
Носиоци 
реализ. 

САРАДНИК 
МЕТОДЕ 

РАДА 

I УЧЕШЋЕ У ПЛАНИРАЊУ И ПРОГРАМИРАЊУ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

1 Израда годишњег програма рада школе 

а Припрема за израду програма V, VI Директор 
Руков.стр.акти
ва 

Консултације 

Извештај 

б 
Упознавање са идејном скицом 
планирања и програма рада 

VI Директор Психолог 
Саопштење  
Дискусија 

в 

Утврђивање носиоца појединих 
програмских задатака и 
одређивање динамике њиховог 
остваривања 

VI 
Наставничко 
веће 

Директор Саопштење 

г 
Разматрање предлога годишњег 
програма рада школе 

VIII Директор 
Руководиоци 
стручних 
активности 

Саопштење 

2 Месечно планирање и програмирање образовно вспитног рада 

а 

Утврћивање основних елемената 
за израду месечних планова и 
програма појединих видова 
образовно-васпитног рада, 
стручних органа, стручни 
сарадника и разредних старешина 

VI, VIII Психолог Професори Извештај 

3 Непосредно планирање и припрема образовно васпитног рада 

а 
Израда годишњег плана и 
програм рада наставничког већа 

VIII Директор 
Тим за ираду 
годишњег 
плана 

Дискусија 
Саопштење 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

а 
Реализација плана уписа и 
формирање оделења 

VIII Комисије 

Директор, 
психолог, 
руководилац 
практичне 
наставе 

Саопштење 

б 
Подела предмета на наставнике и 
одређивање одељенског 
старешине  

VIII 
Стручни 
активи 

Директор, 
Наставничко 
веће 

Саопштење,  
Дискусија 

в 
Одређивање распореда смена и 
ритам радног дана,  

VIII Директор 
Састављачи 
распореда 

Саопштење,  
Дискусија 

д 
Реализација плана набавке 
наставничких средстава, учила, 
књига и слично 

V Директор 
Председници 
стручних већа 

Информисање 
Дискусија 

ђ 
Организовање разредних, 
завршних и матурских испита 

IV, V Директор 
Помоћник 
директора 

Саопштење,  
Дискусија 

е 
Организовање допунске, додатне 
наставе и ваннаставних облика 
рада 

IX 

Одељенска 
већа,  
Предметни 
наставник 

Председници 
стручних већа  

Дискусија 

ж Планирање екскурзија IX 
Одељенске 
старешине 

Директор 
 

Дискусија 
Саопштење,  
 

и Формирање комисија 
Током 
наставне 
године 

Директор 
Стручна већа 
 

Саопштење 

III ОРГАНИЗОВАЊЕ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
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Ред. 
број 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 
Време 

реализ. 
Носиоци 
реализ. 

САРАДНИК 
МЕТОДЕ 

РАДА 

а 
"Унапређивање међупредметне 
компетенције ученика Одговоран 
однос према здрављу" 

ХI 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања 

Предметни 
наставници и 
стручни 
сарадници 

Онлајн обука 

IV УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

а 
Показатељи испитивања узрока 
изостајања ученика са наставе 

II - III Психолог 
Одељенски 
старешина 

Истраживање 

б 
Показатељи испитивања 
психолошких чинилаца успеха 
ученика 

II Психолог 
Одељенски 
старешина 

Уводно 
излагање 
Дискусија 

в 
Показатељи испитивања 
психолошких чинилаца школског 
неуспеха ученика 

II Психолог 
Одељенски 
старешина 

Уводно 
излагање 
Дискусија 

г 
Анализа реализације програма 
иновација 

VI Психолог 
Предметни 
наставници 

Уводно 
излагање 
Дискусија 

V САРАДЊА СА ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА 

а 
Могуђности реализације садржаја 
практичне наставе и вежби 

IX Директор 
Организатор 
практичне 
наставе 

Информисање 

б 
Предлог плана уписа ученика у I 
разред шк. 2023/2024. године 

XII Директор 
Психолог 
Стручни 
активи 

Информисање 
Дискусија 

VI 
ПРАЋЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ И ГОДИШЊЕГ 
ПРОГРАМА РАДА 

а 
Праћење реализације свих видова 
образовно-васпитног рада 

Током 
школске 
године 

Директор Психолог Извештај 

б 
Периодичне анализе успеха, 
дисциплине, изостајања ученика 

XI, XII, 
IV, VI 

Психолог 
Директор 

Одељенске 
старешине 

Извештај 

в 

Разматрање садржаја и облика 
сарадње са родитељима и 
чиниоцима непосредне друштвене 
средине 

IV 
Психолог 
Директор 

Одељенске 
старешине 

Извештај 

г 
Праћење реализације донетих 
закључака и предложених мера на 
седницама н.већа 

Током 
школске 
године 

Директор 
Одељенске 
старешине 

Извештај 

д 
Анализа реализације програма 
стручног усавршавања 

VI 
Тим за стручно 
усавршавање 

Предметни 
наставници и 

стручни 
сарадници 

Извештај 

ђ 
Анализа реализације програма 
професионалне оријентације,  

VI 

Психолог 
Тим за 
каријерно 
вођење 

- 
Извештај 
Дискусија 

е 
Изрицање васпитно-
дисциплинских мера 

Током 
школске 
године 

Одељенске 
старешине 

- Информисање 

ж 
Награђивање и похваљивање 
ученика и одељења 

XII, VI 
Одељенске 
старешине 

Наставници 
 

Информисање 
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2. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

2.1. I, II и III разред 

Време 
реализације 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ Начин реализације 

СЕПТЕМБАР 

1. Предлог и усвајање плана рада одељенског већа Информисање 

 

Информисање 

 

Дискусија 

 

Разговор  

 

Дискусија 

 

2. Утврђивање бројног стања ученика и упознавање већа са 
структуром одељења (према обр.профилима, полу, успеху 
ученика у претх. разреду, стање породичне средине - 
некомплетна породица, економски статус) 

3. Распоред писмених и контролних радова 

4. Разматрање потреба и могуђности извођења додатне и 
допунске наставе 

ОКТОБАР 

1. Похађање наставе 

Информисање 
2. Изрицање васпитно-дисциплинских мера 

3. Идентификовање ученика са израженим посебним или 
општим способностима 

НОВЕМБАР 

1. Ток реализације наставног плана и програма 
Извештај 

Извештај 

Дискусија 

2. Учење и владање ученика у протеклом периоду 

3. Похађање наставе - изрицање васпитно-дисциплинских 
мера 

ДЕЦЕМБАР 

1. Реализација наставног плана и програма током првог 
полугодишта 

Извештај 

 

Извештај 

Дискусија 

 

Информисање 

 

2. Утврђивање закључних оцена, оцена из владања и општег 
успеха ученика – изрицање васпитно-дисциплинских мера 

3. Похваљивање ученика 

МАРТ 

 

1. Анализа рада допунске и додатне наставе (ако је 
реализована) 

 

Анализа 

 

Дискусија 

Инфирмисање 

 

2. Похађање наставе и проблеми понашања ученика и 
изрицање васпитно дисциплинских мера  

3. Планирање и могућности извођења ученичке екскурзије 

АПРИЛ 

1. Ток реализације наставног плана и програма 
Информисање 

Дискусија и 

информисање 

Разговор 

2. Учење и владање ученика - изрицање васпитно-
дисциплинских мера – према потреби 

3. Активности типичне за одељње 

ЈУН 

1.Реализација наставног плана и програма на крају наставне 
године 

Информисање 

 

Дискусија и  

информисање 

Извештај  

разговор 

2. Утврђивање закључних оцена; оцена из владања и општег 
успеха ученика 

3. Предлог Наставничком већу за похваљивање и 
награђивање ученика 
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2.2. Одељенска већа завршних разреда 

Време реализације ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ Начин реализације 

СЕПТЕМБАР 

Предлог и усвајање плана рада одељенског већа 

Информисање 

Извештај 

 

 

Разговор 

 

Дискусија 

Утврђивање бројног стања ученика и упознавање већа 
са структуром одељења (према обр.профилима, полу, 
успеху ученика у претх.разреду, полу, евентуалне 
измене у бројном стању учениака) 

Распоред писмених и контролних радова 

Разматрање и могуђности извиђења ђачке екскурзије 

ОКТОБАР 

Рауматрање потреба заа организовањем додатне и 
допунске наставе 

Разговор 

 

Информисање - 
извештај 

 

Похаћање наставе; изостанци – изрицање 
васпитнодисциплинских мера 

Текућа питања 

НОВЕМБАР 

Ток реализације наставног плана и програма Извешзтај 

Табеларна анализа и 
извештај 

Разговор - 
информисање 

Учење и владање ученика у протеклом периоду 

 

Изрицање васпитно-дисциплинских мера  

ДЕЦЕМБАР 

Реализација наставног плана и програма Извештај 

Табеларни преглед 
података, анализа, 
дискусија 

Дискусија, 
информисање 

Утврђивање закључних оцена, оцена из владања и 
општег успеха ученика – изрицање васптитно 
дисциплинских мера 

Похваљивање ученика 

МАРТ 

Ток реализације наставног плана и програма Информисање 

Дискусија, преглед 
података, 
информисање, 
дискусија 

Информисање 

 

Учење и владање ученика у протеклом периоду и 
изрицање васпитно дисциплинских мера  

Активности везане за завршни односно матурски испит 

Реализација наставног плана и програма 

Извештај 

Дискусија, табеларни 
преглед података 

Разговор, информисње МАЈ 

Утврђивање закључних оцена, оцена из владања и 
општег успеха ученика 

Предлог наставничком већу за похваљивање и 
награђивање ученика 

Предлог динамике завршних односно матурских испита Информисање 

 

Координатори одељењских већа:  

 

1. Први разред: Ковачев Драгослав 

2. Други разред: Видовић Загорка 

3. Трећи разред: Кнежевић Бранка 

4. Четврти разред: Карић Невенка 
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3. СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 

Садржаји рада стручних већа 

Стручне активе чине наставници истог стручног профила и наставници сродних предмета.Програм рада 
стручних актива представља разраду и конкретизацију задатака у оквиру следећих подручја рада: 

 а) Планирање и програмирање образовно-васп. рада 

- израда годишњих планова наставних тема и оперативних планова наставне теме; 

- израда планова додатне и допунске наставе за ученике; 

- састављање планова набавки ситног инвентара и опреме за поједине наставне области; 

- израда плана стручног усавршавања наставника актива са предвиђањем облика тог усавршавања; 

- анализирање корелације наставних садржаја. 

б) Праћење реализације образовно-васпитних задатака 

- праћење и анализирање реализације наставног плана и програма; 

- сагледавање нивоа планиране организације образовно-васп.рада у појединим наставним областима 
(елементи организације наставе); 

- сагледавање резултата рада применом поузданијих мерних инструмената; 

- праћење и анализирање коришћених објективних поступака и инструмената у мерењу постигнућа и 
вредновању знања ученика. 

в) Унапређивање образовно-васпитног процеса увођењем иновација и савременије организације 
рада 

- проучавање и упознавање наставника са савременијим облицима, методама, средствима и другим 
елементима савременије организације образовно-васпитног рада у школи; 

- упознавање наставника са евалуативним методама, поступцима и инструментима за објективније и 
потпуније процењивање рада ученика и сопственог рада; 

- праћење примене иновација у образовно-васпитном процесу путем вођења евидентних листа и друге 
функционалне документације; 

 

Ред. 
број 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА РУКОВОДИЛАЦ 

1 Српски језик и књижевност Петровић Јелена 

2 Страни језик  Зорана Поповић 

3 Математика Кнежевић Бранка 

4 
Историја; Географија, Филозофија; Социологија; Психологија; 
Устав и права грађана; Економика и организација рада, 
Музичка уменост; Ликовна култура  

Mишковић Марија 

5 
Физика, Хемија, Биологија, Екологија, Физичко и здравствено 
васпитање 

Ињац Забрдац Вања 

6 Електротехника; Рачунарство и информатика  Сивчев Ђорђе 

7 Машинство и обрада метала Чичулић Бранислава  

8 Саобраћај  Поповић Небојша 
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4. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

4.1. План и програм рада одељенског старешине – I разред 

Време 
реализације 

САДРЖАЈ РАДА Начин реализације 

СЕПТЕМБАР 

 Упознавање ученика са Правилником о школском календару 
за средње школе са седиштем на територији АПВ за 
школску 2022/2023. годину 

 Избор председника и благајника одељења 

 Упознавање ученика са планом рада одељ. старешине и 
календаром годишњих активн ученика са деловима 

 Упознавање ученика са Закона о средњој школи који се 
односе на регулисање изостанака и изрицање васпитно-
дисциплинских мера  

 Упознавање ученика са правилима живота и рада школе и 
хигијенско-естетским захтевима у одевању  

 Избор представника за ученички парламент 

Информисање, 
разговор 

Информисање 

 

 

 

 

Разговор 

ОКТОБАР 

 Праћење редовности похађања наставе и учења 

 Тема: Инвентар техника учења – у сарадњи са педагогом 
(усвајање рационалних техника учења и интелектуалног 
рада) 

 Упознавање ученика са значајем и функцијом организације 
допунске наставе  

 Тема: "Вршњачко насиље" – конструктивно решавање 
конфликата 

Разговор, дискусија, 
анкета 

 

Разговор 

Предавање 

 

Дискусија 

НОВЕМБАР 

 Правила друштвеног опхођења и лепог понашања.  

 Обележавање "Месеца борбе против алкохолизма и 
наркоманије" и пригодно предавање или пројекција филма 
(у сарадњи са школском организацијом црвеног крста) 

 Разговор о поштовању правила понашања на часу и мере за 
решавање проблема недисциплине  

 Однос ученика према учењу и личном постигнућу 

Упознавање са 
бонтоном,  

Предавања,  

разговор 

Дискусија 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 Обележавање дана борбе притив ХИВ-а (СИДЕ) – подела 
флајера са информативним матријалом 

 Разговор са ученицима о организацији наставе и 
комуникацији са наставницима 

 Препознавање ученика са ниском фрустрационом 
толеранцијом и  рад са њима 

У сарадњи са Уч. 
парламентом 

 

Дискусија 

 

Разговор, подршка, 
сарадња са 
психологом 

 

ЈАНУАР 

 Анализа узрока изостајања ученика са наставе и 
предузимање мера за спречавање ове појаве 

 Идентификовање и анализа тешкоћа и проблема 
испољених током првог полугодишта и предузимање 
одговарајуићих мера за њихово сузбијање 

Испитивање, анкета 

 

 

Предавање, разговор 

ФЕБРУАР 

 Анализа успеха и резултата постигнутих на крају првог 
полугодишта 

 Разговор са ученицима првог разреда на тему ризичних 
понашања – учешће у тучи, конзумирање алкохола и дрога, 
посећивање коцкарница,  

Разговор, дискусија 

Праћење успеха 
ученика 

 

Предавање, разговор 
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МАРТ 

 Праћење редовности похађања наставе и успеха ученика 

 Упознавање ученика са могућностима хоризонталне и 
вертикалне проходности у даљем школовању 

 Упознавање ученика са сазнајним и практичним 
вредностима моралних норми 

 Подстицање волонтерских активности и прикључивање 
разним акцијама хуманитарног типа. 

Табеларни преглед 

Разговор 

 

Анкета, разговор 

 

Уводно предавање, 
разговор 

АПРИЛ 

 Анализа учења и владања ученика у протеклом периоду 

 Праћење и подстицање индивидуалног развоја ученика 

 Агресивно понашање и вређање других, претње, физички 
обрачуни и слична непожељна понашања   

Преглед података 

Саветодавни разговор 

Предавање, разговор 

 

Разговор 

МАЈ 

 Обележавање Недеље Црвеног крста од 08 - 15. маја 
традиционалним активностима у сарадњи са Црвеним 
крстом Кикинда 

 Тема: Масовна култура, кич и шунд; 

 Упознавање ученика са могућностима хоризонталне и 
вертикалне проходности 

Преглед података 

Информисање 

 

Уводно предавање, 
разговор о гледаној ТВ 
емисији 

ЈУН 

 Сумирање успеха на крају II полугодишта, предлог за 
похваљивање и награђивање ученика 

 Посета позоришту или ликовној галерији  

 

Упитник анкетни 

 

Извештај 
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4.2. План и програм рада одељенског старешине – II разред 

Време 
реализације 

САДРЖАЈ РАДА Начин реализације 

СЕПТЕМБАР 

 Упознавање ученика са Правилником о школском календару 
за средње школе са седиштем на територији АПВ за 
школску 2022/2023. годину 

 Избор председника и благајника одељења 

 Упознавање ученика са планом рада одељ. старешине и 
календаром годишњих активн ученика са деловима 

 Упознавање ученика са Закона о средњој школи који се 
односе на регулисање изостанака и изрицање васпитно-
дисциплинских мера  

 Упознавање ученика са правилима живота и рада школе и 
хигијенско-естетским захтевима у одевању  

 Избор представника за ученички парламент 

Информисање, 
разговор 

Информисање 

 

 

Разговор 

 

ОКТОБАР 

 Испитивање потреба за организовањем додатне и допунске 
наставе  

 Интерперсонални односи у одељењу, развијање 
толеранције према разликама (националној, верској, 
сопцијалној, родној..)  

 Могућност организовања посете Београдском сајму књига 

Разговор, анкета 

 

Разговор 

 

Разговор, дискусија 

 

НОВЕМБАР 

 Указивање на значај континуираног учења и рада  

 Праћење редовности похађања наставе и одржавање радне 
активности на часовима 

 Тема: однос према својој породици и узајамно поверење 

 Реализација теме :"Вршњачко насиље" и конструктивно 
решавање конфликата 

Уводно предавање, 
разговор 

Разговор 

 

У сарадњи са 
психологом 

ДЕЦЕМБАР 

 Болести зависности – алкохолизам и наркоманија  

 Разговор са ученицима о организацији наставе и 
комуникацији са наставницима  

 Развијање позитивних (оптимистичких ) ставова према 
школи, вршњацима, стицању информација 

Предавање, дискусија 

 

Групни и 
индивидуални 
разговор 
 

ЈАНУАР 

 Идентификовање и анализа проблема испољених током 
првог полугодишта  

 Анализа успеха и резултата постигнутих на крају првог 
полугодишта 

Анкетно испитивање, 
дискусија 

 

Разговор 

ФЕБРУАР 

 Праћење редовности похађања наставе и учења 

 Анализа напредовања ученика који постижу слаб успех и 
имају потешкоћа у праћењу наставног рада, предлог мера 
за побољшање њиховог успеха 

 Разговор о ефикасности допунске наставе  

 Разговор са ученицима о организацији наставе и 
комуникацији са наставницима 

 

Разговор 

 

Саветодавни рад 

Индивидуални приступ 

МАРТ 

 Даље праћење развоја ученика; утврђивање усклађености 
са испољеним професионалним жељама и интересовањима 

 Праћење ефеката мера за побољшање успеха ученика у 2. 
полугодишту 

 Подстицање волонтерских активности и прикључивање 
разним акцијама хуманитарног типа 

 Праћење редовности похађања наставе и успеха ученика 

 

Индивидуални рад са 
ученицима 

 

Информисање 

Разговор 
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АПРИЛ 

 Анализа успеха ученика на 3. класификационом периоду  

 Испитивање ставова према изабраном образовном профилу 

 Праћење и подстицање индивидуалног развоја ученика 

Преглед података 

Дискусија 

Разговор 

МАЈ 

 Праћење редовности похађања наставе и успеха ученика 

 Праћење рада и ангажованости ученика у слободним 
активностима  

 Тема: систем вредности младих  

 Посета музеју, позоришту или ликовној галерији 

Индивидуални рад 

Индивидуални рад 

Дискусија 

 

ЈУН 

 Сумирање успеха на крају II полугодишта, предлог за 
похваљивање и награђивање ученика 

 Сугестије ученика о садржајима рада на часовима 
одељенског старешине 

Табеларни извештај 

 

Анкета, разговор 
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4.3. План и програм рада одељенског старешине – III разред 

Време 
реализације 

САДРЖАЈ РАДА Начин реализације 

СЕПТЕМБАР 

 Упознавање ученика са Правилником о школском календару 
за средње школе са седиштем на територији АПВ за 
школску 2022/2023. годину 

 Избор председника и благајника одељења 

 Упознавање ученика са планом рада одељ. старешине и 
календаром годишњих активн ученика са деловима 

 Упознавање ученика са Закона о средњој школи који се 
односе на регулисање изостанака и изрицање васпитно-
дисциплинских мера  

 Упознавање ученика са правилима живота и рада школе и 
хигијенско-естетским захтевима у одевању  

 Избор представника за ученички парламент 

Информативни 
разговор 

Информисање, 
разговор 

 

Дискусија 

ОКТОБАР 

 Испитивање потреба за организовањем додатне и допунске 
наставе и иницирање предлога тих активности за 
Одељенско веће 

 Промовисање добровољног давалаштва крви, у сарадњи са 
Црвеним крстом Кикинде 

 Разговор са ученицима о организацији наставе и 
комуникацији са наставницима  

 Органиозовање посете Београдском сајму књига  

Разговор, дискусија, 
анкета 

 

Информисање 

 

Једнодневна 
екскурзија 

НОВЕМБАР 

 Указивање на значај континуираног учења и рада за 
постизање жељених ефеката  

 Анализа успеха у протеклом периду 

  Праћење редовности похађања наставе и одржавање 
радне активности на часовима 

 Интергенерацијски односи - "јаз генерација" 

Разговор 

 

Саветодавни рад 

Рзговор 

Групни и 
индивидуални 
разговор 

ДЕЦЕМБАР 

 Обележавање светског Дана борбе против СИДЕ  

 Разговор са ученицима о организацији наставе, 
комуникацији са наставницима и отклањање испољених 
проблема  

Предавање, разговор 

дискусија 

ЈАНУАР 

 Идентификовање и анализа тешкоћа и проблема 
испољених током првог полугодишта и предузимање 
одговарајуићих мера за њихово сузбијање 

 Разговор са ученицима о организацији наставе, 
комуникацији са наставницима и отклањање испољених 
проблема 

 Испитивање моралног суђења и моралних вредности 
ученика – у сарадњи са педагогом 

Анкетно испитивање 

 

Скала процена 

 

Дискусија 

ФЕБРУАР 

 Разговор о ефикасности допунске наставе и разматрање 
потреба за даљим организовањем 

 Анализа напредовања ученика који постижу слаб успех и 
имају потешкоћа у праћењу наставног рада, предлог мера 
за побољшање њиховог успеха 

 Праћење, проучавање и обрађивање појединих појава и 
проблема у образовно-васпитном раду одељења и 
појединца 

 Праћење редовности похађања наставе и одржавање радне 
активности на часовима 

Разговор 

 

Индивидуални или 
групни саветодавни 
рад 

Саветодавни рад 

 

Разговор 



Техничка школа  Годишњи план рада  
Кикинда 2022/2023 

Страна  59 

МАРТ 

 Информисање ученика о медицинским и спољним 
импликацијама болести зависности 

 Праћење и подстицање целовитог развоја ученика  

 Испитивање узорака изостајања са часова (ако постоји 
потреба) 

 Могућности планирања и организација екскурзије 

Информисање  

 

Саветодавни рад 

 

 

Анкетно испитивање 

АПРИЛ 

 Тема: Социјално и емотивно зрела личност 

 Анализа учења и владања ученика у протеклом периоду 

 Обележавање Међународне недеље безбедности на 
путевима 

Предавање, разговор 

 

Разговор, дискусија 

Саветодавни рад 

МАЈ 

 Посета музеју, позоришту или ликовној галерији 

 Праћење редовности похађања наставе и успеха ученика 

 Рад и ангажованост ученика у слободним активностима и 
факултативним наставним активностима 

 Информисање ученика о номенклатури занимања у оквиру 
уписаног образовног профила и подручја рада 

 

Саветодавни рад 

Анализа и 
информисање 

Информисање, 
разговор 

ЈУН 

 Сумирање успеха на крају II полугодишта, предлог за 
похваљивање и награђивање ученика 

 Сугестије ученика о садржајима рада на часовима 
одељенског старешине 

Табеларни извештај, 
анкета 

Анкетно испитивање 
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4.4. План и програм рада одељенског старешине – III и IV разреди (завршни и матурски) 

Време 
реализације 

САДРЖАЈ РАДА Начин реализације 

СЕПТЕМБАР 

 Упознавање ученика са Правилником о школском календару 
за средње школе са седиштем на територији АПВ за 
школску 2022/2023. годину 

 Избор председника и благајника одељења 

 Упознавање ученика са планом рада одељ. старешине и 
календаром годишњих активн ученика са деловима 

 Упознавање ученика са Закона о средњој школи који се 
односе на регулисање изостанака и изрицање васпитно-
дисциплинских мера  

 Упознавање ученика са правилима живота и рада школе и 
хигијенско-естетским захтевима у одевању  

 Избор представника за ученички парламент 

Информисање, 
разговор 

Информисање 

 

 

Разговор 

ОКТОБАР 

 Промовисање добровољног давалаштва крви, у сарадњи са 
Црвеним крстом Кикинде 

 Рад на каријерном информисању и усмеравању ученика 

(организовање припремне наставе за ученике заиснтересован е 
за упис на факултет) 

 Праћење редовности похађања наставе и учења 

 Посета Београдском сајму књига 

Разговор, дискусија, 
анкета 

Разговор 

Једнодневна 
екскурзија 

НОВЕМБАР 

 Праћење резултата у раду планиране акције добровољног 
давања крви 

 Разговор са ученицима о организацији наставе, 
комуникацији са наставницима и интерперсоналним 
односима у одељењу 

 Учење и владање ученика у протеклом периоду 

 Упознавање ученика са могућностима хоризонталне и 
вертикалне проходности у даљем образовању  

Разговор 

 

Дискусија 

 

Информисање 

 

ДЕЦЕМБАР 

 Обележавање светског Дана борбе против СИДЕ у сарадњи 
са Црвеним крстом Кикинде 

 Детаљно упознавање ученика са правилником о полагању 
завршног односно матурског испита 

 Интонирање химне Републике Србије Боже правде 

 ТЕМА 1: МЕСТО, УЛОГА И ЗАДАЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У 
СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ  

 ТЕМА 2: ВОЈНА ОБАВЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 ТЕМА 3: РАДНА И МАТЕРИЈАЛНА ОБАВЕЗА У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ   

Информисање 

Обавештавање 

Разговор 

ЈАНУАР 

 Остваривање субјекатске позиције ученика из ученичке 
перспективе на завршетку средњешколског образовања 

 Анализа успеха и резултата постигнутих на крају првог 
полугодишта 

 ТЕМА 4: КАКО ПОСТАТИ ОФИЦИР ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

 ТЕМА 5: КАКО ПОСТАТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИК 

 ТЕМА 6: ФИЗИЧКА СПРЕМНОСТ, ПРЕДУСЛОВ ЗА ВОЈНИ 
ПОЗИВ 

Саветодавни рад 

 

Дискусија 
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ФЕБРУАР 

 Утврђивање професионалних интересовања ученика који 
желе и намеравају да наставе школовање 

 Праћење и решавање проблема у образовно-васпитном 
раду одељења и појединаца 

 Тема: Критички однос према вредностима изражених у мас-
медијима и непосредном окружењу 

 Правилна исхрана – основ човековог  здравља 

 

 

Испитивање, анкета 

Индивидуални рад 

Разговор о гледаној 
ТВ емисији 

Информисање 

 

 

МАРТ 

 Анализа учења и владања ученика у протеклом периоду 

 Испитивање узорака изостајања са часова (ако постоји 
потреба) 

 Израда дипломских радова и указивање на евентуалне 
потешкоће које евентуално прате израду рада 

 Информације о сајтовима са понудама за наставак 
школовања на разним вишим школама и факултетима 

 ТЕМА 7: СЛУЖБА ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА 

 ТЕМА  8: ОБЛИЦИ НЕОРУЖАНОГ ОТПОРА 

 ТЕМА 9: БОЈНИ ОТРОВИ, БИОЛОШКА И ЗАПАЉИВА 
СРЕДСТВА 

 ТЕМА 10: ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

Преглед података 

Дискусија 

 

 

Информисање 

АПРИЛ 

Упознавање организационе и програмске структуре вишег и 
високог образовања; мрежа виших школа и факултета 

Динамика активности до краја наставне године и предстојеће 
обавезе ученика за завршни тј матурски испит 

Упознавање заинтересованих ученика са описом посла 
одређених занимања “Job Shadowing” 

ТЕМА 11: ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ЗБОРОВИ 

  

Разговор 

Информисање 

Организована посета 
команди, јединица и 
установа Војске 
Србије 

МАЈ 

 Сумирање успеха на крају II полугодишта, предлог за 
похваљивање и награђивање ученика 

 Поглед из ученичке перспективе на предности и недостатке 
образовања у средњим стручним школама  

 Моје жеље и очекивања (поређење са почетним) 

Табеларна анализа 
извештаја 

 

Дискусија 

Разговор 
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XV ПРОГРАМ И РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА ШКОЛЕ 

1. ДИРЕКТОР 

Ред. 
број 

З А Д А Ц И 
Време 

реализације 

1 Учешће у планирању финасијске политике школе до 25.08. 

2 Предлог организације израде Годишњег плана до 25.08. 

3 Организација почетка школске године до 01.09. 

4 Програм активности и организације практичне наставе у школској радионици до 01.09. 

5 Корекције и допуне Годишњег програма рада до 14.09. 

6 Извештај о раду за претходну школску годину до 14.09. 

7 Организација поделе послова и радно време радника до 15.09. 

8 Представљање Годишњег плана Савету родитеља, Школском одбору и 
Наставничком већу 

септембар 

9 Организовање консултација са професорима почетницима 
септембар, 

октобар 

10 Преглед и анализа наставних планова и програма септембар 

11 Учешће у изради завршног рачуна до 31.12. 

12 Планирање уписне политике наредне школске године до 01.02. 

13 
Вредновање остваривања програма образовања и васпитања који остварује 
установа у кључним областима, подручјима вредновања, показатељима и 
нивоима остварености квалитета рада установе 

током године 

14 Саветодавни рад у организовању и програмирању рада других служби у школи током године 

15 

Планирање и припрема активности да би се ученицима који заостају у раду 
помогло у савладавању тешкоћа у васпитно-образовном процесу, а ученицима 
који убрзано стичу образовање омогућило даље напредовање и учешће у 
истраживачким активностима и другим пројектима 

током године 

16 Организација разредних, завршних и других испита током године 

17 Израда нормативних аката школе током године 

18 Организација рада на реновирању и поправци школске зграде током године 

19 Организовање набавке учила и наставних средстава током године 

20 Учешће у раду стручних већа за област предмета 
почетак шк. 

године, 
крај I и II пол. 

21 Анализа успеха ученика 
крај I и II пол. и 
крај шк. године 

22 Анализа укупног рада у школи крај шк. године 

23 Реализација маркетинга школе пред упис ученика у први разред до 31.06. 

24 Анализа реализације наставних планова и програма током године 

25 Корекције и прилагођавање нормативних аката школе закону током године 

26 Рад у стручним и другим органима школе, рад у колегијуму школе током године 
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Ред. 
број 

З А Д А Ц И 
Време 

реализације 

27 Учешће у раду Школског одбора током године 

28 Припремање седница Наставничког већа током године 

29 Учешће у раду одељењских већа током године 

30 Праћење школске литературе, часописа, уџбеника... током године 

31 Остваривање сарадње са родитељима током године 

32 Сарадња са привредом током године 

33 Учешће на састанцима са представницима министарства просвете током године 

34 Учешће на састанцима заједница средњих стручних школа током године 

35 Сарадња са органима локалне самоуправе током године 

36 Сарадња са медијима током године 

37 Редовно усавршавање у области организације и руковођења током године 

38 Омогућавање и подржавање перманентног стручног усавршавања наставника и 
стручних сарадника 

током године 

39 

Вршење појединачног надзора увидом у рад и вредновањем квалитета рада 
појединих наставника и стручних сарадника, присуствовање извођењу наставе, 
односно активности, испиту и другим облицима образовно-васпитног, васпитног 
и стручног рада 

током године 

40 Правовремено и адекватно информисање свих заинтересованих за 
унапређивање живота и рада установе 

током године 

41 Обезбеђивање редовне и благовремене промоције установе током године 
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2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 

Ред. 
број 

З А Д А Ц И 
Време реализ 

ације 

              1 Учешће у планирању и реализацији уписа ученика и формирању 
одељења 

до 30.08. 

2 Припрема  електронског дневника за нову школску 2022/2023. 
годину до 30.08. 

3 Учешће у изради Годишњег плана рада Школе 2022/2023. годину до 15.09. 

4 Подршка у изради Развојног плана и школског програма рада Школе током године 

5 Израда распореда часова до 01.09. 

6 Учешће у  активностима организације практичне наставе  до 01.09. 

7 Планирање 40 часовне радне недеље за наставнике до 15.09. 

8 Преглед и анализа наставних планова и програма до 15.09. 

9 Праћење организовања и спровођења професионалне праксе за 
ученике 

током године 

10 Организовање замена одсутних наставника током године 

11 Учешће у раду стручних актива и тимова током године 

12 Учешће у раду стручних већа за област предмета током године 

13 Анализа успеха ученика 
Квартално, крај I и II 

пол. и крај шк. године 

14 Анализа реализације наставних планова и програма током године 

15 Преглед дневника рада, матичних књига током године 

16 
Упознавање са законским прописима, пратећим документима и 
нормативним актима  током године 

17 Анализа и реализација постављених циљева самовредновања 
Школе за текућу школску годину 

током године 

18 
Праћење реализације свих облика образовно-васпитног рада (кроз 
посете часовима,...) током године 

19 Саветодавни рад са наставницима током године 

20 Саветодавни рад са ученицима ( даровитим и оним који имају 
проблеме) 

током године 

21 Саветодавни рад са ученицима у васпитно-дисциплинским 
поступцима 

током године 

22 Остваривање сарадње са родитељима током године 

23 Рад у стручним и другим органима школе, рад у колегијуму школе 
почетак шк. године, 

крај I и II пол. 

24 Сарадња са стручним сарадницима ( психолог, педагог и 
библиотекар ) 

током године 

25 Сарадња са организацијама и заједницама током године 

26 Учешће у раду Школског одбора 
Квартално, крај I и II 

пол. и крај шк. године 

27 Учешће у припремању седница одељењског већа и Наставничког 
већа 

током године 
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Ред. 
број 

З А Д А Ц И 
Време реализ 

ације 

28 Подршка за извођење електронске наставе током године 

29 Учешће у изради предлога плана набавке учила и наставних 
средстава 

до 30.06. 

30 Учешће у изради интернет презентације Школе током године 

31 Учешће у реализацији промоција Школе пред упис ученика у први 
разред 

до 30.06. 

32 Организација разредних, завршних, матурских и других испита током године 

33 Организовање испита за ванредне ученике током године 

34 Стручно усавршавање помоћника директора током године 
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3. ШКОЛСКИ ОДБОР 

Ред. 
број 

ЗАДАЦИ Време реализације 

1 
Оцена припремљености Школе за рад у новој школској години. Усвајање 

Школског развојног плана за наредни трогодишњи период, усвајање 
Годишњег извештаја, извештаја директора и Годишењг плана рада школе 

септембар 

2 
Праћење реализације Школског развојног плана, мишљење за пријем 
кандидата по конкурсу 

октобар 

3 
Усвајање плана уписа и аката, именовање пописне комисије, анализа 
успеха ученика, 

новембар 

4 
Разматрање и усвајање завршног рачуна и реализације финансијског плана 
за 2021. годину 

децембар 

5 

Усвајање пописа и расхода, извештаја о раду директора и школе и 
финансијског плана за 2022, разматрање успеха ученика, 

Обележавање Светог Саве,  школске славе 
јануар 

6 
Праћење реализације Школског развојног плана, услова рада и мера за 
унапређење квалитета 

фебруар 

7 
Разматрање успеха ученика, сарадње Школе са Саветом родитеља и 
родитељима, питања организације матурских испита и екскурзија  

април 

8 
Разматрање успеха ученика, кадровских потреба и организације рада у 
идућој школској години 

јун 

9 Извештај о упису ученика, приоритети у раду у новој школској години јул 

10 
Оцена квалитета и унапређење квалитета рада Школе Анализа рада ШО у 
претходној и усвајање програма рада ШО у наредној школској години 

август 

 

4. САВЕТ РОДИТЕЉА  

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних 
задатака Школе у Школи се као саветодавно тело формира Савет родитеља (по један родитељ из сваког 
одељења).  

Ред. 
број 

ЗАДАЦИ Време реализације 

1 
Упознавање родитеља са Годишњим програмом рада школе, школском 
документацијом, календаром рада, правилима организације рада школе 
и правилником о понашању ученика и запослених 

септембар 

2 

Учешће родитеља у остваривање програма друштвено-корисног рада и 
програма културне и јавне делатности школе (посебно школских 
свечаности), спортских активности и других манифестација од значаја за 
афирмацију школеили генерацију ученика 

током год. 

3 
Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају првог 
полугодишта 

јануар 

4 
Учешће родитеља у остваривање програма превенције малолетничке 
деликвенције, решавање дисциплинских проблема и проблема 
неоправданог изостајања ученика 

фебруар, март 

5 
Праћење оптерећености ученика ванаставним и ваншколским 
активностима 

током год. 

6 Разматрање услова за остваривање екскурзија и излета октобар, мај 

7 Давање мишљења о свим врстама уплата и давања ученика по потреби 

8 Анализа резултата рада Школе на крају другог полугодишта јун 

9 Остали послови утврђени законом и статутом школе током год. 
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XVI ПРОГРАМ  РАДA УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

ЦИЉЕВИ ЗАДАЦИ Носиоци реализације 
Време 

реализације 

Избор председника и 
чланова Ученичког 
парламента 

Упознавање ученика са 
циљевима и задацима УП 
утемељених на Закону о 

основама сист.образовања 

одељењске старешине, 
настав-ници задужени за 
рад са УП, чланови УП, 

педагог ; 

септембар 

Упознавање са 
правилима понашања 

 

 

упознавање са "Правилником о 
кућном реду школе" , 

одељењске старешине, 
настав-ници задужени за 
рад са УП, председник и 

чланови УП ; 

септембар - 

октобар 

"Правилником о ва-спитно-
дисциплинској одговорности 

ученика школе" и 

"Правилником о раду УП" ; 

Формирање пројектних 
тимова 

Формирање пројектних тимова 
за организовање 

манифестација, за културу за 
спорт итд. Како би се олакшало 
организовање свих активности 

УП 

Чланови УП, наставиници 
задужени за рад УП 

септембар- 

октобар 

Упознавање са 
годишњим планом рада 
школе 

давање мишљења председника 
УП на седницама Школског 

одбора о актив-ностима 

председник и чланови 
УП, одељењске 

старешине, настав-ници 
задужени за рад са УП, 

директор школе, Школски 
одбор ; 

септембар - 

октобар 
Давање предлог и везаних за 

активности УП 

Учешће у слободним и 
ваннаставним 
активностима 

 

Посете ученика музеју, 
библиотеци, општинској управи 
и другим установама од јавног и 

културног значаја. 
ученици, 

представници УП, 
стручна већа, педагог, 

дирек-тор школе,  
одељењске старе-шине, 
библиотекар, наставни-

чко веће ; 

октобар - јун 
Сарадња са другим школама и 

парламентима других средњих и 
основних школа. 

Сарадња са лакалном 
Канцеларијом за младе и 

Мобилним тимом за каријерно 
вођење и саветовање. 

Учешће на спортским и 
другим такмичењима 

Припрема ученика за спортска и 
друга такмичења у школи, 

општини, републици и свету 
(општински турнири у кошарци, 

рукомету и фудбалу, 

предметни наставници, 
стру-чна већа, директор, 

чланови УП, ученици, 
општинска орга-низација 
Црвеног крста, ло-кална 
самоуправа, Покрајина, 

Република 

октобар - јун 

литерарни и ликовни конкурси, 
MESSE и сл. 

Организовање 
манифестација у школи и 
ван ње 

организовање свечане 
академије поводом дана Светог 

Саве, 
  организовање турнира у малом 

фудбалу и турнира у баскету 
3х3 „Играјмо срцем“ 

организовање турнира у стоном 
тенису и шаху.и другим 

спортовима 

ученици, 
чланови УП, предме-тни 

наставници, стручни 
акти-ви, директор, 
наставничко веће, 

општинска организација 
Црвеног крста, локална 

само-управа 

октобар - јун 
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ЦИЉЕВИ ЗАДАЦИ Носиоци реализације 
Време 

реализације 

Обележавање Дана борбе 
против болести зависности, 
туберкулозе,  AIDS-а и сл. 

Обавештавање ученика о 
питањима значајним за 
њихово школовање 

Информисање ученика о 
конкурсима, такмичењима; 
информације о роковима за 

завршне и матурске радове, као 
и о вандредном, вишем и 

високом образовању у школи, 
граду, Покрајини и Републици ; 

одељењске старешине, 
пред-ставници 

образовних устано-ва, 
локална самоуправа 

октобар - јун 

Посете директора школе 
састанцима УП 

Омогућити ученицима да 
постављају питања директору, 

како би се налазила 
конструктивна решења за неке 

потенцијалне проблеме 

Ученици чланови 
парламетна, директор 

октобар - јун 

 

*Рад УП ће бити усклађен са новонасталом ситуацијом и биће у складу са свим препорукама. 
Одређени број седница ће се одржати преко онлајн платформи.  
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XVII ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. ПРОГРАМ ИСТРАЖИВАЊА 

Ред. 
број 

Назив истраживања Носилац истраживања Време реализације 

3
1 

Анкетирање ученика школе на тему 
потреба о систему вредности 
младих 

Професор социологије, 
ученички парламент 

X – II 

2 
Анализа изостајања са наставе и 
доношење мера 

Психолог, педагог, 
одељењски старешина 

током године 

3 
Испитивање разлога недисциплине 
ученика 

Психолог, предметни 
наставници 

током године 

4 
Праћење реализације Школског 
развојног плана, услова рада и мера 
за унапређење квалитета 

Стручни актив за развојно 
планирање 

током године 
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XVIII ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

План стручног усавршавања је припремљен на основу: 

 исказаних личних планова професионалног развоја наставника и стручних сарадника 

 резултата самовредновања 

 приоритетних циљева Школског развојног плана 

 резултата спроведеног испитивања исказа наставника о потребама стручног усавршавања у 
приоритетним областима које је утврдио министар. 

 

Табела 1 – План стручног усавршавања за школску 2022/23. годину заснован на развоју компетенција : 

К
о

м
п

е
т
е

н
ц

и
је

 

Циљеви 
Активност 

усавршавања 
Начин реализације 

В
р

е
м

е
 Реализатор 

Начин 
праћења 

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Ц
И

Ј
Е

 З
А

 А
С

Т
А

В
Н

У
 О

Б
Л

А
С

Т
, 
П

Р
Е

Д
М

Е
Т

 И
 М

Е
Т

О
Д

И
К

У
 

Н
А

С
Т

А
В

Е
 (

К
1
) 

Увођење у посао 
приправника и 
припремање 
наставника за 
полагање испита 
за лиценцу 

Припремање 
наставника  
приправника за 
савладавање 
програма за 
стицање 
лиценце 

Саветодавни рад 
педагошко-
психолошке службе, 
консултативни рад 
ментора, посета 
приправника 
метнторовим 
часовима, и 
обрнуто, посета 
ментора часовима 
приправника  

П
р
в
о
 п

о
л

у
го

д
и
ш

те
 

  
Педагог, 
психолог, 
ментори 

Извештаји, 
чек листе, 
припреме за 
час... 

Стручно 
усавршавање у 
подручјима рада 
електротехнике, 
машинства и 
саобраћаја 

Учешће у раду 
Заједница 
електротехнички
х, машинских и 
саобраћајних 
школа на којима 
се разматрају 
иновације у 
плановима и 
програмима тих 
подручја рада 

Пријава за учешће у 
раду Заједница 
школа 

С
е
п
те

м
б

а
р
 –

 ј
у
н

 

Заједнице 
школа 

Извештај о 
рализацији 
активности 

Оспособљава-
ње за  примену 
нових 
образовних 
технологија 

Учешће на 
семинарима за 
примену 
информационих 
технологија у 
настави 

Пријава на 
организоване 
акредитоване 
семинаре, сарадња 
са Регионалним 
центром за стручно 
усавршавање 

С
е
п
те

м
б

а
р
 –

 

ју
н
 Водитељи 

акредитованих 
семинара 

Извештај о 
рализацији 
активности 
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К
о

м
п

е
т
е

н
ц

и
је

 

Циљеви 
Активност 

усавршавања 
Начин реализације 

В
р

е
м

е
 Реализатор 

Начин 
праћења 

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Ц
И

Ј
Е

 З
А

 

П
О

У
Ч

А
В

А
Њ

Е
 И

 У
Ч

Е
Њ

Е
 (

К
2
) 

Усавршавање у 
области 
извођења 
образовно-
васпитног рада 

 

Усавршавање 
наставника  кроз 
акредитоване 
семинаре чији је 
циљ подизање 
дидактичко-
методичке и 
заснованости 
наставе, 
праћење 
литературе  

Пријава на 
организоване 
акредитоване 
семинаре,  
набавка приручника, 
дидактичког 
материјала и 
уџбеника за 
библиотеку у циљу 
самообразовања 

С
е
п
те

м
б

а
р
 –

 ј
у
н

 

Водитељи 
акредитованих 
семинара 

Копије 
уверења, 
резултати 
анкете 

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Ц
И

Ј
Е

 З
А

 К
О

М
У

Н
И

К
А

Ц
И

Ј
У

 И
 

С
А

Р
А

Д
Њ

У
 (

К
4
) 

Усавршавање у 
оквиру 
реформских 
програма 

Рад у огледним 
одељењима 

Учествовање у 
реформским 
програмима који 
подразумевају 
стручно 
усавршавање 

С
е
п
те

м
б

а
р
 –

 ј
у
н

 

Министарство 
просвете и 
науке 

Извештај о 
рализацији 
активности 

Обучавање за 
комуникацијске 
вештине и 
тимски рад 

Рад у тимовима 
школе 

Учествовање у 
реализацији 
програма и 
пројаката у којима је 
важна сарадња са 
свим партнерима 
(ученици, 
родитељи, колеге, 
локална 
заједница...) 

С
е
п
те

м
б

а
р
 –

 ј
у
н

 

Тим за стручно 
усавршавање 

Извештај о 
рализацији 
активности 

 

Табела 2 – План стручног усавршавања за школску 2022/23. годину ван установе по стручним већима: 

Стручно веће Тема или назив семинара Кат. бр. 

Српски језик и књижевност, 

музичка уменост, ликовна 

култура 

1. Технике подучавања и развој функционалне писмености 

2. Утицај редефинисаног концепта писмености у 21. веку на 

промене у систему образовања 

3. Комуникацијом до успеха 

4. Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив 

задатак 

744 

764 

85 

899 

Страни језик  
1. (No) More Drama Online! E-Настава страног језика уз 

употребу драмских техника и ИКТ 

946 

 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=993
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=993


Техничка школа  Годишњи план рада  
Кикинда 2022/2023 

Страна  72 

Стручно веће Тема или назив семинара Кат. бр. 

2. Die Sprache lebt und verändert sich. Актуелне тенденције у 

савременом немачком језику и њихова имплементација 

у наставу 

3. Веб алати у настави енглеског језика 

948 

 

953 

Математика и физика 

1. Креирање математичких задатака по узору на PISA и 

TIMMS тестирање 

2. Калкулатори у настави математике- у сусрет великој 

матури 

3. Активно учење у настави математике 

417 

414 

403 

Историја, географија, 
социологија,  устав и права 
грађана, логика са етиком, 
предузетништво, ликовна и 
музичка култура, грађанско 
васпитање, верска настава 

1. Етика и интегритет (нема у каталогу пошто је организатор 

Агенција за спречавање корупције) 

2. Методички приступи развоју еколошке свести ученика 

 

606 

Биологија, екологија и 
физичко и здравствено 
васпитање 

1. Васпитна улога наставника у формирању личности 

детета и ученика 

2. Како помоћи детету да превазиђе кризне животне 

ситуације  

3. Модели комуникације и сарадње у функцији изградње 

безбедног школског окружења 

21 

 

       71 

105 

Електротехника, 
информатика и рачунарство 

1. Унапређивањe наставничке праксе на основу резултата 

самовредновања наставе и учења     

2. Пројектним учењем до функционалних знања ученика     

3. Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у 

установи     

755 

702 

101 

Машинство и обрада метала, 
механика, отпорност 
материјала и хемија 

1. Активно учење/ настава 2: напредни ниво 

2. Интерактивне табле у настави 

1074 

 

910 

Саобраћај 

1. ИKT алати за онлајн учење и проверу оствaрености 

исхода 

2. Знање у рукама 

3. Виртуелно није реално 

357 

533 

29 

Педагог и психолог 

1. Образовно – васпитни рад и мере подршке за ученике са 

проблемима у понашању 

2. Како помоћи детету да превазиђе кризне животне 

ситуације 

114 

 

71 
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Стручно веће Тема или назив семинара Кат. бр. 

Практична настава 

1. Дуално образовање - учење кроз рад 

2. Стручне компетенције-корак ка свету рада кроз дуално 

образовање и практичне облике наставе 

977 

998 

Библиотекарство 
1. Авантуре у царству класичних и дигиталних садржаја - 

различити видови читања у школском окружењу 
1 

 

 

Напомена: одлука Наставничког већа о одабраним програмима реализоваће се у складу са финансирањем стручног 

усавршавања и понуде Регионалног центра за стручно усавршавање у Кикинди. 

Праћење и евалуација: инструмент праћења је школска документација.  

Носиоци евалуације су директор Школе, педагошки колегијум, стручни актив за развојно планирање и екстерна 

евалуација. 

 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=549
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=549
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XIX ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА  

 

Предмет праћења Облик праћења Носиоци Време реализације 

Pеализација наставног плана и 
програма 

Извештаји 
Одељенско веће 
Наставничко веће 

Седнице одељенског 
већа и наставничког 

већа 

Успех и владање ученика 
Анализе, 
извештаји, 
закључци прегледа 

Предм. настав, одељ. 
старешина, педагог, 
психолог, помоћник 
директора 

Крај I полугодишта, 
крај наставне године, 
крај школске године 

Рад слободних активности Извештаји Руководиоци секција 
Крај I и II 

полугодишта 

Реализација програма 
професионалне оријентације 

Преглед, анализа 
Директор, педагог, 
психолог, помоћник 
директора 

април - јун 

Наставни рад (посете часовима) 
Опсервација, 
анализа часа 

Директор, психолог, 
пом. директора 

новембар, март 

Стручно усавршавање наставника Преглед 

Тима за праћење 
стручног 
усавршавања, 
директор 

Током школксе 
године 

Реализација програма 
унапређивања наставе 

Год. план рада, 
протокол, снимање 
часа 

Директор, педагог, 
психолог 

јун 

Реализација програма заштите и 
унапређења човекове животне 
средине 

Преглед Наставник биологије јун 

Реализација програма заштите 
ученика од насиља, злостављања 
и занемаривања 

Преглед, анализе 
Школски тим за 
заштиту од насиља 

јун 

 

ПРИЛОЗИ: 

Прилог бр. 1. – Упутство о организацији наставе 2022/2023  

Прилог бр. 2. – Распоред часова за школску 2022/2023. годину  

Прилог бр. 3. – Планови и програми рада стручних већа 

Прилог бр. 4. – Упутсво за реализацију наставе Основе система одбране  

Прилог бр. 5. – Правилник о школском календару 2022/2023  

 

Годишњи план рада школе усвојен је на седници Школског одбора одржаној 15.09.2022. године. 

 
 

Кикинда, 15.09.2022. 

                                    Директор школе 

__________________________ 

                                Миланка Халиловић, проф. 

  

                                  Председник Школског одбора 

                                 __________________________ 

              Вучић Предраг                          
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