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На пснпву члана 62. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа 
(Службени гласник Републике Србије, брпј 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
27/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 36. Статута Гимназије у Зајечару 
Шкплски пдбпр Гимназије у Зајечару на свпјпј седници пдржанпј 
09.09.2022. дпнеп је следећу  

 
 
 
 
 
 
 
 

ПДЛУКУ 
 
 

Усваја се Гпдишои план рада Гимназије у Зајечару за шкплску 
2022/2023. гпдину 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

У Зајечару,                                           Председник Шкплскпг пдбпра 
09.09.2022.гпд.     Сузана Тпмић 
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УВПДНИ  ДЕП 

 
  Гимнaзијa у Зaјешaру ппшелa је сa рaдпм щкплске 1836/37. Гпдине. Пд щкплске 1977/78. 

рaдилa је у сaстaву Центрa усмеренпг пбрaзпвaоa и вaспитaоa „AВНПЈ“  у Зaјешaру. Кaп 
ппсебнa вaспитнп пбрaзпвнa устaнпвa ппнпвп је фпрмирaнa пдлукпм Скупщтине ппщтине 
Зaјешaр (04.бр.011-17/1987). Уписaнa је у судски регистaр кпд Пкружнпг  привреднпг судa у 
Зaјешaру ппд брпјем 469/90 пд 13.07.1990.гпдине. Седищте щкпле је у Зaјешaру, Кнегиое 
Љубице бр.5. Гимнaзијa у Зaјешaру бaви се пбрaзпвнп-вaспитнпм делaтнпщћу и струшним 
пбрaзпвaоем кaдрпвa зa ппдрушје рaдa: 
 

1. друщтвенп језишки смер 
2. прирпднп математишки смер 
3. ппщти тип 
4. пдељеое ушеника са ппсебним сппспбнпстима за рашунарствп и инфпрматику 

 
Шкплa је изврщилa упис ушеникa пп услпвимa кпје је рaсписaлп Министaрствп прпсвете, науке 
и технплпщкпг развпја Републике Србије у јунскпм и августвпскпм рпку. Пбрaзпвнп-вaспитни 
рaд извпди нaстaвни кaдaр сaстaвљен искљушивп пд струшних наставника. 
       Зaдaтaк щкпле је дa свпјпм пргaнизaцијпм пбрaзпвнп-вaспитнпг  рaдa пбезбеди:    

 стицaое и усвaјaое ппщтих и струшних знaоa, зaснпвaних нa сaвременим дпстигнућимa 
нaуке, технплпгије, културе и уметнпсти, 

 ппдстицaое и рaзвијaое трaјнпг интереспвaоa зa нпвa сaзнaоa и псппспбљaвaое зa 
стaлнп сaмппбрaзпвaое; 

 ппдстицaое прпфесипнaлнпг рaзвпјa сa индивидуaлним мпгућнпстимa и друщтвеним 
пптребaмa зa кaдрпвимa; 

 усвaјaое нaушнпг ппгледa нa свет, усвaјaое критишкпг мищљеоa свести п демпкрaтији и 
слпбпдaмa шпвекa и грaђaнинa; 

 стицaое рaдних нaвикa, рaзвијaое пдгпвпрнпсти и ствaрaлaшкпг пднпсa премa рaду, 
рaдним сппспбнпстимa и псећaјимa зa сплидaрнпст, културу рaдa и кприщћеое рaднпг 
временa: 

 рaзвијaое свести п лишнпј и друщтвенпј пдгпвпрнпсти, зaщтити мaтеријaлних и духпвних 
вреднпсти у друщтву; 

 рaзвијaое и негпвaое рпдпљубљa и пaтриптизмa и негпвaое слпбпдaрских трaдицијa; 

 рaзвијaое и негпвaое сплидaрнпсти, шпвекпљубљa и других ппзитивних свпјстaвa 
лишнпсти; 

 рaзвијaое и негпвaое сппспбнпсти зa дпживљaвaое естетских вреднпсти;                                   

 рaзвијaое и негпвaое физишких и психишких сппспбнпсти лишнпсти, јaшaое свести п 
пптреби шувaоa здрaвљa и зaщтити шпвекпве средине, унaпређивaое пднпсa премa 
пплпвимa; 

 рaзвијaое пптребе зa пермaнентнп бaвљеое сппртпм и рекреaцијпм. 
 
 

ВЕРИФИКAЦИЈA ШКПЛЕ 
 
Верификaцијa щкпле изврщенa је пд стрaне Министaрствa прпсвете Републике Србије ппд 
брпјем 022-05-293/94-03 пд 08.04.1994. гпдине за прирпднп - математишки и друщтвенп - 
језишки смер, верификaцијa ппщтег смерa 022-05-293/94-03 пд 17. 12. 2001, верификација 
инфпрматишкпг смера - пглед бр. 022-05-00293/94-03 пд 16.06.2009.гпд. и верификација 
пдељеоа ушеника са ппсебним сппспбнпстима за рашунарствп и инфпрматику бр. 022-05-
00293/94-03 пд 19.07.2018. гпд. Настава се извпди на пснпву правилника п наставнпм плану и 

прпграму за гимназије бр 5/90, 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 
11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 
5/10, 7/11, 4/13, 14/13, 17/13, 18/13, 5/14, 4/15, 18/15, 11/16, 13/16, 10/17, 12/18, 8/19, 
6/20, 7/20, 6/21, 10/22.  
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УСЛПВИ РAДA ШКПЛЕ 

 

Шкплски прпстпр 
Гимнaзијa ппседује згрaду укупне ппврщине пд 2.460 м2. Згрaдa је грaђенa 

щездесетих гпдинa прпщлпг века зa пптребе гимнaзије. Шкплa рaспплaже сa 20 
ушипницa, прпстпријaмa зa нaстaвнишку кaнцелaрију, библиптеку и кaнцелaријaмa зa 
секретaрa щкпле, коигпвпдствп (рaшунпвпдствп) и струшнпг сарадника, прпстпријпм зa 
ппмпћнп пспбље, две пстaве и щест сaнитaрних швпрпвa. Зa извпђеое нaстaве физишкпг 
вaспитaоa кпристи се фискултурнa сaлa. При ппвпљним временским услпвимa нaстaвa 
из физишкпг вaспитaоa извпди се нa теренимa сппртскп-рекреaтивнпг центрa 
“Крaљевицa”. 

Шкплскп двприщте је укупнп ппврщине 864 м2 (без згрaде) и зaједнишки гa 
кпристе ушеници Гимнaзије, Екпнпмске щкпле, Технишке щкпле и Медицинске щкпле. 
Ппд зеленпм ппврщинпм нaлaзи се 640 м2 прпстпрa, a сппртски терен зa кпщaрку и 
рукпмет зaузимa 920 м2 
Шкплски прпстпр премa нaмени 
 

бр. Учипнице Намена Ппвршина м2 

1.  Кабинет филпзпфије 56 

2.  Кабинет математике и инфпрматике 56 

3.  Кабинет математике и инфпрматике 56 

4.  Кабинет за стране језике 56 

5.  Кабинет математике и инфпрматике 56 

6.  Кабинет гепграфије и страних језика 56 

7.  Библиптека 30 

8.  Кабинет музишке културе и страних језика 56 

9.  Кабинет биплпгије 56 

10.  Кабинет за српски језик и коижевнпст 56 

11.  Кабинет за стране језике 56 

12.  Кабинет за српски језик и коижевнпст 56 

13.  Кабинет рашунарства и инфпрматике 56 

14.  Кабинет истприје 56 

15.  Кабинет физике 56 

16.  Кабинет хемије 90 

17.  Кабинет рашунарства и инфпрматике 56 

18.  Кабинет за ликпвну културу  40 

19.  Кабинет за верску наставу 90 

20.  Кабинет за грађанскп васпитаое и друщтвене науке 30 

21.  Наставнишка канцеларија 56 

22.  Канцеларија директпра 30 

23.  Архив 15 

24.  Канцеларија психплпга 11.5 

25.  Канцеларија секретара 15 

26.  Канцеларија рашунпвпдства 16 

27.  Прпстприја за ппмпћнп пспбље 15 

28.  Фискултурна сала са пратећим прпстпријама 520 

 
  



 6 

 
Кпмунaлнa пдржaвaоa 
 
Грејaое свих прпстпријa пбезбеђује се прекп Jавнпг кпмуналнпг стамбенпг предузећa Зајешар. 
Инстaлaцијa 
Електришнa, впдпвпднa и кaнaлизaципнa инстaлaцијa су у задпвпљавајућем стaоу. 
Шкплскa ппремa 
Шкплa рaспплaже функципнaлним нaмещтaјем зa све ушипнице. Кaбинети су ппремљени 
премa нпрмaтивимa у ппгледу нaстaвних средстaвa и ппреме. Нaстaвнишкa кaнцелaријa је 
ппремљенa скрпмним, aли функципнaлним нaмещтaјем. 

 
Нaстaвнa средствa 

 
Пд ппреме щкпла ппседује 120 рашунара, 25 лаптпппва, 24 телевизпра, 3 апарата за 

фптпкппираое, 3 касетпфпна, 2 CD плејера, 1 графпскпп, 11 прпјектпра, 3 камере, 2 
фптпапарата, дигестпр, 2 3Д щтампаша, 5 скенера, Ардуинп – кпмплет, дрпн, 1 апарат за 
пластифицираое, 3 УСБ микрпскппа, 5 ПХ метара, видеп надзпр- 6 камера. АМРЕС мрежа са 
14 приступних ташака за бежишни интернет са ппремпм. Шкпла ппседуе савремена наставна 
средства, али је пптреба за псавремеоиваоем и даље присутна. 

Захваљујући савременим наставним средствима ствприли су се услпви за увпђеое 
мултимедијалне наставе. Ппремљени су сви кабинети нпвим рашунарима и ЛЕД 
телевизприма. Дпнацијпм ПЕБС-а ппремљен је кабинет хемије дигестпрпм и купљена је 
струшна литература за прпфеспре и један брпј коига за библиптеку. 

У пквиру прпјекта ДИЛС-а „Пснаживаое щкпла за инклузивнп пбразпваое“ 
купљен jе један прпјектпр, лаптпп рашунар и интерактивна табла. У пквиру Прпграма 
расппделе инвестиципних средстава Министарства прпсвете за 2016/2017. и 2020/2021. 
гпдину щкпли су дпдељена средства за замену дптрајалих врата ушипница и тпалета, кап и за 
набавку клупа, стплица и катедри за 8 кабинета, лаптпппва, ЛЕД телевизпра и рашунара. 

Прпфеспри предмета шији су кабинети ппремљени за извпђеое мултимедијалне 
наставе кпристе нпва наставна средства пбрађујући ппједине наставне јединице на нпв 
нашин. Такпђе, укљушују се и ушеници кпји пбрађују пдређене наставне јединице кпристећи 
на пвај нашин и знаое из инфпрматике. Ппрема се кпристи и за реализацију ваннаставних 
активнпсти, кап и за презентације других прпфеспра кпји немају свпје кабинете, али наставу 
извпде мултимедијалнп, приказују филмпве и друге видеп записе. Ппрему кпристимп и за 
трибине и презентације ппјединих факултета у пквиру прпфесипналне пријентације ушеника 
шетвртпг разреда, кап и за предаваоа кпје друге институцује држе за наще ушенике ( Црвени 
крст Зајешар, Завпд за јавнп здравље, Дпм здравља, Пплицијска управа Зајешар ....)  

У пквиру прпјекта „Unity“, кпји се финансирап из ИПА фпндпва Еврппске уније и 
средстава лпкалне сампуправе, щкпла је пбезбедила 10 нпвих рашунара, две дигиталне 
камере, два дигитална фптпапарата, један диктафпн и спфтвер за пбраду слика и видеп 
записа (Photoshop CS6 i Corel Video Studio Pro X6). 

Шкпла је прикљушена на Академску мрежу Републике Србије са брзим интернетпм и 
дпбила је дпнацију пд две приступне ташке за бежишни интернет пд Телекпма. Шкпла је, 
захваљујући средствима Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја дпбила 74 
рашунара за кабинет инфпрматике и нпвшана средства за куппвину наставних средстава за 
извпђеое наставе из физике, хемије, биплпгије, рашунарства и инфпрматике - Ардуинп сет за 
прпграмираое, сет из механике за вежбе из физике, видеп ппрема за прпјекат кпји се 
финансира средствима Центра за прпмпцију науке, 10 великих ЛЕД телевизпра за кабинете, 
лабпратпријска ппрема за наставу хемије (епрувете, ПХ метри, Либигпв кпндензатпр, апарат 
за дестилацију впде, аутпматска бирета, екстракципни суд), 3 микрпскппа за наставу 
биплпгије, 3Д щтампаш, 2 клима уређаја, 8 прпјектпра и 8 лаптпппва. Захваљујући средствима 
Министарства тргпвине, туризма и телекпмуникација ппстављена је жишана и бежишна 
интернет мрежа у щкпли. Захваљујући дпнацијама и средствима лпкалне сампуправе 
ппремљен је и пети кабинет за рашунарствп и инфпрматику. Захваљујући средствима 
Министарства правде щкпла је ппремљена ЛЕД телевизприма, рашунарима и лаптпппвима. 
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НАСТАВНИ КАДАР 
Шкпла има наставни кадар за све предмете прпписане планпм наставе и ушеоа за 
гимназије. Брпјнп стаое наставника и струшоака пп предметима је следећи: 
 

Директпр щкпле 1 

Струшни сарадник (психплпг) 1 

Српски језик и коижевнпст 4 

Енглески језик 3 

Француски језик 2 

Латински језик 1 

Немашки језик 1 

Италијански језик 1 

Ликпвна култура 1 

Музишка култура 2 

Физика 3 

Хемија 3 

Биплпгија 2 

Гепграфија 2 

Истприја 2 

Спциплпгија 1 

Филпзпфија, лпгика 1 

Физишкп и здравственп васпитаое 2 

Математика и инфпрматика 9 

Психплпгија 1 

Верска настава 1 

Грађанскп васпитаое 3 

Језик, медији и култура 2 

Здравље и сппрт 3 

Уметнпст и дизајн 2 

Примеоене науке  1 

Примеоене науке 1 2 

Примеоене науке 2 1 

Пснпви геппплитике 1 

Религије и цивилизације 1 
 

 
УСЛПВИ СРЕДИНЕ У КПЈПЈ ШКПЛA РAДИ 
 

Шкплa ће у сaрaдои сa друщтвенпм срединпм (крпз рaд секцијa, нaушних групa и друщтвених 
пргaнизaцијa) нaстпјaти дa зaдпвпљи културне, зaбaвне, сппртске, нaушне, технишке, вaспитне и 
друге пптребе свпјих ушеникa. 
Нaстaвиће се дпбрa сaрaдоa сa ппзприщтем, музејпм, истпријским aрхивпм, библиптекпм, 
Туристишкпм прганизаципјпм града Зајешара, ппщтинскпм пргaнизaцијпм Црвенпг крстa, 
рекреaципним центрпм “Крaљевицa”, Зaвпдпм зa јавнп здравље Тимпк, Центрпм за спцијални 
рад и другим пргaнизaцијaмa, где ће се реaлизпвaти ппједине теме из плaнa наставе и ушеоа и 
вaннaстaвних aктивнпсти щкпле.  
И пве гпдине ће се нaстaвити сaрaдоa сa друщтвенпм срединпм, јер су и дп сaдa нaщи 
тaлентпвaни ушеници били шлaнпви грaдских културних, уметнишких и сппртских пргaнизaцијa.  
Брпјни су примери дa су ушеници Гимнaзије нпсипци свих aктивнпсти у друщтвеним 
пргaнизaцијaмa и месним зaједницамa у Зaјешaру.  Из нaпред изведених ппдaтaкa види се дa 
щкплa реaлизује план наставе и ушеоа у услпвимa кпје рaспплпживи прпстпр дпзвпљaвa и дa гa 
мaксимaлнп кпристи. У услпвима пандемије кпрпна вируса, неке активнпсти биће прилагпђене 
нпвпнасталим ситуацијама у зависнпсти пд преппрука Кризнпг щтаба и Министарства прпсвете, 
науке и технплпщкпг развпја. 
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КЛАСИФИКАЦИПНА СТРУКТУРА КАДРПВА  

 

 

Р.бр 

 

Презиме и име 

 

Пдељеое 
Тепр.са 
писм. 

Тепр.и
вежбе 

Укупнп 
 

Нед.нас. 

1. Симпнпвић Биљана I1,III3,II3,III2,IV4 18  18 

2. Симић Виплета I2,I3,IV3,III4,IV3 18  18 

3. Лазаревић Дијана I4,II2,IV1,III1 18  18 

4. Димпвић Јелена II4,II1 7  7 

5. Станкпвић Слпбпданка II4,III4,IV3 6  6 

6. Јпванпвић Марина II1,II2,III3,III2,III1,IV4 18  18 

7. Микић Анита I3,I1,I2,I4,II3,IV1,IV2 18  18 

8. Вељкпвић Драгица I123,II123,III123,IV123,I3,I1,I2,II2,II1 15 3 18 

9. Радишевић Ивана II123,III123 2 2 4 

10. Митрпвић Маја I3,I12,II1,II3,II2,III12,III3,IV13,IV2 11 7 18 

11. Недељкпвић Саща I4,III4,IV4  16 16 

12. Станкпвић Јелена I1,I2,II1,II2,I3,III2,III3,III1,IV4  20 20 

13. Милијић Срђан I1,II3,IV1,III1,IV2 18  18 

14. Митпв Данијела II2,III3,IV4,III2,III3,IV1,IV3 14 5 19 

15. Станпјевић Натаща I4,III4,IV3,II3 17 2 19 

16. Секулић Драгана I3,II1,II4,III2,III1,IV1 17 2 19 

17. Шљивпвић Младен II1,II4,II2,III1,III4,IV1,IV3,I4  20 20 

18. Никплић Сандра I1,I4,I3,II1,III1,IV1,I-IV хпр  10 10 

19. Станпјевић Мирјана I3,I1,I2,II3,III3,IV2,IV4  20 20 

20. Бпжинпвић Ивана I2,I3,I4,IV2,IV3,IV2  12 12 

21. Галик Виплета II2,II1,II3,II4,III3  14 14 

22. Петкпвић Слпбпдан I1,I2,I3,I4,II3,II1,II2,III2,III1,III3  20 20 

23. Никплић Иванa II4,IV13  4 4 

24. Игоатпвић Ема II3,III4,IV2,IV3  10 10 

25. Гплубпвић Дејан  II34,II1,II2,III1,III24,III3  6 6 

26. Стпјанпвић Слађана III3,III1,III2,IV1,IV2,IV3,IV4,IV123,III123  20 20 

27. Ращић Драгана IV1,IV2,IV3,IV4,III12,III3,IV13,IV2,IV2,IV3  19 19 

28. Живанпвић Дејан I4,II4,III2,IV2  8 8 

29. Tпмић Сузана I1,I2,I3,II1,II3,II2,III3,IV1,III1  20 20 

30. Ђпрђевић Брана II1,II2,II3,I3,I3  10 10 

31. Вељкпвић Гпрдана II2,I2,II3  3 3 

32. Вукић Ана I1,I3,I4,II3,II2,II4,III3,IV2,IV4,IV3  20 20 

33. Димитријевић Милан I2,II1,III2,III1,III4,IV1,II1,II2  14 14 

34. Петкпвић Слађана I14,I23,IV14  3 3 

35. Никплић Радмилп I1,I2,I3,II1,II2,II3,III4,III1,III1,III2,III3,IV123  17 17 

36. Манић Миљан I1,I24,I3,II12,II34,III12,III34  7 7 

37. Пащалић Ана II3,II1,II2,III3,IV3,III1  10 10 

38. Паунпвић Ненад II4,I4  4 4 

39. Кпстић Милена I123,IV123,I1,I2,II1,II23 2 6 8 

40. Ницић Дарја I123,II123  2 2 

41. Муврин Бпјан II4,III4,IV4  16 16 

42. Милпвић Весна II4,III4,I4  16 16 

43. Стпјиљкпвић Впјкан I1,III2  4 4 

44. Миленпвић Иван I123  1 1 

45. Заркпв Петар I1,I2,II3  3 3 

46. Јпванпвић Натаща III2  2 2 
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ППДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ 

 
Р.бр Презиме и име Завршена шкпла Предмет кпји предаје 

1. Симпнпвић Биљана Филплпщки факултет Српски језик и коижевнпст 

2. Симић Виплета Филплпщки факултет Српски језик и коижевнпст 

3. Лазаревић Дијана Филплпщки факултет Српски језик и коижевнпст 

4. Димпвић Јелена Филплпщки факултет Српски језик и коижевнпст 

5. Станкпвић Слпбпданка Филплпщки факултет Енглески језик 

6. Јпванпвић Марина Филплпщки факултет Енглески језик 

7. Микић Анита Филплпщки факултет Енглески језик 

8. Вељкпвић Драгица Филплпщки факултет Француски и латински језик 

9. Радишевић Ивана Филплпщки факултет Француски језик 

10. Митрпвић Маја Филплпщки факултет Немашки језик 

11. Гплубпвић Дејан Филпзпфски факултет Грађанскп васпитаое 

12. 
Недељкпвић Саща Универзитет у Крагујевцу Прпграмираое, прпграмске парадигме,  

Примена рашунара 

13. Станкпвић Јелена Биплпщки факултет Биплпгија 

14. Милијић Срђан Пр.матем.факултет Математика 

15. Митпв Данијела Пр.матем.факултет Математика и  инфпрматика 

16. Станпјевић Натаща Пр.матем.факултет Математика и инфпрматика 

17. Секулић П. Драгана Пр.матем.факултет Математика и инфпрматика 

18. Шљивпвић Младен Пр.матем.факултет Физика 

19. Никплић Сандра Фак. музишке уметнпсти Музишка култура и хпр 

20. Станпјевић Мирјана Пр.матем.факултет Физика 

21. Бпжинпвић Ивана Пр.матем.факултет Хемија, Примеоене науке 1 

22. Галик Виплета Пр.матем.факултет Хемија 

23. Петкпвић Слпбпдан Пр.матем.факултет Гепграфија 

24. Никплић Ивана Пр.матем.факултет Гепграфија, Примеоене науке 1 

25. Игоатпвић Ема Пр.матем.факултет Биплпгија 

26. 
Паунпвић Ненад ФПН Рашунарски системи, пперативни системи 

и рашунарске мреже 

27. Стпјанпвић Слађана Филпзпфски факултет Филпзпфија, религије и цивилизације 

28. 
Ращић Драгана Филпзпфски факултет Спциплпгија, грађанскп васпитаое,  

пснпви геппплитике 

29. Живанпвић Дејан Филпзпфски факултет Истприја 

30. Тпмић Сузана Филпзпфски факултет Истприја 

31. 
Ђпрђевић Брана Филпзпфски факултет Психплпгија, језик, медији и култура, здравље и 

сппрт 

32. Вељкпвић Гпрдана Фак. музишке уметнпсти Музишка култура 

33. Вукић Ана Фак.физишке културе Физишкп васпитаое 

34. Димитријевић Милан Фак.физишке културе Физишкп васпитаое, здравље и сппрт 

35. Муврин Бпјан ФПН Прпграмираое, базе ппдатака 

36. Никплић Радмилп Академија пр. уметнпсти Ликпвна култура, уметнпст и дизајн 

37. Манић Миљан Бпгпслпвски факултет Верска настава 

38. Пащалић Ана Пр.матем.факултет Рашунарствп и инфпрматика 

39. Слађана Петкпвић Филпзпфски факултет Грађанскп васпитаое 

40. Кпстић Милена Филплпщки факултет Италијански језик, језик, медији и култура 

41. 
Ницић Дарја Филплпщкп уменишки 

факултет 
Уметнпст и дизајн 

42. 
Милпвић Весна Електрптехнишки  

факултет 
Примена рашунара, прпграмираое,  
пбјектнп-пријентисанп прпграмираое 

43. Стпјиљкпвић Впјкан Пр.математишки факултет Хемија 

44. Миленпвић Иван Гепграфски факултет Примеоене науке 

45. 
Заркпв Петар Фак. за сппрт и физишкп 

васпитаое 
Здравље и сппрт 

46. Јпванпвић Натаща Физишки факултет Физика 
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ЕЛЕМЕНТИ ЗA УТВРЂИВAОЕ AКТИВНПСТИ У ПКВИРУ 

 
ЧЕТРДЕСЕТПЧАСПВНЕ РAДНЕ НЕДЕЉЕ 

 
 
 
 НЕППСРЕДНИ РAД 
1. Тепријскa нaстaвa 

 Тепријскa нaстaвa сa писменим зaдaцимa 

 Тепријскa нaстaвa 
 

2. Дпдaтнa нaстaвa 
3. Дппунскa нaстaвa 
4. Припремна настава  
5. Секције, сппртске и културне активнпсти 
6. Чaс рaзреднпг стaрещине  
7. Ппдрщка ушеницима прекп веб алата 
8. Друщтвене активнпсти 

 
 
 ПРИПРЕМA ЗA НAСТAВУ 

 
 
 ПСТAЛИ ПБЛИЦИ ПБРAЗПВНП ВAСПИТНПГ РAДA 

 
1. Испити редпвних ушеника (ппправни и разредни) 
2. Матурски и заврщни испити  
3. Струшнп усaврщaвaое 
4. Рукпвпдилaц aктивa 
5. Рaд у струшним пргaнимa, пдељеоскп веће,нaстaвнишкп веће 
6. Впђеое педагпщке дпкументације и сарадоа са рпдитељима 
7. Прганизација рада у лабпратприји, кабинету и радипници  
8. Културна и јавна делатнпст щкпле  
9. Нaстaвник ментпр 
10. Дежурствп 
11. Ппсебна задужеоа 

 
Р.бр. Име и презиме Неппсредан рад Припрема

наставе 

Пстали пблици пбразпвнп васпитнпг рада 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Симпнпвић Биљана 18+2 1 1   1 1  10  1  1 2 2      

2. Симић Виплета 18+2 1 1   1 1  10  1   2 2   1   

3. Лазаревић Дијана 18+2 1 1    2  10 1    2  1 1  1  

4. Димпвић Јелена 7+1     2   4     1 1      

5. Станкпвић Слпбпданка 6+1      1  3     1  1     

6. Јпванпвић Марина 18+2    1 1 2  10     2 2 1 1    

7. Микић Анита 18+2    1 1 2  10 1   1 2 2      

8. Вељкпвић Драгица 18+2 1 1    2  10 1 1   2   1  1  

9. Радишевић Ивана 4+1      1  2     1       

10. Митрпвић Маја 18+2 1 1    2  10  2   2   1  1  

11. Недељкпвић Саща 16 2 2 2   2  10  1 1  2  1   1  

12. Станкпвић Јелена 20 1    1 2  10 1 1   2 2      

13. Милијић Срђан 18+2 1 1    2  10 1 1   2  1   1  
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ЛЕГЕНДА: 
ПБЛИЦИ ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА 
1. Редпвна настава 
2. Дпдатна настава 
3. Дппунска настава 
4. Припремна настава 
5. Секције, сппртске и културне активнпсти 
6. Разреднп старещинствп 
7. Ппдрщка ушеницима прекп веб алата 
8. Друщтвене активнпсти 
 
ДРУГИ ППСЛПВИ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
1. Испити редпвних ушеника (ппправни и разредни) 
2. Матурски и заврщни испити 
3. Струшнп усаврщаваое 
4. Рукпвпдилац струшнпг актива 
5. Рад у струшним прганима, пдељеоскп веће и наставнишкп веће 
6. Впђеое педагпщке дпкументације и сарадоа са рпдитељима 
7. Прганизација рада у лабпратприји, кабинету и радипници 
8. Културна и јавна делатнпст щкпле 
9. Наставник ментпр 
10. Дежурствп 
11. Ппсебна задужеоа 
 

 
 
 
 
 
 
 

14. Митпв Данијела 19+2 1    1 1  10 1   1 2 2      

15. Станпјевић Натаща 19+2 1 1    1  10 1 1 1  2   1    

16. Секулић Драгана 19+2 1 1    1  10 1 1 1  2   1    

17. Шљивпвић Младен 20 1    2 1  10   1  2 1 1 1    

18. Галик Виплета 14 1    1 1  7     2 2      

19. Станпјевић Мирјана 20     2 2  10 1 1   2 1 1     

20. Бпжинпвић Ивана 12     1 1  6    1 1 2      

21. Стпјиљкпвић Впјкан 4      1  2     1       

22. Петкпвић Слпбпдан 20   1 1  2  10     2  2 1  1  

23. Никплић Ивана 4      1  2     1       

24. Игоатпвић Ема 10 1     1  5 1    1     1  

25. Паунпвић Ненад 4        5     1       

26. Стпјанпвић Слађана 20  1 1   2  10  1  1 2   1  1  

27. Ращић  Драгана 19    1 1 2  10  1   2 2  1    

28. Живанпвић Дејан 8      1  4 1    1     1  

29. Тпмић Сузана 20 1 1    2  10  1  1 2  1 1    

30. Ђпрђевић Брана 10     1 1  5     1 2      

31. Никплић Сандра 10    1 1   5     1 2      

32. Вукић Ана 20    2  2  10 1   1 2    1 1  

33. Димитријевић Милан 14    1  2  7  1   1   1  1  

34. Муврин Бпјан 16 2 2 2   2  10 1 1   2  1   1  

35. Никплић Радмилп 17    2  2  9  1   1  1 1  1  

36. Манић Миљан 7      1  4     1   1  1  

37. Пащалић Ана 10     1 1  5     1 2      

38. Гплубпвић Дејан 6      1  3     1  1     

39. Кпстић Милена 8+1      1  4     1   1  1  

40. Вељкпвић Гпрдана 3        2     1       

41. Милпвић Весна 16 1 1 1 1 2 2  10  2   2 1   1   

42. Петкпвић Слађана 3        2     1       

43. Ницић Дарја 2        1     1       

44. Миленпвић Иван 1        1            

45. Заркпв Петар 3        2     1       

46. Јпванпвић Натаща 2        1     1       
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ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ  
 
 
На седници  Наставнишкпг већа, пдржанпј 08.09.2022. гпдине наставници су уппзнати са 
извещтајима п реализацији плана Сампвреднпваоа рада щкпле и Развпјнпг плана 
щкпле. На пснпву извещтаја пдређујемп припритете за следећу щкплску гпдину: 
 

1. Унапређиваое планираоа рада наставника и примена савременијих пблика 
наставе (метпда, пблика и наставних материјала) 

2. Пснаживаое наставника за примену прпјектне и наставе на даљину  
3. Ппдстицаое наставника за кприщћеое иницијалних тестпва и израда базе 

иницијалних тестпва са рещеоима и анализпм резултата 
4. Израда базе ппдатака ушеника дпбитника награде из Фпнда мајпра Цплпвића и 

ушеника генерације (нпсипци активнпсти: ушеници ИТ смера и оихпви 
наставници) 

5. Израда базе ппстигнућа  ушеника пд првпг дп шетвртпг разреда (носиоци 

активнпсти:  ушеници ИТ смера и оихпви наставници) 
6. Израда базе ппдатака п ушеницима кпји су ушествпвали у разним међунарпдним 

прпграмима размене ( секција Интеркултуре) 
7. Прилагпђаваое наставе индивидуалним пптребама и мпгућнпстима ушеника 

крпз прпцес индивидуализације наставе 
8. Пснаживаое наставника у сврху струшнпг усаврщаваоа унутар устанпве 
9. Сампевалуација ушеника и пцеоиваое рада наставника и сампевалуација 

наставника 
10. Развијаое и негпваое ппзитивне радне атмпсфере и међуљудских пднпса у 

щкпли 
11. Псниваое Наушнпг клуба и реализација активнпсти у сарадои са Центрпм за 

прпмпцију науке  
12. Сарадоа са разлишитим институцијама крпз прпјекте  ЕРАЗМУС + и друге 

фпндпве 
13. Верификација специјализпваних пдељеоа у Гимназији 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

ПРГAНИЗAЦИЈA РAДA ШКПЛЕ 
 

БРПЈ УЧЕНИКA ПП ПДЕЉЕОИМA И СМЕРПВИМA 
 

 ПРВИ РAЗРЕД  

Пдељеое Смер Бр.стaое 

     I-1 Друштвенп – језички смер 30 

     I-2 Ппшти тип 25 

     I-3 Прирпднп - мaтемaтички смер 31 

     I-4 Пдељеое ученика са ппсебним  
сппспбнпстима за рачунарствп и инфпрматику 

14 

 УКУПНП  100  

 
 

 ДРУГИ РAЗРЕД  

Пдељеое Смер Бр.стaое 

     II-1 Друштвенп – језички смер 30 

     II-2 Ппшти тип 23 

     II-3 Прирпднп - мaтемaтички смер 27 

     II-4 Пдељеое ученика са ппсебним  
сппспбнпстима за рачунарствп и инфпрматику 

16 

 УКУПНП  96 

 
 

 ТРЕЋИ РAЗРЕД  

Пдељеое Смер Бр.стaое 

     III-1 Друштвенп – језички смер 19 

     III-2 Ппшти тип 19 

     III-3 Прирпднп- мaтемaтички смер 30 

     III-4 Пдељеое ученика са ппсебним  
сппспбнпстима за рачунарствп и инфпрматику 

16 

 УКУПНП  84  

 
 

 ЧЕТВРТИ РAЗРЕД  

Пдељеое Смер Бр.стaое 

     IV-1 Друштвенп – језички смер 23 

     IV-2 Ппшти тип 27 

     IV-3 Прирпднп - мaтемaтички смер 25 

     IV-4 Пдељеое ученика са ппсебним  
сппспбнпстима за рачунарствп и инфпрматику 

16 

 УКУПНП  91  

 
 

УКУПAН БРПЈ УЧЕНИКA ЈЕ 371 
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БРПЈ ПДЕЉЕОA ПП СМЕРПВИМA 
 

 
УКУПНП 

Р.б Ппдрушје рaдa Пдељеое Бр.ушеникa 

1. Прирпднп- мaтемaтишки смер 4 113 

2. Друщтвенп- језишки смер 4 102 

3. Ппщти тип 4 94 

4. Пдељеое ушеника са ппсебним  
сппспбнпстима за рашунарствп 

и инфпрматику 

4 62 

УКУПНП 16 371 

 

 
 

СТРУКТУРA УЧЕНИКA ПРЕМA СТРAНИМ ЈЕЗИЦИМA И НAЧИНУ 
ФПРМИРAОA ГРУПA 

 
 

ПРВИ СТРAНИ ЈЕЗИК 
 

рaзред енглески УКУПНП 

I 100 100 

II 96 96 

III 84 84 

IV 91 91 

 
 

ДРУГИ СТРAНИ ЈЕЗИК 
 

рaзред фрaнцуски немaшки италијански руски щпански УКУПНП 

I 23 32 25 5 1 86 

II 33 47 0 0 0 80 

III 36 32 0 0 0 68 

IV 13 46 16 0 0 75 
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ППДAЦИ П ИЗВПЂЕОУ ВЕЖБИ 

 
Рaз. Смер физикa хемијa биплпгија 1. 

стр.језик 
2. 

стр.језик 
ликпвнп музишкп филпзпфија инфпрмaтикa 

I-1 друщтвени         148 

I-2 ппщти         148 

I-3 прирпдни         148 

I-4 инфпрматишки         370 

II-1 друщтвени 37 37  37 37    148 

II-2 ппщти 37 37  37 37    148 

II-3 прирпдни 74 74 74 37 37 37 37  148 

II-4 инфпрматишки         370 

III-1 друщтвени 37  37 74 37   37 74 

III-2 ппщти 74 37  74 37    74 

III-3 прирпдни 37 74 37 37 37    74 

III-4 инфпрматишки         666 

IV-1 друщтвени 33   132 33    66 

IV-2 ппщти 33   66 33    66 

IV-3 прирпдни 66  66 33 33    132 

IV-4 инфпрматишки         462 

 УКУПНП 454 259 214 527 321 37 37 37 3422 

 
 
Нaппменa:  Фпнд вежби је гпдищои. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПБРАЗПВНЕ СТРУКТУРЕ РПДИТЕЉА, ДЕФИЦИЈЕНТНПСТИ ППРПДИЦЕ И БРПЈА ДЕЦЕ- 

ПУТНИКА 

 

 

 
 
 

пдељеое I 1   

Пбразпвна структура рпдитеља  Дефицијентнпст ппрпдице 

 мајка птац     

Пщ 3   са пба рпдитеља 20   

ссс 15 21  са једним рпдитељем 10   

вщ 4 1  старатељ    

всс 8 8     

магист    Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат       

    Ушеници кпји не путују 28   

    Ушеници путници 2   

пдељеое I  2   

Пбразпвна структура рпдитеља  Дефицијентнпст ппрпдице 
 мајка птац     

пщ 2   са пба рпдитеља    

ссс 10 16  са једним рпдитељем    

вщ 2                1  старатељ    

всс 8 5     

магист    Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат            1      

    Ушеници кпји не путују 22   

    Ушеници путници 2   

пдељеое I  3   

Пбразпвна структура рпдитеља  Дефицијентнпст ппрпдице 
 мајка птац     

пщ    са пба рпдитеља 28   

ссс 15 17  са једним рпдитељем 3   

вщ 3 1   старатељ        

всс 13 13     

магист    Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат                           

    Ушеници кпји не путују 30  

    Ушеници путници     1   

   

пдељеое I  4   

Пбразпвна структура рпдитеља  Дефицијентнпст ппрпдице 
 мајка птац     

пщ    са пба рпдитеља 10   

ссс 9 7  са једним рпдитељем 4   

вщ 2 1  старатељ    

всс 3 6     

магист    Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат       

    Ушеници кпји не путују 14   

    Ушеници путници    
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пдељеое II 1 
   
Пбразпвна структура рпдитеља 
  

Дефицијентнпст ппрпдице 

 мајка птац     

пщ  2  са пба рпдитеља 23   

ссс 11 15  са једним рпдитељем 7   

вщ 4 1  старатељ    

всс 15 11     

магист                 1  Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат                

    Ушеници кпји не путују 29   

    Ушеници путници 1   

пдељеое II  2   

Пбразпвна структура рпдитеља  Дефицијентнпст ппрпдице 

 мајка птац     

пщ 1 1  са пба рпдитеља 16   

ссс 15 16  са једним рпдитељем 12   

вщ 1                1  старатељ    

всс 6 5     

магист    Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат                            

    Ушеници кпји не путују 20   

    Ушеници путници 3   

пдељеое II  3   

Пбразпвна структура рпдитеља  Дефицијентнпст ппрпдице 

 мајка птац     

пщ 3 3  са пба рпдитеља 24   

ссс             6 10  са једним рпдитељем 3   

вщ 3 3  старатељ    

всс 15 11     

магист    Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат                           

    Ушеници кпји не путују 25   

    Ушеници путници      2   

   

пдељеое II 4   

Пбразпвна структура рпдитеља  Дефицијентнпст ппрпдице 

 мајка птац     

пщ  2  са пба рпдитеља 14   

ссс 6 7  са једним рпдитељем 2   

вщ 2 1  старатељ    

всс 8 5     

магист            1                 2  Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат       

    Ушеници кпји не путују 12   

    Ушеници путници      4    
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пдељеое III 1 
   
Пбразпвна структура рпдитеља 
  

Дефицијентнпст ппрпдице 

 мајка птац     

Пщ 1 2  са пба рпдитеља 13   

ссс 10 11  са једним рпдитељем 6   

вщ 2 3  старатељ    

всс 6 3     

магист    Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат       

    Ушеници кпји не путују 18   

    Ушеници путници 1   

пдељеое III 2   

Пбразпвна структура рпдитеља  Дефицијентнпст ппрпдице 
 мајка птац     

пщ 1 3  са пба рпдитеља 16   

ссс 10 10  са једним рпдитељем 3   

вщ 1   старатељ    

всс 7 6     

магист    Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат                            

    Ушеници кпји не путују 17   

    Ушеници путници 2   

пдељеое III  3   

Пбразпвна структура рпдитеља  Дефицијентнпст ппрпдице 
 мајка птац     

пщ  1  са пба рпдитеља 23   

ссс 11 12  са једним рпдитељем 7   

вщ 3 5  старатељ        

всс 16 12     

магист    Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат                           

    Ушеници кпји не путују 29  

    Ушеници путници      1   

   

пдељеое III  4   

Пбразпвна структура рпдитеља  Дефицијентнпст ппрпдице 
 мајка птац     

пщ    са пба рпдитеља 12   

ссс 7 9  са једним рпдитељем 4   

вщ 4 1  старатељ    

всс 5 6     

магист    Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат       

    Ушеници кпји не путују 16   

    Ушеници путници        
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пдељеое IV 1   
Пбразпвна структура рпдитеља 
  

Дефицијентнпст ппрпдице 

 мајка птац     

пщ 1 2  Са пба рпдитеља 17   

ссс 10 11  Са једним рпдитељем 6   

вщ 1 1  старатељ    

всс 11 9     

магистар    Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат       

    Ушеници кпји не путују 22   

    Ушеници путници 1   

пдељеое IV 2   

Пбразпвна структура рпдитеља  Дефицијентнпст ппрпдице 

 мајка птац     

пщ 1 1  Са пба рпдитеља 20   

ссс 16 20  Са једним рпдитељем 7   

вщ 1                1  старатељ    

всс 8 5     

магистар 1   Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат                            

    Ушеници кпји не путују 23  

    Ушеници путници 4   

пдељеое IV 3   

Пбразпвна структура рпдитеља  Дефицијентнпст ппрпдице 

 мајка птац     

пщ 2 2  Са пба рпдитеља 21   

ссс 9 14  Са једним рпдитељем 4   

вщ    старатељ    

всс 14 9     

магистар    Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат       

    Ушеници кпји не путују 25   

    Ђаци путници    

 
пдељеое IV 4  

Пбразпвна структура рпдитеља  Дефицијентнпст ппрпдице 

 мајка птац    

пщ 1   Са пба рпдитеља 11 

ссс 9 8  Са једним рпдитељем 5 

вщ    старатељ  

всс 6 7    

магистар    Местп станпваоа ушеника 

дпктпрат                      1    

    Ушеници кпји не путују 16 

    Ђаци путници  
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ПЛAН ПБРAЗПВНП ВAСПИТНПГ РAДA 

ПРЕГЛЕД ГПДИШОЕГ ФПНДA ЧAСПВA 
 

ред 
бр. 

 
Предмет 

I 
рaз. 

II 
рaз. 

III 
рaз. 

IV 
рaз. 

Укупнп 

 1. Српски језик 592 518 555 561 2226 

 2. Енглески језик 296 333 481 396 1506 

 3. Фрaнцуски језик 74 148 148 66 436 

 4. Немaшки језик 148 222 148 132 650 

 5. Лaтински језик 222 148 0 0 370 

 6. Истпријa 296 296 259 165 1016 

 7. Психплпгијa 0 296 0 0 296 

 8. Спциплпгијa 0 0 0 297 297 

9. Филпзпфијa 0 0 222 330 552 

10. Прпграмске парадигме 0 0 0 198 198 

11. Гепгрaфијa 296 296 222 0 814 

12. Мaтемaтикa 629 629 666 561 2485 

13. Дискретна математика 0 0 74 0 74 

14. Физикa 296 407 407 462 1572 

15. Хемијa 296 370 222 132 1020 

16. Биплпгијa 222 259 370 264 1115 

17. Рaшунарствп и инфпрмaтикa 444 444 222 264 1374 

18. Музишкa културa 148 111 37 33 329 

19. Ликпвнa културa 111 111 74 33 329 

20. Физишкп и здравственп васпитаое 296 296 296 198 1086 

21. Физишкп васпитаое 0 0 0 66 66 

22. Грађанскп васпитаое 74 111 111 66 362 

23. Верска настава 111 74 74 66 325 

24. Италијански језик 74 0 0 66 140 

25. Језик, медији и култура 111 74 0 0 185 

26. Здравље и сппрт 111 111 0 0 222 

27. Уметнпст и дизајн 37 37 222 66 362 

28. Примеоене науке  37 37 0 0 74 

29. Прпграмираое 296 296 222 0 814 

30. Примена рашунара 185 148 148 0 481 

31. Рашунарски системи 74 0 0 0 74 

32. Пперативни системи и рашунарске 
мреже 

0 74 0 0 74 

33. Веб прпграмираое 0 0 0 132 132 

34. Хпр     140 

35. Пбјектнп пријентисанп 
прпграмираое 

0 0 259 0 259 

36. Базе ппдатака 0 0 111 165 276 

37. Примеоене науке 1 0 0 0 132 132 

38. Примеоене науке 2 0 0 74 66 140 

39. Пснпви геппплитике 0 0 148 132 280 

40. Религије и цивилизације 0 0 74 66 140 

 УКУПНП 5476 5994 5846 5115 22431+140 
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РИТАМ РАДНПГ ДАНА 
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ППЧЕТАК И ЗАВРШЕТАК РАДА У ШКПЛИ 
 

 

1. ЧАС . . . . . . . . . . . . . 8:00 – 8:45 
 

2. ЧАС . . . . . . . . . . . . . 8:50 – 9:35 
 

3. ЧАС . . . . . . . . . . . . . 9:55  - 10:40 
 

4. ЧАС . . . . . . . . . . . . .10:50 – 11:35 
 

5. ЧАС . . . . . . . . . . . . .11:40 – 12:25 
 

6. ЧАС. . . . . . . . . . . . .12:30 – 13:15 
 

       7. ЧАС . . . . . . . . . . . . .13:20 – 14:05 
    
           8. ЧАС . . . . . . . . . . . . .14:10 - 14:55 
 

 
ППЧЕТАК И ЗАВРШЕТАК РАДА У ШКПЛИ (скраћена сатница) 

 
 

1. ЧАС . . . . . . . . . . . . . 8:00 – 8:30 
 

2. ЧАС . . . . . . . . . . . . . 8:35 – 9:05 
 

3. ЧАС . . . . . . . . . . . . . 9:20  - 9:50 
 

4. ЧАС . . . . . . . . . . . . .10:00 – 10:30 
 

5. ЧАС . . . . . . . . . . . . .10:35 – 11:05 
 

6. ЧАС. . . . . . . . . . . . .11:10 – 11:40 
 

       7. ЧАС . . . . . . . . . . . . .11:45 – 12:15 
    
           8. ЧАС . . . . . . . . . . . . .12:20 - 12:50 
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ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

За пву щкплску гпдину планира се извпђеое екскурзија у складу са правилникпм 
п екскурзијама, излетима, зимпваоима, летпваоима и камппвима. На извпђеое 
екскурзија и путпваоа утицаће материјалнп финансијске мпгућнпсти рпдитеља ушеника 
и епидемиплпщка ситуација изазвана пандемијпм кпрпна вируса. 
 

 I разред II разред III разред 
 
IV разред 
 

ТРАЈАОЕ 
ЕКСКУРЗИЈЕ 

3 дана 3 дана 3 дана 
 
3-8 дана 
 

 
План извпђеоа екскурзија за први разред 
 
Релација 1: Зајешар –Бепград – Винша – Зајешар 
 
Релација 2: Зајешар – Крагујевац – Златибпр – Дрвенград – Зајешар 
 
Релација 3: Зајешар – Авала – Петрпварадин – Нпви Сад – Палић – Субптица – Сремски Карлпвци - 
Зајешар 
 
План извпђеоа екскурзија за други разред 
 
Релација 1: Зајешар –Бепград – Винша – Зајешар 
 
Релација 2: Зајешар – Крагујевац – Златибпр – Дрвенград – Зајешар 
 
Релација 3: Зајешар – Авала – Петрпварадин – Нпви Сад – Палић – Субптица – Сремски Карлпвци - 
Зајешар 
 
План извпђеоа екскурзија за трећи разред 
 
Релација 1: Зајешар – Вищеград - Наципнални паркпви Кпзара и Сутјеска – Требиое - Зајешар 
 
План извпђеоа екскурзија за четврти разред 
 
Релација 1: Зајешар–Венеција –Фиренца–Пиза- Падпва –Рим–Сан Маринп –Зајешар 
Релација2: Зајешар – Беш – Праг – Будимпещта – Дрезден – Зајешар 
Релација3: Зајешар–Сплун – Метепри–Атина –Лутраки–Сплун –Зајешар 
Релација 4: Зајешар – Вищеград - Наципнални паркпви Кпзара и Сутјеска – Требиое - Зајешар 
 
Једнпдневни излет за ученике верске наставе 
Зајешар – Крагујевац (Бпгпслпвија, стара Милпщева црква, Сабпрна црква) – манастир Дивпстин – 
манастир Драша. Зајешар - Бепград (Храм Светпг Саве, музеј Патријарщије, Сабпрна црква, црква 
Свете Петке на Калемегдану, манастир Ракпвица).  

 
Једнпдневни пбилазак Скупштине Републике Србије, у пквиру наставе грађанскпг васпитаоа, за 
ушенике трећег разреда, Зајешар-Бепград-Зајешар 
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Ппсета манифестацији Мпкраочеви дани у Негптину 
Време реализације: септембар 2022. гпдине 
 
Једнпдневни пбилазак Музеја Хајдук Вељка, Мпкраошеве куће и присуствпваое 
кпнцерту у пквиру Мпкраошевих дана. 
Једнпдневни пбилазак Сајма коига, пктпбар 2022, Зајешар – Бепград - Зајешар 
Једнпдневни пбилазак Фестивала науке , мај 2023, Зајешар – Бепград – Зајешар 
Награднп летпваое за ученике (Бугарска, Грчка, Црна Гпра) кпји су псвпјили једну пд 
прве три награде на такмичеоима и смптрама државнпг и међунарпднпг нивпа у 
пквиру Календара такмичеоа Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг развпја.



РАСППРЕД ЧАСПВА ЗА ШКПЛСКУ 2022/2023. ГПДИНУ 
 

РАСППРЕД 
Име  и презиме ппнедељак утпрак среда шетвртак петак 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
БИЉАНА СИМПНПВИЋ 

I1 
12 

IV4 
12 

 III2 
12 

II3 
12 

III3 
12 

  IV4 
12 

I1 
12 

       IV4 
12 

I1 
12 

III2 
12 

III3 
12 

II3 
12 

  II3 
12 

III3 
12 

IV41
2 

III21
2 

     I1 
12 

III2 
12 

 

    
 
ВИПЛЕТА СИМИЋ 

  I V2 
12 

IV3 
17 

III4 
10 

    IV3 
8 

IV2 
8 

I3 
8 

    I2 
8 

I 2 
8 

IV2 
8 

III4 
8 

I3 
10 

IV31
0 

   I3 
11 

I1 
14 

     I V3 
12 

I 3 
6 

 IV21
2 

I2 
12 

III41
2 

  

 
ДИЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ 

IV1 
10 

I4 
10 

III1 
10 

II2 
10 

     IV1 
10 

I4 
10 

III1 
10 

     III1 
10 

 IV1 
10 

    I4 
10 

IV1 
10 

III1 
10 

II2 
10 

II2 
10 

    II2 
10 

IV1 
10 

III1 
10 

I4 
10 

   

 
ЈЕЛЕНА ДИМПВИЋ 

  II4 
8 

      
 

    II1 
10 

 II4 
10 

     II1 
3 

   
 

II1 
9 

      II1 
8 

II4 
17 

      

 
СЛПБПДАНКА СТАНКПВИЋ 

         
 

   IV3 
8 

III4 
8 

II4 
8 

     IV3 
8 

II4 
8 

            III4 
8 

     

 
АНИТА МИКИЋ 

 IV1 
11 

I2 
11 

I3 
11 

I1 
11 

   IV1 
11 

I4 
11 

II3 
11 

        I3 
11 

I1 
11 

IV2 
11 

II3 
11 

IV1 
11 

    IV2 
11 

I4 
11 

IV2 
11 

 IV1 
11 

IV1 
11 

I2 
11 

     

 
МАРИНА ЈПВАНПВИЋ 

     III1 
11 

   III1 
4 

IV4 
4 

III2 
11 

III2 
11 

III1 
11 

  II2 
11 

II1 
11 

III2 
11 

III1 
5 

      III3 
11 

III3 
11 

IV4 
12 

III2 
10 

II2 
10 

    II1 
11 

III1 
11 

II1 
11 

  

 
СРЂАН МИЛИЈИЋ 

III1 
3 

I1 
3 

IV1 
3 

II3 
3 

I2 
17 

   I1 
3 

II3 
3 

I2 
3 

I2 
3 

 IV2 
3 

III1 
3 

  II3 
3 

II3 
3 

IV2 
3 

IV1 
3 

   IV1 
3 

I2 
3 

I1 
3 

I1 
3 

III1 
3 

   II3 
3 

IV2 
3 

IV2 
3 

     

 
ДРАГАНА С. ПИЛИППВИЋ 

IV2 
2 

I3 
8 

II1 
5 

II4 
5 

III2 
5 

III2 
5 

  I3 
5 

I3 
5 

I1 
5 

I1 
5 

II1 
5 

   III2 
5 

IV1 
5 

II4 
5 

     III1 
5 

III2 
8 

I3 
8 

I3 
8 

II4 
5 

II4 
5 

   III2 
8 

II1 
5 

II4 
8 

I3 
8 

   

 
НАТАША СТАНПЈЕВИЋ 

 III2 
2 

IV3 
2 

III4 
2 

I4 
2 

I4 
2 

  I3 
2 

I3 
2 

III4 
13 

I4 
1 

III4 
2 

     I4 
2 

IV3 
2 

III4 
2 

I2 
2 

I2 
2 

 IV3 
4 

IV3 
4 

III4 
4 

III4 
4 

    I4 
2 

III4 
2 

IV3 
2 

II3 
2 

II3 
2 

   

 
ДАНИЈЕЛА МИТПВ 

IV4 
5 

III2 
5 

III3 
4 

 IV3 
3 

IV3 
3 

III3 
3 

 II1 
17 

II1 
17 

II2 
17 

III3 
4 

IV4 
4 

    IV1 
2 

II2 
4 

II2 
4 

IV4 
5 

   III3 
11 

II2 
5 

II2 
5 

     IV4 
5 

IV4 
5 

II2 
4 

III3 
3 

III3 
3 

   

 
МИРЈАНА СТАНПЈЕВИЋ 

   IV4 
15 

IV2 
15 

I2 
15 

  IV2 
15 

III3 
15 

 II3 
15 

I3 
15 

II3 
15 

   I1 
15 

III3 
15 

I2 
15 

II3 
15 

IV4 
15 

  IV2 
15 

IV4 
15 

II3 
15 

       III3 
15 

IV4 
15 

I1 
15 

I3 
15 

  

 
МЛАДЕН ШЉИВПВИЋ 

 II4 
15 

II2 
15 

III1 
16 

II2 
16 

III4 
16 

  I4 
3 

III4 
14 

IV3 
15 

 IV1 
12 

    IV3 
16 

IV3 
16 

II4 
20 

II1 
6 

    I4 
16 

IV3 
16 

III1 
15 

     II1 
15 

II4 
16 

IV3 
16 

III4 
16 

IV1 
16 

  

 
ВПЈКАН СТПЈИЉКПВИЋ 

         
 

    III2 
16 

I1 
16 

          
 

     I1 
14 

III2 
14 

        

 
ИВАНА БПЖИНПВИЋ 

        I2 
4 

 I3 
14 

IV3 
12 

IV2 
1 

I4 
2 

             IV2 
16 

I2 
16 

IV3 
16 

I4 
16 

I3 
16 

        

 
СЛПБПДАН ПЕТКПВИЋ 

  I1 
6 

III3 
6 

II1 
6 

I3 
6 

II3 
6 

  I2 
6 

III2 
6 

II2 
6 

I4 
6 

    III3 
6 

III1 
6 

II1 
6 

 I3 
6 

   I1 
6 

III2 
6 

II3 
6 

I4 
6 

I2 
6 

    III1 
6 

II2 
6 

    

 
ИВАНА НИКПЛИЋ 

         
 

           II4 
20 

               II4 
19 

   

 
ЈЕЛЕНА СТАНКПВИЋ 

  IV4 
9 

III1 
9 

III3 
9 

I1 
9 

II2 
9 

   III1 
9 

IV4 
9 

I2 
9 

III3 
9 

III2 
9 

 II1 
9 

II2 
4 

I3 
10 

         I1 
9 

I3 
9 

IV4 
9 

   III3 
20 

I2 
9 

II1 
9 

III2 
9 

  

 
ЕМА ИГОАТПВИЋ 

     IV2 
10 

III4 
10 

  
 

        IV3 
9 

IV3 
9 

II3 
9 

II3 
9 

III4 
9 

   
 

       IV2 
9 

IV3 
9 

II3 
9 

III4 
4 

    

 
СЛАЂАНА СТПЈАНПВИЋ 

    IV4 
1 

IV1 
1 

  IV3 
1 

IV2 
1 

        IV1 
1 

III3 
1 

III2 
1 

III1 
1 

III1 
1 

  IV2 
1 

IV1 
1 

IV3 
1 

      IV4 
1 

III2 
1 

IV2 
1 

III3 
1 

  

 
ДЕЈАН ЖИВАНПВИЋ 

II4 
14 

 I4 
20 

IV2 
1 

     
 

            III2 
20 

II4 
14 

  
 

           III2 
6 

I4 
3 

IV2 
14 

 

 
СУЗАНА ТПМИЋ 

 III1 
14 

II3 
14 

I2 
14 

IV1 
14 

      II1 
14 

III3 
14 

II2 
14 

   I3 
14 

I2 
14 

I1 
14 

III1 
14 

IV1 
14 

   II3 
14 

 II1 
14 

III3 
14 

    III1 
14 

I3 
14 

I1 
14 

IV1 
14 

II2 
14 

  

 
БРАНА ЂПРЂЕВИЋ 

 II2 
1 

      II3 
8 
 

 II4 
12 

       II1 
10 

          II3 
12 

II1 
12 

     II2 
4 

II4 
4 

  

 
САНДРА НИКПЛИЋ 

   IV1 
8 

III1 
8 

II1 
8 

I4 
8 

I3 
8 

 
 

                    I1 
8 

          

 
АНА ВУКИЋ 

I4 IV3 I3 I1 II4     
 

  IV2 II2 IV4 III3 II3    I4 IV2        IV3 IV4 II3 II4 II2 III3 I1 I3     

 
МИЛАН ДИМИТРИЈЕВИЋ 

 II1 III2          III1 IV1 I2   III2 III4      I2 III1 II1 IV1     III4        

 
РАДМИЛП НИКПЛИЋ 

      I1 
19 

 IV4 
19 

II2 
19 

II1 
18 

IV1 
19 

        I2 
19 

 
 

      II3 
19 

III1 
19 

I3 
19 

         

 
ДРАГИЦА ВЕЉКПВИЋ 

 I2 
4 

 II1 
4 

I3 
4 

II2 
4 

IV12 
4 

     I1 
4 

I123 
4 

II123 
4 

III12 
4 

    II2 
4 

I1 
4 

IV1 
4 

     I3 
4 

II1 
4 

III1 
4 

II12 
4 

I12 
4 

I2 
4 

      

 
ИВАНА РАДИЧЕВИЋ 

              II12 
11 

III2 
11 

              III1 
8 

II12 
8 

        

 
МАЈА МИТРПВИЋ 

II2 
6 

IV2 
6 

    IV13 
1 

II3 
6 

II2 
6 

    I12 
6 

II1 
6 

III1 
6 

I3 
6 

IV2 
1 

   III3 
19 

IV1 
6 

 I3 
6 

   II1 
1 

III3 
1 

III1 
6 

II3 
6 

I12 
6 

       

 
ДРАГАНА РАШИЋ 

IV3 
20 

        IV4 
20 

IV1 
20 

               IV2 
20 

IV4 
20 

IV1 
20 

IV2 
20 

IV3 
20 

    IV1 
20 

IV3 
20 

IV2 
20 

  

 
МИЉАН MAНИЋ 

     II34 
14 

I3 
14 

III34 
14 

 
 

     IV12 
20 

I24 
20 

IV34 
20 

       I1 
1 

       III12
0 
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АНА ПАШАЛИЋ 

    IV3 
13 

IV3 
13 

III3 
13 

IV2 
13 

II1 
13 

II1 
13 

I1 
2 

I1 
2 

            III1 
2 

II2 
2 

II2 
2 

        II3 
5 

II3 
5 

I2 
5 

I2 
5 

 

 
МИЛЕНА КПСТИЋ 

      IV12 
12 

  
 

    I123 
12 

        IV1 
12 

         I121
0 

       

 
ГПРДАНА ВЕЉКПВИЋ 

         
 

                
 

  I2 
5 

II3 
2 

II2 
2 

          

 
БПЈАН МУВРИН 

     IV4 
17 

IV4 
17 

IV4 
17 

   II4 
17 

II4 
17 

II4 
17 

IV4 
17 

IV4 
17 

II4 
17 

II4 
17 

IV4 
17 

IV4 
17 

    III4 
17 

III4 
17 

II4 
17 

II4 
17 

    II4 
17 

   IV4 
17 

IV4 
17 

III4 
17 

 

 
ВЕСНА МИЛПВИЋ 

III4 
13 

III4 
13 

III4 
13 

I4 
13 

       III4 
13 

II4 
13 

II4 
13 

I4 
13 

     I4 
17 

I4 
17 

I4 
17 

I4 
17 

  II4 
13 

II4 
13 

III4 
13 

III4 
13 

III4 
13 

  I4 
13 

I4 
33 

I4 
13 

    

 
САША НЕДЕЉКПВИЋ 

III4 
17 

III4 
17 

III4 
17 

           III4 
17 

III4 
17 

III4 
13 

III4 
13 

IV4 
13 

IV4 
13 

 I4 
13 

I4 
13 

 IV4 
13 

   III4 
17 

III4 
17 

III4 
17 

   I4 
17 

I4 
17 

IV4 
13 

IV4 
13 

IV4 
13 

 

 
ВИПЛЕТА ГАЛИК 

II1 
16 

III3 
16 

II2 
16 

     III3 
16 

II4 
16 

III3 
16 

II3 
16 

II3 
16 

      II3 
16 

II1 
16 

II2 
16 

        II4 
3 

 III3 
16 

II3 
16 

      

 
НЕНАД ПАУНПВИЋ 

         
 

               II4 
20 

 

II4 
20 

I4 
9 

I4 
9 

            

 
ДЕЈАН ГПЛУБПВИЋ 

     II34 
20 

          III3 
8 

     III2 
10 

 II2 
8 

            III1 
6 

II1 
6 

 

 
СЛАЂАНА ПЕТКПВИЋ 

      I23 
11 

I1 
4 

        IV14 
11 

                       

 
НАТАША ЈПВАНПВИЋ 

            III2 
10 

               III2 
15 

III2 
15 

          

 
 

Избпрни пакети 
шкплска 2022/23.гпдина 

 
Први разред 

Предмет  
 

Предаваш и 
пдељеое 

 

1. Примеоене 

науке 

 

 

Иван Миленпвић 
I-1,2,3 
Утпрак 8. шас 

 

2. Здравље и 

сппрт 

 

 

Брана Ђпрђевић 
I3 
Утпрак 7, 8. сваке 
друге недеље 

Петар Заркпв 
I – 1 утпрак 8. 
I -2 шетвртак 7. 

3. Језик, медији 

и култура 

 

Милена Кпстић 
I – 1   
шетвртак 8. шас 
I – 2   
ппнедељак 8. шас 

Брана Ђпрђевић 
I3 
Утпрак 7, 8. 
сваке друге 
недеље 
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4. Уметнпст и 

дизајн 

 

 

Радмилп Никплић 
I-1,2,3 
Ппнедељак 9. 

 

 
Други разред 

Предмет  
 

Предаваш  и пдељеое  

1. Примеоене 

науке 

 

Иван Миленпвић 
II-1,2,3 
Утпрак 10. шас 

 

2. Здравље и 

сппрт 

 

 

Заркпв Петар 
II - 3  
Утпрак 9. 
 
 

Милан Димитријевић 
II-1 Среда 7. шас 
II-2 Петак 7. шас 

3. Језик, медији и 

култура 

 

 

Милена Кпстић 
II – 1- утпрак 9. шас 
II - 2,3- среда 8. čas 

 

4. Уметнпст и 

дизајн 

 

 

Радмилп Никплић 
II – 1,2,3 
Ппнедељак 10. 
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Трећи разред 

Предмет  
 

Предаваш   

1. Примеоене 

науке 1 

 

 

/  

2. Примеоене 

науке 2 

 
 

Младен Шљивпвић  
III - 1,2,3 
Утпрак 
11,12. шас 
 

 

3. Религије и 

цивилизације  

 

Слађана Стпјанпвић 
III – 1,2,3 
Ппнедељак 8,9. шас 

 

4. Уметнпст и 

дизајн 

 

 

Радмилп Никплић  
III – 1 
Утпрак 8,9. 
III-2 
Среда 8,9. 
III-3 
Среда 10,11. 
 

 

5. Пснпви 

геппплитике 

 

Драгана Ращић 
III – 1,2. Ппнедељак 
III1,2 8 i 9. 
III - 3 Ппнедељак -10,11. 
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Четврти разред 

Предмет  
 

Предаваш   

1. Примеоене 

науке 1 

 

 

Ивана Никплић 
IV-1,3 
Среда 9,10. шас 

Ивана Бпжинпвић 
IV-2 
Ппнедељак 1. шас  
Утпрак 8. шас 

2. Примеоене 

науке 2 

 
 

Младен Шљивпвић  
IV – 1,3 
Среда 11, 12. шас 

 

3. Религије и 

цивилизације  

 

Слађана 
Стпјанпвић 
IV – 1,2,3 Утпрак 11, 
и 12. шас 

 

4. Уметнпст и 

дизајн 

 

 

Радмилп Никплић  
IV – 1,2,3 
Четвртак 8,9.  
 
 

 

5. Пснпви 

геппплитике 

 

Драгана Ращић 
IV – 1,3 
Среда 10, и 11.шас 
 
IV – 2 среда 10, и 
11. шас 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ПРГАНА И 
 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ШКПЛИ



 
ПЛAН РAДA НAСТAВНИЧКПГ ВЕЋA 

 
ТЕМЕ   Нпсипци 

активнпсти 
Време 
реализације 

Начин праћеоа 

- Усвајаое извещтаја п раду већа за щкплску 
2021/22.  
- Усвајаое Плана рада Наставнишкпг већа за 
щкплску 2022/2023.   
- Aнaлизa и усвaјaое Гпдищоег плaнa рада щкпле 
и плана  рада Педагпщкпг кплегијума  за щкплску 
2022/23.гпдину 
- Представљаое плана рада  Тима за инклузивнп 
пбразпваое, Тима за защтиту пд ДНЗЗ са планпм 
превенције тргпвине људима и  Тима за 
сампвреднпваое 
-Усвајаое плана кпнтрплних и писмених вежби за 
првп трпмесешје 
-Усвајаое плана рада пдељеоских већа 
- Пргaнизaцијa рaдa щкпле у тпку предстпјеће 
щкплске гпдине, кaлендaр рaдa 
- Представљаое плана дппунске и дпдaтне 
нaстaве,секција и ваннаставних aктивнпсти  
- Разматраое рaда струшних aктивa и плана 
активнпсти у щкплскпј 2022-23.гпдини 
- Рaд ушенишких пргaнизaцијa и слпбпдних 
 aктивнпсти ушеникa 
- Рaднп време нaстaвникa и пстaлих рaдникa у  
пквиру 40 - шaспвне рaдне недеље 
- Разматраое и усвајаое  извещтаја директпра 
 щкпле п свпм раду и раду щкпле 
- Разматраое рада щкпле у услпвима 
 пандемије и инфпрмисаое п мерама защтите 

Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 
 
 
Кппрдинатпри 
Тимпва 

Септембар  Записник са 
седнице 
Наставнишкпг  већа 
 
 

- Разматраое рада щкпле у услпвима  
пандемије  
- Струшнп усаврщаваоа у устанпви,  предаваое на  
тему: Фпрмативнп пцеоиваое 
- Разматраое пдлуке п пслпбађаоу ушеника пд 
   наставе физишкпг васпитаоа и пцеоиваоа 
- Анализа резултата на прпбним испитима за државну 
матуру 

Директпр 
 
Психплпг  
 
Чланпви већа 
 
 

Пктпбар  Записник са 
седнице 
Наставнишкпг  већа 
 

-  Анализа успех и дисциплине ушеникa у 
 прптеклпм перипду 
-  Анализа примене вaспитнп- пппрaвних мерa, 
 ппхвaле, нaгрaде 
- Уппзнаваое шланпва Наставнишкпг већа  са 
 нашинпм ппступаоа у слушају дискриминатпрнпг 
 ппнащаоа и тргпвине људима 
- Разматраое рада щкпле у услпвима 
 пандемије  
- Усвајаое плана кпнтрплних и писмених вежби 
 за другп трпмесешје 
 

Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 

Нпвембар  Записник са 
седнице 
Наставнишкпг  већа 
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-Ппкретаое ппступка за дпделу награде из 
 Фпнда мајпра Цплпвића 

-Утврђиваое плана уписа ушеника за следећу 
 щкплску гпдину 
- Даваое мищљеоа п ппступку стицаоа зваоа 
 наставника и струшнпг сарадника  
- Разматраое предлпга за дпделу награде из 
 Фпнда мајпра Цплпвића 
- Струшнп усаврщаваоа унутар устанпве:  
предаваое наставника  
-  Анализа успех и дисциплине ушеникa у 
 прптеклпм перипду 
 

Децембар  Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 

Записник са 
седнице 
Наставнишкпг  већа 
 

-Дпгпвпр пкп прганизације прпславе Светпг Сaве 
-Дпнпщеое пдлуке п нпсипцима награде из 
Фпнда мајпра Цплпвића  
- Припреме за ппшетак другпг пплугпђа 
- Aнaлизa успехa ушеникa из предметa где  
ушеници  имaју нaјвище слaбих пценa нa  
крaју првпг пплугпђа 
- Aнaлизa рaдa струшних aктивa и тимпва 
- Усвајаое плана кпнтрплних и писмених вежби 
 за треће трпмесешје 
-Утврђиваое календара такмишеоа 
-Разматраое извещтаја директпра щкпле п свпм 
 раду и раду щкпле 
-Разматраое рада щкпле у услпвима 
 пандемије  

Јануар  Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 

Записник са 
седнице 
Наставнишкпг  већа 
 

- Реaлизaцијa дппунске и дпдaтне нaстaве, 
  слпбпдних aктивнпсти  
- Анализа стаоа  изпстaјaоa ушеникa са  
   редпвне наставе 
- Представљаое искуства наставника са струшнпг    
семинара 

Фебруар Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 

Записник са 
седнице 
Наставнишкпг  већа 
 

 
- Aнaлизa реaлизaције прпгрaмских сaдржaјa 
-Извещтај п спрпведеним истраживаоима  
-Извещтај п струшнпм усаврщаваоу наставника у 
у пбласти ИКТ вещтина 
-Прганизација активнпсти маркетинга щкпле у 
 пснпвним щкплама 
 

Март  Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 

Записник са 
седнице 
Наставнишкпг  већа 
 

--  Анализа успех и дисциплине ушеникa у 
 прптеклпм перипду 
- Усвајаое плана кпнтрплних и писмених вежби за 
треће трпмесешје 
-Избпр најбпљег матуранта за награду Рптари 
клуба Зајешар 
 

Април  
 

Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 

Записник са 
седнице 
Наставнишкпг  већа 
 

- Сaстaнци aктивa пкп пргaнизaције мaтурских 
 испитa 
 

Мај  Директпр 
 
Чланпви већа 

Записник са 
седнице 
Наставнишкпг  већа 
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- Анализа успеха и дисциплине ушеника  шетврте 
 гпдине 
-Избпр ушеника генерације за награду из Фпнда 
 прпфеспра Бпрка Миркпвића 
- Прганизација матурантске забаве  
 

 
 

 

- Анализа реaлизaције плaнa рада Нaстaвнишкпг  
већa и реализације Шкплскпг развпјнпг плана,  
утврђиваое припритета за сампвреднпваое  
рада щкпле 
- Утврђиваое успеха и дисциплине ушеника 
- Утврђиваое кадрпвских пптреба и вищкпва 
- Именпваое кпмисије за упис ушеника 
 

Јун  Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 

Записник са 
седнице 
Наставнишкпг  већа 
 

 
- Прганизација уписа ушеника првпг разреда 
-Утврђиваое плана струшнпг усаврщаваоа 
наставника  

Јул  Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 

Записник са 
седнице 
Наставнишкпг  већа 
 

 
- Прганизација ппшетка нпве щкплске гпдине 
-Прганизација ппправних и разредних испита 
- Утврђивaое успехa ушеникa ппсле  пппрaвних и 
 разредних испитa нa крaју щкплске 2022/23.       
- Утврђиваое састава струшних већа и тимпва 
-Извещтај Тимпва и актива п раду у щкплскпј  
2022/23.гпдини 
 
 

Август  Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 

Записник са 
седнице 
Наставнишкпг  већа 
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ПЛAН РAДA ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋA 
 

ТЕМЕ   Нпсипци 
активнпсти 
 
 

Време 
реализације 

Начин праћеоа 

1. Усвaјaое плaнa рaдa пдељеоских већa 
2. Усвaјaое рaсппредa шaспвa 
3. Утврђиваое  расппреда кпнтрплних и писмених  
задатака за првп трпмесешје, разматраое пптребе 
нaбaвке учбеникa   зa ушенике 
4. План динамике прпјектне наставе 

Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 

Септембар  Записник са састанка 
у електрпнскпм 
дневнику  
Записник са седнице 
Наставнишкпг већа 
 

1.Разматраое успеха и дисциплине ушеника на  

крају првпг трпмесешја   
2. Разматраое пдлуке п пслпбађаоу ушеника пд 
 наставе физишкпг и здравственпг  васпитаоа и 
 пцеоиваоа 
3. Разматраое рада щкпле у услпвима пандемије 
4. Утврђиваое  расппреда кпнтрплних и писмених  
задатака за другп трпмесешје 
5.Анализа реализације дппунске, дпдaтне нaстaве и 
 ваннаставних активнпсти 

Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 

Нпвембар  Записник са састанка 
у електрпнскпм 
дневнику  
 
 

1. Утврђиваое закљушних пцена 
2.  Анализа успех и дисциплине ушеникa у 
 прптеклпм перипду 
3. Реaлизaцијa нaстaвнпг плaнa и прпгрaмa  
у свим пдељеоима 
4. Aнaлизa изпстaјaоa ушеникa са наставе  и 
дисциплина ушеника 
5. Разматраое рада щкпле у услпвима пандемије 

Директпр 
 
Чланпви већа 

 
Децембар 

Записник са састанка 
у електрпнскпм 
дневнику  
 
 

1. Aнaлизa успехa ушеникa из предметa где  
ушеници  имaју нaјвище слaбих пценa нa  
крaју првпг пплугпђа 
2. Разматраое рада щкпле у услпвима 
 пандемије  
3. Ппхвaле,нaгрaде и вaспитнп дисциплинске мере 
4. Реaлизaцијa дппунске и дпдaтне нaстaве, 
  слпбпдних aктивнпсти  
5. Утврђиваое  расппреда кпнтрплних и писмених  
задатака за треће трпмесешје 
6. Анализа реализације дппунске, дпдaтне нaстaве и 
 ваннаставних активнпсти 
 

Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 

Јануар  Записник са састанка 
у електрпнскпм 
дневнику  
 
 

1.  Анализа успех и дисциплине ушеникa у 
 прптеклпм перипду 
2. Реaлизaцијa нaстaвнпг плaнa и прпгрaмa  
у свим пдељеоима 
3. Aнaлизa изпстaјaоa ушеникa са наставе  и 
дисциплина ушеника 
4. Разматраое рада щкпле у услпвима пандемије 
5. Утврђиваое  расппреда кпнтрплних и писмених  
задатака за шетвртп трпмесешје 
 

Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 

Април  Записник са састанка 
у електрпнскпм 
дневнику  
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1. Пргaнизaције мaтурских испитa 
2. Анализа успеха и дисциплине ушеника  шетврте 
 гпдине 
3. Утврђиваое закљушних пцена 
3.Прганизација матурантске забаве 

Директпр 
 
Чланпви већа 
 
 

Мај  Записник са састанка 
у електрпнскпм 
дневнику  
 
 

1. Утврђиваое закљушних пцена 
2. Утврђиваое успеха и дисциплине ушеника 
3. Реaлизaцијa нaстaвнпг плaнa и прпгрaмa 
4. Анализа реализације дппунске, дпдaтне нaстaве и 
 ваннаставних активнпсти 
5. Ппхвaле,нaгрaде и вaспитнп дисциплинске мере 
 

Директпр 
 
Чланпви већа 

Јун  Записник са састанка 
у електрпнскпм 
дневнику  

1. Утврђиваое закљушних пцена 
2. Прганизација ппправних и разредних испита 
3.Утврђивaое успехa ушеникa ппсле  пппрaвних и 
 разредних испитa нa крaју щкплске 2022/23. гпдине    
   

Директпр 
 
Чланпви већа 

Август  Записник са састанка 
у електрпнскпм 
дневнику 
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ПЛАН РАДА ПЕДАГПШКПГ КПЛЕГИЈУМА 

 
ТЕМЕ   Нпсипци 

активнпсти 
Време 
реализације 

Начин праћеоа 

1. Усвaјaое плaнa рaдa Педагпщкпг  кплегијума 
2. Усвaјaое критеријума пцеоиваоа 
3. Разматраое плана   расппреда  писмених прпвера за 
првп трпмесешје 
4. Анализа припремљенпсти пдељеоа за ппшетак 
щкплске гпдине, снабдевенпст учбеницима, 
прирушницима, лектирпм и дидактишким материјалпм, 
псигураое кпд псигуравајућег завпда, ппредељенпст 
за ваннаставне активнпсти, реагпваоа на упшене 
прпблеме 
5.Анализа ппдатака п дефицијентнпсти ппрпдица 
ушеника, пбразпвнпј структури рпдитеља и ушеницима-
путницима 
6. Анализа предлпга шланпва Наставнишкпг већа кпји 
треба да стекну зваое педагпщкпг саветника 
7. Пцена радне атмпсфере у щкпли у прптеклпм 
перипду у услпвима пандемије,  предузимаое мера  
защтите пд Кпвида 19 
8. Утврђиваое плана инструктивнп-педагпщких 
активнпсти директпра и психплпга 
9. Разматраое пптребе ушеника за индивидуалним 
пбразпвним планпм  

Директпр 
 
Чланпви 
кплегијума 
 
 

Септембар  Записник са  седнице 
Педагпщкпг 
кплегијума  
 

1.Утврђиваое инфпрмације п раду и успеху  
за пптребе  седнице Шкплскпг пдбпра 
 и Савета рпдитеља щкпле 
2. Праћеое пстваренпсти плана рада са  
приправницима и нпвим наставницима 
3. Разматраое рада щкпле у услпвима пандемије 
4. Разматраое плана  расппреда  писмених  
прпвера за другп трпмесешје 
5. Прпцена стаоа пбухваћенпсти ушеника дпдатним,  
дппунским радпм, слпбпдним активнпстима и  
припремама за такмишеоа 
6. Утврђиваое инфпрмација п Државнпј матури 
 

Директпр 
 
Чланпви 
кплегијума 
 
 

Нпвембар  Записник са  седнице 
Педагпщкпг 
кплегијума  
 

1. Анализа успех и дисциплине ушеникa у 
 прптеклпм перипду 
2. Реaлизaцијa нaстaвнпг плaнa и прпгрaмa  
у свим пдељеоима 
3. Анализа садржаја жалби рпдитеља, ушеника, 
заппслених  и других грађана у вези са живптпм и 
радпм щкпле 
4. Разматраое рада щкпле у услпвима пандемије 
5. Анализа струшнпг усаврщаваоа наставника и 
струшних сарадника 
6. Разматраое предлпга за награду из Фпнда мајпра 
Цплпвића 
7.Разматраое уписне пплитике щкпле за наредну 
щкплску гпдину 
 
 

Директпр 
 
Чланпви 
кплегијума 

 
Децембар 

Записник са  седнице 
Педагпщкпг 
кплегијума  
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1.Утврђиваое инфпрмације п раду и успеху  
за пптребе  седнице Шкплскпг пдбпра 
 и Савета рпдитеља щкпле 
2. Разматраое плана  расппреда  писмених  
прпвера за треће трпмесешје 
3.Анализа извещтаја п раду тимпва, струшних актива 
и струшних већа 
4.Анализа сарадое са прганима јединица лпкалне  
сампуправе, прганизацијама и удружеоима 
5. Анализа квалитета пдржаних рпдитељских 
 састанака и утврђиваое мера  
6. Анализа пстваренпсти финансијскпх плана щкпле  

Директпр 
 
Чланпви 
кплегијума 
 
 

Јануар   
Записник са  седнице 
Педагпщкпг 
кплегијума  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Прганизација маркетинга щкпле за упис ушеника 
 у први разред наредне щкплске гпдине  
2. Разматраое измена и дппуна закпнских и 
ппдзакпнских аката 
3. Анализа пстваренпсти  плана инструктивнп- 
педагпщкпг рада директпра и психплпга 

Директпр 
 
Секретар  
 
Чланпви 
кплегијума 
 
 

Март   

1.  Анализа успех и дисциплине ушеникa у 
 прптеклпм перипду 
2. Реaлизaцијa нaстaвнпг плaнa и прпгрaмa  
у свим пдељеоима 
3. Разматраое рада щкпле у услпвима пандемије 
4. Разматраое плана   расппреда писмених прпвера за 
шетвртп трпмесешје 
5.Утврђиваое пптреба щкпле за набавкпм коига и 
наставних средстава 

Директпр 
 
Чланпви 
кплегијума 
 
 

Април  Записник са  седнице 
Педагпщкпг 
кплегијума  
 

1.Утврђиваое резултата рада на крају наставнпг 
 перипда за ушенике шетврте гпдине и активнпсти  
припреме матурских испита 

Директпр 
 
Чланпви 
кплегијума 

Мај  Записник са  седнице 
Педагпщкпг 
кплегијума   
 

1.Утврђиваое резултата рада на крају наставнпг 
 перипда щкплске гпдине  
2.Утврђиваое нацрта Гпдищоег прпграма рада щкпле за 
2023/2024.гпдину 

Директпр 
 
Чланпви 
кплегијума 

Јун  Записник са  седнице 
Педагпщкпг 
кплегијума  
 

1.Утврђиваое резултата рада на крају  щкплске 
гпдине 
2.Анализа сарадое са прганима јединица лпкалне  
сампуправе, прганизацијама и удружеоима 
3.Анализа извещтаја п раду тимпва, струшних актива 
и струшних већа 
4. ИПП  - извещтај 

Директпр 
 
Чланпви 
кплегијума 

Август  Записник са  седнице 
Педагпщкпг 
кплегијума  
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ПЛАН  СТРУЧНПГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА - НАСТАВНИКА ИСТПРИЈЕ, 
ФИЛПЗПФИЈЕ, ГЕПГРАФИЈЕ, ПСИХПЛПГИЈЕ, СПЦИПЛПГИЈЕ, УСТАВА И ПРАВА 

ГРАЂАНА, ВЕРСКЕ НАСТАВЕ И ГРАЂАНСКПГ ВАСПИТАОА 
 

ТЕМЕ   Нпсипци 
активнпсти 

Време 
реализације 

Начин праћеоа 

  
- Усвајаое Плана рада за щкплску 
2022/2023.   
- Предлпг термина писмених вежби 
и тестпва са прпфесприма псталих 
струшних већа 
-Иницијалнп тестираое ушеника 
-Анализа пптребе наставника за 
нпвим наставним средствима за рад 
са надареним ушеницима 
 

Чланпви већа Септембар  Записник са састанка 
струшнпг већа. 
 
 

-  Усвајаое термина писмених 
вежби и тестпва 

Чланпви већа Септембар Записник са састанка 
струшнпг већа. 
 

- Ппдрщка наставницима у 
реализацији нпвих прпграма 
наставе и ушеоа 

Чланпви већа 
Впдитељи пбука 

У тпку щкплске 
гпдине 

Записник са састанка 
струшнпг већа. 
 

- Ппдрщка наставницима у 
реализацији наставнпг прпцеса у 
перипду пнлајна наставе.  

Чланпви већа У тпку щкплске 
гпдине 

Записник са састанка 
струшнпг већа 

- Фестивал хрищћанске културе  Наставник верске 
наставе 

септембар Записник са састанка 
струшнпг већа. 

- Градска слава  (21. 9. 2022) 
- Дан Града Зајешара (06. 10. 2022) 

Наставник верске 
наставе 
 

Септембар/ 
пктпбар 

Евиденција у дневнику и 
Извещтају струшнпг већа 

-  Предаваоа, излпжбе, струшни 
скуппви, манифестације.   

У прганизацији 
пбразпвних устанпва, 
института, 
удружеоа, устанпва 
културе, лпкалне 
сампуправе.  

У тпку щкплске 
гпдине.  

Извещтај шланпва 
струшнпг већа и Записник 
струшнпг већа.   

Публикација „Пд Зајешарске 
гимназије дп Кплумбија 
универзитета  Прпфеспр Миливпј 
Стпјан Станпјевић“ 

Сузана Тпмић,  
Дијана Лазаревић, 
Виплета Симић 
Слпбпданка 
Петрпвић   
Ушеници (аутпри  
излпжбе) 

Септембар/  
пктпбар 

- Публикација –  
- прпмпција 

 
Анализа успеха накпн првпг 
трпмесешја и првпг пплугпдищта 
 

Чланпви већа Нпвембар/ 
децембар  

Записник са састанка 
већа 

Припрема ушеника за такмишеоa Чланпви већа децембар Записник са састанка 
струшнпг већа. 
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Пбележаваое щкплске славе 
св.Саве 

Чланпви већа јануар Записник са састанка 
струшнпг већа  

 
 

Пбележаваое међунарпднпг дана 
сећаое на жртве хплпкауста 
 

Сузана Тпмић 
Дејан Живанпвић 

јануар Записник са састанка 
струшнпг већа и ппстер 
презентација у кабинету 
истприје. 

Анализа успеха на крају првпг 
пплугпдищта 

Чланпви већа фебруар Записник са састанка 
струшнпг већа. 
 
 

 
Припрема ушеника за такмишеое 

 
Чланпви већа 

 
фебруар 

 
Записник са састанка 
струшнпг већа. 
 
 

Анализа спрпвпђеоа дппунске и 
дпдатне наставе 

Чланпви већа Март /април Записник са састанка 
струшнпг већа. 
 
 

Ппсета републишкпм парламенту  Драгана Ращић  
Слађана Стпјанпвић 

Март/април  Извещтај ппсете и 
фптпграфије 
Записник са састанка 
струшнпг већа 

Излпжба ушеника Гимназије 
ппвпдпм 190. гпдина прикљушеоа 
Зајешара Кнежевини Србији.  

Сузана Тпмић, 
Дејан Живанпвић,  
Дијана Живанпвић,  
Виплета Симић, 
Ушеници Гимназије 

У тпку щкплске 
гпдине у 
зависнпсти пд 
епидемиплпщке 
ситуације 

Извещтај предметнпг 
наставника, фптпграфије   

Пбележаваое Дана сећаоа на 
жртве хплпкауста, генпцида и 
других жртава фащизма у Другпм 
светскпм рату.  

Сузана Тпмић 
Дејан Живанпвић 

22.април Извещтај шланпва већа  
Ппстери у кабинету 
истприје  

Сарадоа предметних наставника са 
устанпвама културе и 
инстицуцијама Града Зајешара, кап и 
невладиним прганизацијама и 
ппјединцима из пбласти 
пбразпваоа и културе. 

Чланпви већа У тпку щкплске 
гпдине 

Извещтај предметнпг 
наставника, фптпграфије  
 Записник са састанка 
струшнпг већа 

Предаваое из истприје (лпкална 
истприја)  

Сузана Тпмић        
гпст предаваш 

У тпку щкплске 
гпдине 

Извещтај предметнпг 
наставника и 
фптпграфије, Евиденција 
у дневнику дпдатне 
наставе                                           
Записник са састанка 
струшнпг већа 

Извещтај са такмишеоа Чланпви већа Мај  Извещтај предметних 
наставника  Записник са 
састанка струшнпг већа. 

Кпнсултације са ушеницима пкп 
израде матурскиг радпва 

Чланпви већа Фебруар/мај  Евиденција у дневнику 
за припрему наставу и 
кпнсулатације                          
Записник са састанка 
струшнпг већа. 
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Пилпт државне матуре  Чланпви већа у тпку щкплске 
гпдине  

Едукација шланпва 
(вебинари, семинари) 
Припрема ушеника 
Пилпт државне матуре - 
дпкументација 

Анализа успеха на крају щкплске 
2022/2023.  

Чланпви већа јун Записник са састанка 
струшнпг већа. 

Сумираое рада већа и израда плана 
активнпсти за наредну щкплску 
гпдину; Ппдела шаспва 

Чланпви већа  јул Записник са састанка 
већа 

Извещтај п раду већа за щкплску 
2022/2023. 
Израда плана рада за щкплску 2023-
24.гпдину 

Чланпви већа август Записник са састанка 
већа  
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ПЛАН РАДА СТРУЧНПГ ВЕЋА ЗА БИПЛПГИЈУ, ФИЗИКУ  И ХЕМИЈУ 

Месец           Caдpжaj, активнпсти       Нпсипци и сарадници                       Начин и исхпди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IX 

 Прпграм рада већа за наредну 

щкплску гпдину  

 Припрема и реализација 

иницијалнпг тестираоа за 

ушенике првпг разреда 

 

 Планпви и прпграми 

рада,мпгућнпсти 

реализације,усклађиваое и 

усаглащаваое  наставних 

садржаја  

 

 Сређиваое кабинета,набавка 

нпвих наставних средстава 

 

 Планираое 

тестпва,усаглащаваое са 

другим активима  

 

 Планираое дпдатне и дппунске 

наставе   

 Припрема за мпгућнпст 

преласка на пнлајн наставу збпг 

кпмбинпванпг пблика наставе, 

ванредне ситуације, или у 

слушају увпђеоа ванреднпг 

стаоа и пнлајн рада Струшнпг 

већа 

 Прганизација фестивала Нпћ 

истраживаша Зајешар и Негптин 

 Анализа пптребе наставника за 

нпвим наставним средствима 

за рад са надареним 

ушеницима 

 

 

- председник струшнпг већа 

- сви шланпви струшнпг већа 

- сви шланпви струшнпг већа 

пп предметима 

 

- сви шланпви струшнпг већа  

 

 

 

- деп већа за хемију, биплпгију, 

физику 

 

- сви шланпви струшнпг већа 

 

 

- сви шланпви струшнпг већа  

 

 

 

- записник струшнпг већа 

 

- кпнсултације, анализа искустава 

из претхпдне щкплске гпдине 

 

- дпгпвпр,записник струшнпг већа, 
заузимаое јединственпг става и 

оегпва примена   

 

- анализа пптребних    наставних 

средстава 

- план набавке средстава   

- записник струшнпг већа 

- заузимаое јединственпг става и 

оегпва примена 

- израђен план реализације 

дпдатне и дппунске наставе  

 

 

X  Реализација дпдатне и 

дппунске наставе  

 Ппмпћ при фпрмираоу Нашнпг 

клуба Центра за прпмпцију 

науке 

 Укљушеое у рад Републишкпг 

центра за таленте и Центра за 

таленте Бпр 

 

- сви шланпви струшнпг већа  

 

 

 

 

- записник струшнпг већа 
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XI  

 Избпр ушеника за ИС Петница и 

оихпва припрема 

 

 Анализа успеха ушеника на 

крају првпг класификаципнпг 

перипда, 

 

- сви шланпви струшнпг већа  

 

 

 

- сви шланпви струшнпг већа 

 

- записник струшнпг већа 

- пппуларизација науке 

записник струшнпг већа 

предлпг мера за ппбпљщаое рада 

XII  Избпр тема за матуру 

 

 Пппис наставних средстава, 

утврђиваое пщтећеоа, пптреба 

за пптрпщним материјалпм 

 

 

- сви шланпви струшнпг већа  

 

- сви шланпви струшнпг већа 

- записник струшнпг већа 

- у зависнпсти пд ппнуда 

Министарства и мпгућнпсти щкпле                      

записник струшнпг већа 

предлпг мера за ппбпљщаое рада  

записник струшнпг већа 

I  Анализа успеха ушеника на 

крају првпг пплугпдищта 

 

- сви шланпви струшнпг већа  

 

- записник струшнпг већа  

 

II  Припреме за такмишеоа 

 

 Струшнп усаврщаваое 

наставника 

     

 

- наставници кпји имају ушенике 

за такмишеоа  

сви шланпви струшнпг већа  

- сви шланпви струшнпг већа  

 

 

- записник струшнпг већа  

 

- записник струшнпг већа  

 

- записник струшнпг већа  

пппуларизација прирпдних наука  

 

III  Такмишеоа- прганизација и 

припрема 

 

 Пствариваое прпграма 

пбразпвнп-васпитнпг рада 

 

- наставници кпји имају ушенике 

за такмишеоа  

- сви шланпви струшнпг већа 

- наставници кпји имају ушенике 

за такмишеоа 

- записник струшнпг већа  

 

- записник струшнпг већа 

 

- записник струшнпг већа  

 

IV  Анализа успеха и какп га 

ппбпљщати 

 

 Сређиваое кабинета 

 

 Прганизација струшнпг 

предаваоа у сарадои са 

Завпдпм за јавнп здравље 

Зајешар 

 

  

- сви шланпви струшнпг већа  

 

- сви шланпви струшнпг већа, 

ушеници шланпви секција 

 

- наставници биплпгије 

психплпг щкпле;  сарадоа са 

Тимпм за развпј 

међупредметних кпмпетенција  

и предузетнищтвп 

 

- записник струшнпг већа  

 

- записник струшнпг већа 

 

- тема кпје интересују ушенике 

(дрпга,алкпхпл,СИДА,пднпс међу 

пплпвима...) 

V  Спрпвпђеое такмишеоа 

 

 Кпнсултације са матурантима 

 

 Реализација дппунске наставе  

 

- наставници кпји имају ушенике 

на такмишеоима  

- наставници кпји имају 

заинтереспване матуранте за 

диплпмски рад из предмета 

кпји предају  

- сви шланпви струшнпг већа 

 

- записник струшнпг већа  

 

- записник струшнпг већа  

 

- записник струшнпг већа, 

резултати 

 

VI  Анализа успеха ушеника из 

физике,биплпгије,хемије 

 

- сви шланпви струшнпг већа  

 

 

- записник струшнпг већа  
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 Реализација наставнпг плана и 

прпграма 

 

 Утврђиваое фпнда шаспва за 

наредну щкплску гпдину 

 

 Утврђиваое неппхпднпг 

прибпра, материјала и псталих 

наставних средстава за наредну 

щкплску гпдину 

 

 Избпр учбеника и друге 

прирушне литературе за 

наредну щкплску гпдину 

 

 Реализација матурских испита, 

ппправних и разредних испита 

- у тпку целе щкплске гпдине 

сви шланпви струшнпг већа  

 

- сви шланпви струшнпг већа  

 

 

- сви шланпви струшнпг већа  

 

 

 

 

- сви шланпви струшнпг већа  

 

 

 

- сви шланпви струшнпг већа 

- кпрелација са 

биплпгијпм,хемијпм 

записник струшнпг већа 

- записник струшнпг већа,  

предлпг ппделе шаспва  

наставницима  

- записник струшнпг већа 

 
 

 

 

- израда плана набавке наставних 

средстава и ппмагала 

- израда списка учбеника кпји ће 

се кпристити,записник струшнпг 

већа  

- записник   струшнпг већа 

VIII  Извещтај п раду већа 

 Израда плана рада већа за нпву 

щкплску гпдину 

 

-председник већа 

-сви шланпви струшнпг већа 

-извещтај 

-план рада већа  
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ПЛАН РАДА СТРУЧНПГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 
 

САДРЖАЈ 
 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
НПСИПЦИ 

АКТИВНПСТИ 

 
НАЧИН ПРАЋЕОА 

- Израда глпбалних и 
пперативних планпва рада 
и расппреда писмених 
вежби и задатака 
- Израда плана струшнпг 
усаврщаваоа прпфеспра 
страних језика  
- Пдређиваое термина 
писмених вежби и задатака 
накпн усаглащаваоа са 
прпфесприма псталих 
струшних већа  
- Пдређиваое термина за 
дппунску и дпдатну наставу 
- Прганизпваое секција  – 
aкo буде билп 
заинтереспваних ушеника 
- Пбележаваое Еврппскпг 
дана језика, 26.9.2022. 
- Усвајаое критеријума 
пцеоиваоа 
-Иницијалнп тестираое 
ушеника 
-Анализа пптребе наставника 
за нпвим наставним 
средствима за рад са 
надареним ушеницима 
 
 

 
 

септембар 

 
 

шланпви струшнпг 
већа 

 
- гпдищои план рада щкпле 
и фасцикла са планпвима 
свакпг шлана струшнпг већа 
кпд щкплскпг психплпга 
- електрпнски дневник 
свакпг пдељеоа 
- сајт щкпле 

- Пдржаваое дппунске и 
дпдатне наставе  
- Рад секција 

 
пктпбар 

 
шланпви струшнпг 

већа 

 
- електрпнски дневник 
свакпг пдељеоа 

- Анализа успеха на крају 
првпг класификаципнпг 
перипда 
- Дпгпвпр п мерама за 
ппбпљщаое успеха 
- Такмишеое Best in English 
 

 
нпвембар 

 
шланпви струшнпг 

већа 

 
- записник са састанка 
струшнпг већа 
 

- Анализа успеха на крају 
првпг пплугпдищта 
- Избпр тема за матурски 
рад  
 

 
јануар 

 
шланпви струшнпг 

већа 

 
- записник са састанка 
струшнпг већа 

- Припреме за щкплскп и 
пкружнп такмишеое 

 
фебруар 

 
шланпви струшнпг 

 
- електрпнски дневник 
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- Кпнсултације за матурски 
испит 
- Ушещће у планираним 
семинарима  

већа свакпг пдељеоа 
- пптврда п ппхађаоу 
семинара 
 

 

- Ушещће на пкружнпм 
такмишеоу 
- Пдржаваое дппунске и 
дпдатне наставе 
- „Hippo”, међунарпднп 
такмишеое из енглескпг 
језика 
- Ушещће у „Франкпфпнпј 
щанспни 2023.“ 
- Прганизпваое приредбе 
ппвпдпм месеца 
Франкпфпније 
- Пплагаое испита DSD за 
ушенике немашкпг језика 
 

 
март 

 
шланпви струшнпг 

већа, 
прпфеспри 

енглескпг језика, 
прпфеспри 

францускпг језика, 
прпфеспри 

немашкпг језика 

 
- електрпнски дневник 
свакпг пдељеоа 
- диплпме ушеника 
- извещтај на сајту щкпле, 
фптпграфије 
 

- Рад секција 
- Пплагаое испита DELF за 
ушенике францускпг језика 
- Анализа успеха на крају 
трећег класификаципнпг 
перипда 
- Мере за ппбпљщаое 
успеха 
- Припреме за републишкп 
такмишеое (aкo буде 
пласираних ушеника) 
 

 
април 

 
шланпви струшнпг 

већа, 
прпфеспри 

францускпг језика 

 
- електрпнски дневник 
свакпг пдељеоа 
- диплпме ушеника 
- записник са састанка 
струшнпг већа 

- Ушещће на републишкпм 
такмишеоу 
- Кпнсултације за матурски 
испит и рад 

 
мај 

 
шланпви струшнпг 

већа 

 
- електрпнски дневник 
свакпг пдељеоа 
 

- Пплагаое писменпг дела 
матурскпг испита из страних 
језика 
- Прганизпваое пдбране 
матурских радпва  (aкo буде 
пријављених) 
- Анализа успеха на крају 
другпг пплугпдищта  
- Ппдела шаспва за щкплску 
2023/2024. гпдину 

 
јун 

 
шланпви струшнпг 

већа 

 
- записници са матурскпг 
испита 
- записник са састанка 
струшнпг већа 
 
 
 

 
- Ппправни испити 
- Дпгпвпр п набавци 
учбеника прекп щкпле тј. 
предметнпг наставника 
 

 
август 

 
шланпви струшнпг 

већа 

 
- записник са састанка 
струшнпг већа 
- записници са ппправних 
испита 
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СТРУЧНП ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СРПСКПГ ЈЕЗИКА 
 

ТЕМЕ   Нпсипци 
активнпсти 
 

Време 
реализације 

Начин праћеоа 

Усвајаое плана рада за 
щкплску 2022/2023. 
гпдину  
 Усвајаое термина 
писмених вежби и тестпва 

Иницијалнп тестираое 
ушеника 
Анализа пптребе 
наставника за нпвим 
наставним средствима 
за рад са надареним 
ушеницима 
 

Чланпви већа 

Чланпви већа 

септембар Записник са састанка струшнпг већа. 
Израђен план струшнпг већа 
Израђен план кпнтрплних вежби и задатака 
 
Записник са састанка струшнпг већа. 
 
 

Сајам коига, ппсета  
 

Чланпви већа пктпбар Записник са састанка струшнпг већа 
 

 Ппдрщка наставницима у 
реализацији нпвих 
прпграма наставе и ушеоа
  
 Ппдрщка 
наставницима у 
реализацији наставнпг 
прпцеса у перипду пнлајна 
наставе 
  

Чланпви већа 
Впдитељи пбука  

У тпку щкплске 
гпдине 

Записник са састанка струшнпг већа. 

Ушестпваое у 
прпмпцијама, излпжбама, 
предаваоима у 
прганизацији устанпва 
културе и струкпвних 
удружеоа и прганизација 
 

Чланпви већа У тпку щкплске 
гпдине 

Записник са састанка струшнпг већа. 

Анализа успеха на крају 
првпг трпмесешја 
 

Чланпви већа нпвембар Записник са састанка струшнпг већа 

 

Припрема ушеника за 
такмишеоа 

Чланпви већа децембар Записник са састанка струшнпг већа. 
Евиденција у Е дневнику  

Анализа успеха на крају 
првпг пплугпдищта 

Чланпви већа јануар Записник са састанка струшнпг већа 
Извещтај  директпра п успеху ушеника на крају 
првпг пплугпђа 

Припрема прпславе 
ппвпдпм щкплске славе  
Анализа календара 
такмишеоа према 
календару Министарства 
прпсвете 

Чланпви већа  јануар Записник са састанка струшнпг већа 
 

Анализа спрпвпђеоа 
дппунске и дпдатне 
наставе 
Анализа успеха на крају 
трећег  трпмесешја 
 

Чланпви већа март /април Записник са састанка струшнпг већа. 
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Шкплскп такмишеое из 
српскпг језика  
 
Шкплскп такмишеое из 
Коижевне плимпијаде 
 

Чланпви већа април Евиденција у Е Дневнику и записник струшнпг већа  
Извещтај са  такмишеоа 
 
 

Кпнсултације са 
ушеницима пкп израде 
матурских радпва 
 

Чланпви већа фебруар/мај  Записник са састанка струшнпг већа. 
 
 

Ппщтинскп такмишеое  
 

Чланпви већа мај Записник са састанка струшнпг већа 
 

Пкружнп и  републишкп 
такмишеое 

Чланпви већа 
 
 
 
 

мај  Записник струшнпг већа; 
Извещтај са такмишеоа 
 

Анализа успеха на крају 
другпг пплугпђа щкплске 
2022/2023. гпдине 
 

Чланпви већа јун Записник са састанка струшнпг већа. 
 
 

Анализа рада већа и 
израда плана активнпсти 
за наредну щкплску 
гпдину 
 
 

Чланпви већа јун Записник са састанка већа 
План активнпсти за щкплску 2021/22.гпдину 

Струшнп усаврщаваое 
прпфеспра пвпг струшнпг 
већа - анализа 
 

Чланпви већа У тпку щкплске 
гпдине 

Записник са састанка струшнпг већа 
Сертификати  

Извещтај п раду већа за 
щкплску 2022/2023. 
План струшнпг 
усаврщаваоа за наредну 
щкплску гпдину  
 
 

Чланпви већа август Записник са састанка већа  
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ПЛАН РАДА СТРУЧНПГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА И 
ИНФПРМАТИКЕ 

 

САДРЖАЈ АКТИВНПСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА 

-Усаглащаваое термина 
писмених вежби и писмених 
задатака са прпфесприма 
псталих струшних већа   
-Пдређиваое расппреда 
писмених вежби и писмених 
задатака 
-Дпнпщеое расппреда 
дпдатне и дппунске  наставе  
- Израда плана струшнпг 
усаврщаваоа 
- Пдређиваое термина за 
дппунску и дпдатну наставу 
Ушеника 
-Иницијалнп тестираое ушеника 
-Анализа пптребе наставника за 
нпвим наставним средствима за 
рад са надареним ушеницима 
 

се
п

те
м

б
ар

 
шланпви струшнпг 

већа 

- пдгпварајућа страна у 
дневнику свакпг 

пдељеоа 
- коига евиденције 
дппунске и дпдатне 

наставе 
- сајт щкпле 

 

-Усаглащаваое тежине 
задатака на писменим 
задацима 
-Анализа спрпвпђеоа 
дпдатне наставе и припрема 
ушеника за такмишеоа  
-Мере ппбпљщаоа успеха  
-Припреме за такмишеое из 
инфпрматике „ Дабар“ 
- Ппдрщка наставницима у 
реализацији нпвих прпграма 
наставе и ушеоа 
 
 

п
кт

п
б

ар
 

шланпви струшнпг 
већа 

впдитељи пбука  

-записник са састанка 
струшнпг већа 

-коига евиденције 
дппунске и дпдатне 

наставе 
 

-Пдређиваое расппреда 
писмених вежби и писмених 
задатака 
-Анализа успеха спрпвпђеоа 
дппунске наставе и припрема 
ушеника за такмишеоа 
-Анализа успеха ушеника на 
крају првпг класификаципнпг 
перипда  
-Мере ппбпљщаоа успеха 
 

н
п

ве
м

б
ар

 

шланпви струшнпг 
већа 

- записник са састанка 
струшнпг већа 
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-Усаглащаваое тежине 
задатака на писменим 
задацима 
-Анализа спрпвпђеое 
дпдатне наставе и припрема 
ушеника за 
ппщтинскптакмишеое 
-Избпр тема за матурски 
испит 
 
 

д
е

ц
ем

б
ар

 

шланпви струшнпг 
већа 

- записник са састанка 
струшнпг већа 

-припрма за пгледни шас 

-Спрпвпђеое ппщтинскпг 
такмишеоа и фпрмираое 
екипе за пкружнп такмишеое 
-Припреме за пкружнп 
такмишеое 
-Кпнсултације прпфеспра са 
ушеницима кпји су изабрали 
матурске радпве из 
математике и инфпрматике 
-Дпгпвпр п нашину припреме 
ушеника за пплагаое 
писменпг дела матурскпг 
испита 
-Пдређиваое расппреда 
писмених вежби и писмених 
задатака 
- Анализа успеха ушеника на 
крају првпг пплугпдищта 
 
 
 

ја
н

уа
р

 

шланпви струшнпг 
већа 

- записник са састанка 
струшнпг већа 

- коига евиденције 
дппунске и дпдатне 

наставе 
- ранг листа са 

такмишеоа 
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- Избпр задатака за припрему 
писменпг матурскпг испита из 
математике 
-Спрпвпђеое пкружнпг 
такмишеоа и фпрмираое 
екипе за државнп такмишеое 
-Припреме за државнп 
такмишеое 
-Анализа спрпвпђеое 
дпдатне наставе и припрема 
ушеника за такмишеоа 
-Усаглащаваое тежине 
задатака на писменим 
задацима 
-Анализа успеха спрпвпђеоа 
дппунске наставе 
-Анализа успеха спрпвпђеоа 
припремне  наставе за 
матурски и пријемни испит 
- Анализа успеха ушеника на 
крају првпг пплугпдищта 
-Припреме за такмишеое из 
математике „Кенгур без 
граница“ 
 
 

ф
еб

р
уа

р
 

шланпви струшнпг 
већа 

- коига евиденције 
дппунске и дпдатне 

наставе 
- ранг листа са 

такмишеоа 
- извещтај на сајту щкпле 

 

-Реализација припреме 
ушеника за пплагаое 
матурскпг испита 
-Пдређиваое расппреда 
писмених вежби и писмених 
задатака 
-Припреме за државнп 
такмишеое 
 

м
ар

т 

шланпви струшнпг 
већа 

- коига евиденције рада 
секција 

-ранг листа са такмишеоа 
и диплпме ушеника 

- записник са састанка 
струшнпг већа 

- коига евиденције 
дппунске и дпдатне 

наставе 
 

-Анализа успеха ушеника на 
крају трећег 
класификаципнпг перипда  
-Мере ппбпљщаоа успеха  
-Анализа успеха спрпвпђеоа 
дппунске наставе 
-Избпр и припрема екипе за 
такмишеое „Архимедес“ 
-Припреме за државнп 
такмишеое 
 
 
 

ап
р

и
л

 

шланпви струшнпг 
већа 

- коига евиденције 
дппунске и дпдатне 

наставе 
- записник са састанка 

струшнпг већа 
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- Реализација државнпг 
такмишеоа  
-Кпнсултације са ушеницима п 
матурскпм раду 
-Анализа спрпвпђеое 
дпдатне наставе и припрема 
ушеника за такмишеоа 
-Припрема екипе за 
такмишеое „Архимедес“ 
-Реализација такмишеоа 
„Архимедес“ 
-Усаглащаваое тежине 
задатака на писменим 
задацима 
 

м
ај

 

шланпви струшнпг 
већа 

- ранг листа са 
такмишеоа 

и диплпме ушеника 
- записник са састанка 

струшнпг већа 
 
 
 

-Спрпвпђеое писменпг дела 
матускпг испита 
-Спрпвпђеое усменпг дела 
матурскпг испита 
-Анализа успеха на крају 
щкплске гпдине 
-Прјентаципна ппдела шаспва. 
-Анализа ппстигнутих 
резултата у тпку щкплске 
2022/2023. гпдину 
 
 
 

ју
н

 

шланпви струшнпг 
већа 

-записник са састанка 
струшнпг већа 

-записници са матурскпг 
испита 

 

- Ппдела шаспва за щкплску 
2023/2024. гпдину 
-Израда глпбалних и 
пперативних планпва рада и 
расппреда писмених вежби и 
задатака 
-Усаглащаваое наставних 
планпва и прпграма из 
математике и инфпрматике        
-Ппдела ушеника на групе за 
извпђеое наставе из 
инфпрматике 
-Спрпвпђеое ппправних 
испита 

ав
гу

ст
 

шланпви струшнпг 
већа 

- записник са састанка 
струшнпг већа 

- записници са ппправних 
испита 

- гпдищои план рада 
щкпле и фасцикла са 

планпвима свакпг шлана 
струшнпг већа кпд 

щкплскпг психплпга 
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CТРУЧНП ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКПГ И ЗДРАВСТВЕНПГ ВАСПИТАОА И 
УМЕТНПСТИ 

 

АКТИВНПСТИ Нпсипци 
активнпсти 

Начин 
праћеоа 

Време 
реализације 

Израда и усвајаое плана рада Струшнпг већа Чланпви 
струшнпг 
већа 

Записник са 
састанка 
Струшнпг 
већа  

Септембар 

Утврђиваое ппремљенпсти кабинета за 
ликпвнп, музишкп и сале за физишкп 
васпитаое 

Чланпви 
струшнпг 
већа 

Записник са 
састанка 
Струшнпг 
већа  

Септембар 

Ппдрщка наставницима у реализацији нпвих 
прпграма наставе и ушеоа 
Размена искустава везаних за наставу на 
даљину. 

Чланпви 
струшнпг 
већа 
Впдитељи 
пбуке 

Записник са 
састанка 
Струшнпг 
већа  

У тпку 
щкплске 
гпдине 

Припрема за Крпс РТС                                                   Прпфеспри 
физишкпг 
васпитаоа 

Записник са 
састанка 
Струшнпг 
већа  
Увид у сајт 
щкпле  
 

Пктпбар 
 

Припрема и реализација  такмишеоа 
предвиђених  у календару такмишеоа за 
щкплску 2022/2023. Савеза за щкплски сппрт 
Србије. 

Прпфеспри 
физишкпг 
васпитаоа 

Записник са 
састанка 
Струшнпг 
већа  

Нпвембар – 
мај 

Израда панпа на кпјима ће бити представљени 
ставпви, идеје и закљушци п превенцији 
насиља  
 

Прпфеспр 
ликпвне 
културе 

Записник са 
састанка 
Струшнпг 
већа  
Урађен панп 
 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

Припрема приредбе ппвпдпм щкплске славе 
Свети Сава и сппртска такмишеоа 

Чланпви 
струшнпг 
већа 

Записник са 
састанка 
Струшнпг 
већа  

Децембар 

Припрема за ушещће на Светскпм дану хпрскпг 
певаоа( укпликп се ситуација са 
кпрпнавируспм нпрмализује) 

Прпфеспри 
музишке 
културе 

Записник са 
састанка 
Струшнпг 
већа  
Фптпграфије 
Увид у сајт 
щкпле 

Децембар 

Реализација приредбе  ппвпдпм щкплске 
славе Свети Сава 

Чланпви 
струшнпг 

Фптпграфије  
Пбавещтеое 

Јануар 
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већа на сајту 
щкпле  
Записник са 
састанка 
Струшнпг 
већа 
 

Анализа успеха на крају трећег 
квалификаципнпг перипда  

Чланпви 
струшнпг 
већа 

Записник са 
састанка 
Струшнпг 
већа 
 

Април 

Припрема приредбе ппвпдпм дпделе 
сведпшанстава матурантима. 
Сппртска такмишеоа. 
Излпжба слика и цртежа.  

Чланпви 
струшнпг 
већа 

Записник са 
састанка 
Струшнпг 
већа 
Фптпграфије  
Пбавещтеое 
на сајту 
щкпле 
 

Мај 

Реализација приредбе ппвпдпм дпделе 
свдпшанстава  матурантима.                                 
Излпжба цртежа и слика. 

Прпфеспри 
музишке 
културе 
Прпфеспр 
ликпвне 
културе 

Фптпграфије  
Пбавещтеое 
на сајту 
щкпле 
Записник са 
састанка 
Струшнпг 
већа 

Јун 

Ппдела  шаспва, припремаое  плана рада 
струшнпг већа за щкплску 2023/24. Израда 
извещтаја п раду већа за щкплску 2022/2023. 
 

Чланпви 
струшнпг 
већа 

Записник са 
састанка 
Струшнпг 
већа 
Извещтај  
План већа за 
щкплску 
2021/2022. 
 

Август 
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                     ПЛАН  СТРУЧНПГ ВЕЋА  НАСТАВНИКА ИЗБПРНИХ ПРПГРАМА– 
први и други разред: Примеоене науке, Здравље и сппрт, Језик, медији и 
култура, Уметнпст и дизајн, трећи разред: Примеоене науке 1, Примеоене 
науке 2,Религије и цивилизације, Пснпви геппплитике, Уметнпст и дизајн  
 

ТЕМЕ   Нпсипци 
активнпсти 

Време 
реализације 

Начин праћеоа 

 
- Усвајаое плана рада за 
щкплску 2022/2023.   
- технишки детаљи п 
нашину рада  
 

Чланпви већа Септембар  Записник са састанка струшнпг већа. 
(састанак је мпгућ и кап пнлине, Зппм 
апликација) 
 
 

Размена материјала и 
примера дпбре праксе 

Чланпви већа пктпбар Записник са састанка струшнпг већа. 
(састанак је мпгућ и кап пнлине, Зппм 
апликација) 

Ппдрщка наставницима 
у реализацији нпвих 
прпграма наставе и 
ушеоа 

Чланпви већа 
Впдитељи пбука 

У тпку щкплске 
гпдине 

Записник са састанка струшнпг већа. 
(састанак је мпгућ и кап пнлине, Зппм 
апликација) 
 

Анализа успеха накпн 
првпг трпмесешја 
 

Чланпви већа нпвембар Записник са састанка већа 
(састанак је мпгућ и кап пнлине, Зппм 
апликација) 
 

Презентација 
истраживаоа 
психплпщке секције 
„Навике везане за 
спаваое кпд ушеника/ца  
Гимназије  Зајешар“ 

Брана 
Ђпрђевић 

У дпгпвпру са 
разредним 
старещинама  

Списак пдељеоа у кпјима се реализпвала 
активнпст и фптпграфије. 

Представљаое 
истраживаоа рада  
ушеника на предметима 
избпрних прпграма 
ушеницима  другпг 
разреда 
 

Чланпви већа Нпвембар,дец
ембар 

Списак ппсећених пдељеоа. 

Представљаое 
прпјеката кпји су 
резултати рада 
прпјектне наставе 
шланпвима већа 
 

Чланпви већа децембар Фптпграфије и евалуација 

Анализа успещнпсти 
спрпвпђеоа наставе на 
даљину на крају првпг 
пплугпдищта 

Чланпви већа фебруар Записник са састанка струшнпг већа. 
 
(састанак је мпгућ и кап пнлине, Зппм 
апликација) 
 

Ппдрщка наставницима 
у реализацији нпвих 

Чланпви већа март Записник са састанка струшнпг већа. 
(састанак је мпгућ и кап пнлине, Зппм 
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прпграма наставе и 
ушеоа (размена дпбрих 
пракси) 
 

апликација) 
 

Прганизпваое угледних  
шаспва  

Чланпви већа 
Петар Заркпв 
Стпјанпвић 
Слађана 

март Извещтај предметнпг наставника, 
фптпграфије   

Дилеме и недпумице 
пкп извпђеоа наставе 

Чланпви већа  мај Записник са састанка струшнпг већа. 
(састанак је мпгућ и кап пнлине, Зппм 
апликација) 

Представљаое 
истраживаоа рада  
ушеника на предметима 
избпрних прпграма 
ушеницима  другпг 
разреда 

Чланпви већа мај Списак ппсећених пдељеоа. 

Анализа успещнпсти 
реализације плана већа  
на крају щкплске 
2022/2023. Гпдине 
 

Чланпви већа јун Записник са састанка струшнпг већа. 
 
(састанак је мпгућ и кап пнлине, Зппм 
апликација) 

Сарадоа шланпва већа 
са устанпвама културе, 
НВП сектпра и 
ппјединцима из пбласти 
културе и пбразпваоа 
 

Чланпви већа У тпку щкплске 
гпдине  

Записници са састанака, 
фптпграфије,извещтаји 

Израда плана 
активнпсти већа за 
наредну щкплску гпдину 
 

Чланпви већа јун Записник са састанка већа 
(састанак је мпгућ и кап пнлине, Зппм 
апликација) 

Извещтај п раду већа за 
щкплску 2022/2023. 

Чланпви већа август Записник са састанка већа  
(састанак је мпгућ и кап пнлине, Зппм 
апликација) 
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ПЛАН РАЗВПЈА ШКПЛСКПГ ПРПГРАМА 
 
 
Р. б.  Активнпст Време  Нпсипци Начин праћеоа 

1 Праћеое закпнских прпмена у 
пбразпвнпм систему везаних за 
прпмене щкплскпг прпграма 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

Чланпви актива 
Секретар 
щкпле 

Записник са 
састанка 
струшнпг актива 

2 Припреме и израда плана наставе 
и ушеоа за IV разред за ушенике са 
ппсебним сппспбнпстима за 
рашунарствп и нфпрматику 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

Чланпви актива Записник са 
састанка стушнпг 
актива 

3 Извещтај п раду струшнпг актива Јануар 
Август 

Председник 
актива 

Записник са 
састанка 
струшнпг актива 

4 Анализа рада струшнпг актива 
 
Израда плана рада актива за 
щкплску 2023/2024. гпдину 
 

Август Чланпви актива Записник са 
састанка актива 
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Шкплски развпјни план 
 

 

 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕОЕ 

 

 
Кппрдинатпр кљушне пбласти: Станпјевић Мирјана 
Чланпви задужени за реализацију: Данијела Митпв, Ивана Радишевић, Драгана 
Петрпвић 

I  РАЗВПЈНИ ЦИЉ:  Нашин рада на шасу је прилагпђен  пбразпвнп-васпитним  
                                    пптребама ушеника 
 

1. ЗАДАТАК:  Примена специфишних задатака/активнпсти/материјала ради утврђиваоа 

плана индивидуализације  

Р.бр Ппис активнпсти 
 

Нпсипци 
активнпсти 
 

Време 
реализације 
активнпсти 

Критеријум 
успеха 

Извпр дпказа 
 

1. Спрпвести 
иницијалнп 
тестираое на 
ппшетку щкплске 
гпдине пп 
пптреби 

Струшна активи, 
Наставници 

Септембар   40% 
наставника је 
урадилп 
иницијални 
тест  
Увид у 
предзнаое 
ушеника 

Тестпви 
Анализа тестпва – 
извещтај 
База тестпва и 
рещеоа 

2.  Израда 
пперативних 
планпва 
дппунске и 
дпдатне наставе  
према 
резултатима 
иницијалних 
тестпва 
 

 Наставници Септембар/ 
пктпбар 
 

Прилагпђава-
ое динамике, 
метпда и 
нашина рада 
пптребама 
ушеника 

Пперативни 
планпви, 
припреме 
наставника 

3. Набавка 
пптребних 
наставних 
средстава за рад 
са надареним 
ушеницима 
 

Струшна активи 
 

У тпку щкплске 
гпдине 

Набављена 
наставна 
средства се 
кпристе у раду 
са надареним 
ушеницима 
 

Записник са 
састанка актива 
Рашуни  
Списак 
набављених 
наставних 
средстава 
Унпс у ппписне 
листе 
Припрема за шас 
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4. Анализа 
резултата на 
прпбним 
испитима за 
државну матуру 

Струшна већа 
Наставнишкп 
веће 

У тпку щкплске 
гпдине 

Урађена 
анализа 

Извещтај  
Записници са 
седница НВ, ШП, 
Савета рпдитеља 

 
 

2. ЗАДАТАК: Сарадоа наставника разлишитих предмета при планираоу и 
извпђеоу прпјектне наставе 
 

Р.бр Ппис активнпсти 
 
 
 

Нпсипци 
активнпсти 
 

Време 
реализације 
активнпсти 

Критеријум 
успеха 

Извпр дпказа 
 

1 Израда плана динамике 
прпјектне наставе 

Пдељеоска 
већа 

Свакпг 
месеца у 
тпку 
щкплске 
гпдине 

Усаглащена 
динамика 
извпђеоа 
прпјектне 
наставе 
 

Израђен план 
динамике 

2 Израда кпнцепције заједнишке 
прпјектне активнпсти кпјпм је 
пбухваћенп вище предмета 

Предметни 
наставници 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

Успещнп 
урађен план 
прпјектне 
наставе 
Урађен 
заједнишки 
прпјекат 

Припреме 
наставника 
Прпјекат 
Евалуаципни лист 
Самппрпцена 
рада ушеника и 
наставник 

 
II  РАЗВПЈНИ ЦИЉ:  Ппдизаое квалитета наставе крпз примену савремених метпда, 
пблика рада и наставних средстава (класишна и пнлајн настава) 

 

1. ЗАДАТАК: Реализација пгледних-угледних шаспва применпм савремених 
метпда у настави  

 
Р.бр Ппис активнпсти 

 
Нпсипци 
активнпсти 
 

Време 
реализације 
активнпсти 
 

Критеријум 
успеха 

Извпр дпказа 
 

1.  Утврдити план пдржаваоа 
пгледних- угледних шаспва  
 

Струшна 
већа за 
пбласт 
предмета 

Септембар  Прецизан, на 
месешнпм 
нивпу 
утврђен план 
релизације 
пгледних 
шаспва 

Индивидуални 
месешни 
планпви 
наставника 
Планпви 
струшнпг већа 
 

2.  Демпнстрација  пгледних- 
угледних 
шаспва  
 
 

Предметни 
наставник 

Кпнтинуиранп 
тпкпм 
щкплске 
гпдине 

У пквиру свакпг 
Струшнпг већа 
реализпвана су 
два пгледна 
шаса 

Коига 
евиденција 
Припрема за 
шас 
Фптпграфије 
Списак 
присутних 
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III  РАЗВПЈНИ ЦИЉ:   Ппступци вреднпваоа су у функцији даљег ушеоа 
  

1. ЗАДАТАК: Сампевалуација  ушеника 
 

Р.бр Ппис активнпсти 
 

Нпсипци 
активнпсти 
 

Време 
реализације 
активнпсти 

Критеријум 
успеха 

Извпр дпказа 
 

1.  Сампевалуација рада 
ушеника пппуоаваоем 
упитника 

Психплпг  Март- април  60% ушеника 
щкпле је 
пппунилп  
упитник  

Упитник  
 

2.  Анализа упитника за 
сампевалуацију рада 
ушеника 
 

Чланпви 
тима за 
сампвреднп
ваое 

Крај щкплске 
гпдине 

Ушеници су 
дпбили увид п 
свпм раду 

Извещтај  

3.  Предаваое : Фпрмативнп 
пцеоиваое  

психплпг Пктпбар/ 
нпвембар 

80% 
наставника 
схвата знашај 
ф.пцеоиваоа 
и кпристи при 
вреднпваоу 
рада ушеника 

Записник са 
седнице 
Наставнишкпг 
већа 
Увид у Е дневник 

 
  ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ППДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 
Кппрдинатпр кљушне пбласти: Драгана Ращић  
Чланпви задужени за реализацију: Драгана Петрпвић, Ана Вукић,  Слпбпданка Станкпвић 
Петрпвић 

 
I  РАЗВПЈНИ ЦИЉ: Шкпла кпнтинуиранп пружа ппдрщку ушеницима тпкпм  

              щкплске гпдине 

1. ЗАДАТАК: Уппзнаваое ушеника са свим активнпстима кпје се прганизују у щкпли          
и ван ое 

Р.бр Ппис активнпсти 
 

Нпсипци 
активнпсти 
 

Време 
реализациј
е 
активнпсти 

Критеријум 
успеха 

Извпр дпказа 
 

1.  Уппзнаваое ушеника са 
кпнкурсима и прпјектима, 
такмишеоима кпје 
прганизује наща щкпла и 
друге устанпве 
 
 

Разредне 
старещине 
Предметни 
наставници, 
Психплпг 
Директпр 

Кпнтинуира
нп 
тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Бпља 
пбавещтенпст 
ушеника и 
наставника 

Пгласне табле, 
сајт щкпле, ФБ 
страница 
щкпле 

2.  Утврђиваое врста и брпја 
секција и других 
слпбпдних активнпсти на 
пснпву резултата 
испитиваоа 
интереспваоа ушеника на 
крају щкплске гпдине 
 

Предметни 
наставници 
Психплпг 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

Утврђен брпј и 
врста секција и 
других 
слпбпдних 
активнпсти 

Анкета 
Извещтај 
Планпви рада 
секција и 
других 
слпбпдних 
активнпсти 
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ПЛАН  САМПВРЕДНПВАОА  РАДА ШКПЛЕ 

 
 

Предмет 
сампвреднп
ваоа 

Активнпсти Временска 
динамика 

Нпсипци 
активнпсти 

 

Пчекивани 
исхпди 

Инстрименти  
и технике 

П
Б

Л
А

С
Т 

К
В

А
Л

И
ТЕ

ТА
1:

 П
Р

П
ГР

А
М

И
Р

А
О

Е,
 П

Л
А

Н
И

Р
А

О
Е 

И
 И

ЗВ
ЕШ

Р
А

В
А

О
Е 

Сагледваое 
тренутнпг 
стаоа и 
прпцена 
квалитета рада 

Септембар Тим за 
сампвреднпв
аое 

Изврщена 
прпцена на 
пснпву 
стандарда 
квалитета 
рада 
устанпве и 
прпцене 
активнпсти 
из 
претхпднпг 
плана 

Чек листа,  
увид у 
щкплску 
дпкументациј
у 

Преглед 
Гпдищоег 
плана рада 

Пктпбар Тим за 
сампвреднпв
аое 

Гпдищои 
план рада 
дпнет у 
складу са 
щкплским 
прпгрампм 
развпјним 
планпм и 
гпдищоим 
календарпм 

Увид у 
Гпдищои 
план рада 

Преглед 
пперативних/а
кципних 
планпва рада 
пргана, тела, 
тимпва, 
струшнпг 
сарадника и 
директпра 

Пктпбар Тим за 
сампвреднпв
аое 

Планпви 
рада 
садрже све 
пптребне 
елементе 
(циљеве, 
активнпсти 
и 
механизме 
за праћеое 
рада)  

Увид у 
планпве рада  
пргана, тела, 
тимпва, 
струшнпг 
сарадника и 
директпра 
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Преглед 
гпдищоих и 
месешних 
планпва 
пбразпвнп- 
васпитнпг рада 

Пктпбар Тим за 
сампвреднпв
аое 

Гпдищои 
планпви 
садрже 
међупредм
етне 
кпмпетенцј
е и 
стандарде, 
а месешни 
планпви 
исхпде 
ппстигнућа, 
метпде и 
технике за 
активнп 
ушещће 
ушеника на 
шасу 

Увид у 
гпдищое и 
месешне 
планпве 
пбразпвп-
васпитнпг 
рада 

Преглед 
планпва 
дппунске 
наставе и 
дпдатнпг рада 

Нпвембар Тим за 
сампвреднпв
аое 

Планираое 
је 
заснпванп 
на праћеоу 
ппстигнућа 
ушеника 

Увид у 
планпве  
дппунске 
наставе и 
дпдатнпг 
рада 

Преглед 
планпва 
слпбпдних и 
ваннаставних 
активнпсти 

Нпвембар Тим за 
сампвреднпв
аое 

Слпбпдне и 
ваннаставн
е 
активнпсти 
су 
разнпврсне 
и у складу 
са 
интереспва
оима 
ушеника 

Увид у 
планпве 
слпбпдних и 
ваннаставних 
активнпсти 

П
Б

Л
А

С
Т 

К
В

А
Л

И
ТЕ

ТА
2:

 

Н
А

С
ТА

В
А

 И
 У

Ч
ЕО

Е 

Aнализа 
резултата 
иницијалних 
тестираоа и 
предлпг мера 
за ппбпљщаое 

Пктпбар Тим за 
сампвреднпв
аое, 
предметни 
наставници 

Наставници
, ушеници и 
рпдитељи 
уппзнати са 
резултатим
а анализе  

Записници са 
наставнишкпг 
већа, 
педагпщкпг 
кплегијума, 
пдељенских 
заједница и 
рпдитељских 
састанака 
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Праћеое 
набавке 
наставних 
средстава  

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Тим за 
сампвреднпв
аое 

У складу са 
мпгућнпсти
ма и 
реализпван
им 
прпјектима 
набаљен 
дпвпљан 
брпј 
наставних 
средстава  

Извещтај п 
раду 
директпра 

Анализа 
резултата на 
прпбним 
испитима за 
државну 
матуру 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

Тим за 
сампвреднпв
аое; 
Педагпщки 
кплегијум 

Струшни 
пргани 
щкпле 
уппзнати са 
резултатим
а, 
предлпжен
е м,ере за 
ппбпљщао
е рада 

Извещтај 
струшних 
пргана, 
извещтај 
Тима за 
сампвреднпв
аое, 
графикпн 
анализе 

Анализа плана 
прпјектне 
наставе 

Нпвембар Тим за 
сампвреднпв
аое; 

План 
прпјектне 
наставе 
усклађен и 
јавнп 
истакнут 

Пкашен план, 
пбјављен на 
сајту щкпле  

Анализа 
пбиласка 
шаспва 
редпвне, 
дппунске, 
дпдатне 
наставе и 
презентација 
резултата 
анализе на 
Наставнишкпм 
већу  

Нпвембар Тим за 
сампвреднпв
аое 

Редпвнп 
писаое 
извещтаја 
са пбиласка 
шаспва, 
статистишка 
анализа кап 
саставни 
деп 
извещтаја п 
сампвреднп
ваоу, 
презентациј
а на 
Наставнишк
пм већу 

Извещтаји са 
пбиласка 
шаспва, шек 
листа 
стандарда 
ппстигнућа пп 
пбластима 
квалитета; 
презентација 

Припремити 
извещтај за 
Наставнишкп 
веће п 
резултатима 
сампевалуа-
ције ушеника 

Пктпбар Тим за 
сампвреднпв
аое 

Наставници 
су уппзнати 
са 
резултатим 
анкете 

Анализа 
анкете, шек 
листа, 
графиши 
прпказ 
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Планираое 
активнпсти и 
предлпг мера 
за ппбпљщаое 
на пснпву 
анализе 
сампевалуациј
е рада ушеника  

Јул Тим за ШРП и 
Тим за 
ппдрщку 
ушеницима 

Предлпжен
е кпнкретне 
активнпсти 
и мере за 
ппбпљщао
е рада 
ушеника 

Увид у план 
рада Тима за 
ппдрщку 
ушеницима и 
у Анекс плана 
Тима за ШРП 

П
Б

Л
А

С
Т 

К
В

А
Л

И
ТЕ

ТА
 3

: 
П

П
Д

Р
Ш

К
А

 У
Ч

ЕН
И

Ц
И

М
А

 

Увид у 
пбавещтеоа 
ушеника п 
ваннаставним 
активнпстима, 
прпјектима...   

Пктпбар Тим за 
сампвреднпв
аое 

Израђене 
пгласне 
табле са 
датим 
активнпсти
ма 

Пгласне 
табле, сајт 
щкпле, ФБ 
страница 
щкпле 

Праћеое 
активнпсти 
везаних за 
прпфесипналн
у пријентацију 
ушеика 

Кпнтинуир
анп 
тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Тим за 
сампвреднпв
аое   

Усппставље
на је бпља 
сарадоа са 
НСЗ, 
рпдитељи 
држе 
предаваоа 
п 
занимаоим
а 

Списак 
ушеника 
упућених на 
разгпвпр и 
тестираое у 
НСЗ, 
извещтаји п 
предаваоима 
на ПЗ 

Преглед плана 
и извещтаја 
Тима за 
каријернп 
впђеое 

Март Тим за 
сампвреднпв
аое; Тим за 
каријернп 
впђеое 

Испуоен 
план, 
ппзитивни 
ефекти 
активнпсти 
на развпј 
предузетни
щтва 

Чек листа, 
база ппдатака 

Праћеое 
сарадое са 
хуманитарним 
прганизацијам
а 

Кпнтинуир
анп 
тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Тим за 
сампвреднпв
аое   

Ушеници 
укљушеони 
у 
вплпнтерск
и рад 

Извещтаји, 
фптпграфије, 
сајт щкпле 

Преглед 
ппртфплија за 
рад са 
надареним 
ушеницима 

Децембар Тим за 
сампвреднпв
аое- 
предметни 
наставници 

Фпрмирана 
база 
ппдатака 

Електрпнска 
база ппдатака 
п надареним 
ушеницима   
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Преглед 
дпказа п 
пдржаним 
активнпстима 
за ппдстицаое 
лишнпг, 
прпфесипналн
пг и спцијалнпг 
развпја 
ушеника 

Мај- јун Тим за 
сампвреднпв
аое 

Пдржане 
активнпсти, 
ппзитивни 
ефекти 
активнпсти 
за 
ппдстицаое 
лишнпг, 
прпфесипна
лнпг и 
спцијалнпг 
развпја 
ушеника 

Чек листа, 
извещтаји п 
пдржаним 
активнпстима  

Сакупљаое 
ппдатака п 
активнпстима 
за бржу и 
лакщу 
интеграцију 
ушеника кпји 
дплазе  у нащу 
щкплу у пквиру 
међунарпдне 
размене  
ушеника 

Април Тим за 
сампвреднпв
аое, Тим за 
ппдрщку 
ушеницима 
на размени, 
Секција 
интеркултуре 

У щкпли 
ппстпји 
систематиш
нп 
планираое 
активнпсти 
за ппдрщку 
ушеницима 
на размени 

База 
активнпсти, 
сајт щкпле, 
фејсбук 
страница 
щкпле, 
извещтај 
Тима за 
ппдрщку 
ушеницима на 
размени, 
извещтај п 
раду секције 
Интеркултуре 
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ПЛАН ЗАШТИТЕ ПД НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА 

 

 
 

Задаци у пбласти превенције 
 

Време 
реализације 

Нпсипци Начин праћеоа 

1. Присуствпваое састанцима 
кпје прганизује ПУ Зајешар са 
темпм безбеднпсти   
 

Септембар Представник 
тима 
Директпр  

Извещтај са састанка 
Ппзив на састанак 
Записник са седнице Тима 

2. Уппзнаваое ушеника и 
оихпвих рпдитеља са 
Правилникпм п ппнащаоу у 
нащпј щкпли, Ппщтим 
прптпкплпм п защтити ушеника 
и ппстпјаоем Тима за защтиту;  
Правилникпм п 
дискриминацији Прптпкплпм 
ппступаоа у устанпви у 
пдгпвпру на насиље, 
злпстављаое и занемариваое 
 

Септембар Разредни 
старещина 
Ушенишки 
парламент 
Чланпви тима 
 

Записник са седницеТима 
Записник са                                                    
рпдитељских       састанака 
Записник са пдељеоске 
заједнице 
  

3. Развијаое вещтина ефикаснпг 
реагпваоа у ситуацијама 
насиља. 
Развијаое и негпваое 
бпгатства разлишитпсти и 
културе ппнащаоа 
у пквиру пбразпвнп васпитних 
активнпсти: 
* теме у пквиру ЧПС-а, 
* теме у настави Грађанскпг 
васпитаоа 
*активнпст Ушенишкпг 
парламента 
 

У тпку щкплске 
гпдине  
 
 

Пдељеоске 
старещине, 
наставници ГВ, 
Ушенишки 
парламент 

Записник са седнице Тима, 
састанка Ушенишкпг 
парламента,записник са 
пдељеоске заједнице; 
Фптпграфије са акције 
 

4. Предаваое за ушенике прве 
гпдине  на тему: „Дигиталнп  
насиље“ 
 

У зависнпсти пд 
дпгпвпра са 
предавашем из ПУ 
Зајешар, 
 

Тим за 
защтиту, 
представници 
Пплицијске 
управе Зајешар 

Записник Тима за защтиту 
Фптпграфије са предаваоа 
Списак ушеника  
ППП за Гугл ушипницу 

  5. Предаваое ушеницима друге  
гпдине п насиљу  у ппрпдици 

У тпку щкплске 
гпдине 

Спциплпг, 
Драгана Ращић 

Записник Тима за защтиту 
Списак ушеника 
Фптпграфије са предаваоа 
ППП за Гугл ушипницу 
 

6. Уппзнаваое ушеника са 
нашинпм реагпваоа у 
ситуацијама насиља 

Март Психплпг, 
разредни 
старещина 

Записник Тима за защтиту 
Записник са пдељеоске 
заједнице 
ППП за Гугл ушипницу 

  7. 
 
 

Предаваое за ушенике 
3.гпдине на тему: „Сапбраћај и 
алкпхплизам“ 
 

Април  Представници 
Пплицијске 
управе Зајешар 

Евиденција Тима за защтиту 
Списак ушеника 
Фптпграфије са предаваоа 
ППП за Гугл ушипницу 

8. Рад са насилницима, жртвама, 
ппсматрашима (пп пптреби) 

У тпку щкплске 
гпдине 

Чланпви Тима 
за защтиту 

Евиденција Тима за защтиту 
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 Задаци у пбласти 

интервенције 
 

Време 
реализације 

Нпсипци Начин праћеоа 

        1. Сарадоа са релевантним 
службама 

Пп пптреби, у 
тпку щкплске 
гпдине 
 

Тим за защтиту Увид у записник 

2. Кпнтинуиранп евидентираое 
слушајева насиља 
 

У тпку щкплске 
гпдине 

 
Психплпг щкпле 

Увид у записник 

3. Праћеое врсте и ушесталпсти 
насиља  
 
 

У тпку щкплске 
гпдине 

Тим за защтиту Увид у 
дпкументацију 

4. Ппдрщка деци кпја трпе 
насиље 

Утпку щкплске 
гпдине 

Струшне службе, 
психплпг, 
разредне 
старещине 
 

Увид у 
дпкументацију 
Увид у извещтај 
струшних служби 

5. Рад са децпм кпја врще 
насиље 

У тпку щкплске 
гпдине 

Струшне службе, 
психплпг, 
разредне 
старещине 
 

Увид у 
дпкументацију 
Увид у звещтај 
струшних служби 

6. Пснаживаое деце кпја су 
ппсматраши насиља за 
кпнструктивнп реагпваое 
 

У тпку щкплске 
гпдине на 
шаспвима 
пдељеоске 
заједнице 
 

Психплпг, 
разредне 
старещине 

Увид у 
дпкументацију 
Увид у звещтај 
струшних служби 
Евалуаципни 
лист 
 

9. Сумираое и прпцена 
безбедпнпсне ситуације у 
щкпли: пнлајн анкета за 
рпдитеље п квалитету 
сарадое са щкплпм у дпмену 
защтите и безбеднпсти 
ушеника 

Мај - Јун Тим за защтиту  
Саоа 
Стпјанпвић, 
рпдитељ 

Анкета 
Извещтај  
Записник са Тима  
Записник са седнице 
Наставнишкпг већа 
Записник са седнице Савета  
рпдитеља 
Записник са седнице 
Шкплскпг пдбпра 
 

10. Флајер за рпдитеље  са 
инфпрмацијама са платфпрме 
„Чувам те“ 

У тпку првпг 
пплугпђа 

Тим за защтиту  
Саоа 
Стпјанпвић, 
рпдитељ 

Евиденција Тима за защтиту 
Флајер  

11. Инфпрмисаое Наставнишкпг 
већа,  Савета рпдитеља  и 
Шкплскпг пдбпра са 
реализацијпм и резултатима  
рада Тима за защтиту пд  ДНЗЗ  

Август Драгана 
Петрпвић 

Записник са седнице  
Шкплскпг пдбпра 
Записник са седнице Савета  
рпдитеља 
Записник са Тима за ДНЗЗ 
Записник са седнице 
Наставнишкпг већа 
 

12. Присуствпваое семинарима и 
предаваоима на тему 
безбеднпсти  
 

У тпку щкплске 
гпдине 

Наставници  
Психплпг  
Директпр  

Сертификат са семинара 
Увид у ЈИСП 
Евиденција Тима за 
прпфесипнални развпј 
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7. Саветпдавни рад са 
рпдитељима 

У тпку щкплске 
гпдине 

Разредне 
старещине, 
психплпг 
 

Увид у 
дпкументацију 
Извещтај 
психплпга 

 
 
План акције за превенцију и заштиту ученика у шкпли пд  тргпвине људима  
 

 Задаци у пбласти превенције 
 

Време 
реализације 

Нпсипци Начин праћеоа 

1.  Уппзнаваое ушеника, 
рпдитеља, шланпва Савета 
рпдитеља, шланпва Ушенишкпг 
парламента и шланпва 
Шкплскпг пдбпра са 
дпкументима у вези 
превенције тргпвине људима 

Септембар Разредни 
старещина 
Ушенишки 
парламент 
Чланпви тима 
Секретар щкпле 
 

Записник са 
седницеТима 
Записник са                                                    
рпдитељских       
састанака 
Записник са 
пдељеоске 
заједнице 
Записник са 
седнице Савета 
рпдитеља 
Записник са 
седнице 
Шкплскпг 
пдбпра 
Записник са 
седнице 
Ушенишкпг 
парламента 
  

2.  Пнлајн анкета за ушенике: 
Шта знам п тргпвини 
људима? 
 

Септембар  Психплпг щкпле Анкета 
Извещтај п 
резултатима 
анкете 
Записник са 
Наставнишкпг 
већа 
Увпд у 
дпкументацију 
психплпга щкпле 
Записник са 
седнице Савета 
рпдитеља и 
Ушенишкпг 
парламента 

3.  Фпрмираое и едукација 
Врщоашкпг  тима за 
превенцију пд  тргпвине 
људима 

Пктпбар  Психплпг щкпле 
Разредне 
старещине 
Чланпви Црвенпг 
крста Зајешар 

Записник са 
седницеТима 
Записник са 
пдељеоске 
заједнице 
  

        4. Предаваое на тему “Тргпвина 
људима”за ушенике  свих 
разреда 
 
 

Пктпбар и у тпку 
щкплске гпдине 

Црвени крст 
Зајешар, 
ушеници- 
едукатпри  
 

Евиденција Тима 
за защтиту, 
Фптпграфије са 
радипница и 
предаваоа 
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Списак ушеника  
 

5. Струшнп усаврщаваое 
наставника и струшних 
сарадника на тему Тргпвине 
људима 

У тпку щкплске 
гпдине 

Чланпви 
Наставнишкпг 
већа, директпр  

Сертификати  
Евиденција Тима 
за 
прпфесипнални 
развпј  
 

6. Израда флајера и плаката 
На тему тргпвине људима 

У тпку другпг 
пплугпђа 

Врщоашки тим 
Психплпг 
Чланпви Тима 
Ушеници ИТ 
пдељеоа 
 

Увид у флајере, 
плакате, 
фптпграфије, 
Записник са 
састанка Тима 

 
 

План превенције дискриминатпрнпг ппнашаоа и вређаоа угледа, части 
или дпстпјанства личнпсти 

 

 
 

Активнпсти  Време 
реализације 

 

Нпсипци Начин праћеоа 

1. Присуствпваое састанцима 
кпје прганизује ПУ Зајешар, 
Центар за спцијални рад , 
Дпм здравља и друге 
институције  са темпм 
дискриминације 
 

У тпку щкплске 
гпдине  
 

Представник 
тима 
Директпр  

Извещтај са састанка 
Ппзив на састанак 
Записник са састанка 
Тима 

2. Сарадоа са  лпкалнпм 
сампуправпм, медијима, 
НВП, сппртским и културна 
институцијама 
 

У тпку щкплске 
гпдине  
 

Представник 
тима 
Директпр 
Ушеници  
Наставници  
 

Извещтај  
Дппис  
Фптпграфије  

3. Анализа рада Тима на  
реализацији плана 
превенције 
дискриминације 
 

На крају првпг 
и другпг 
пплугпђа  

Тим за защтиту 
пд ДНЗЗ 

Записник Тима  
Извещтај п урађенпј 
анализи 

4. Предаваое п ппјмпвима 
везаним за   
дискриминацију за ушенике 
прве гпдине 

Пктпбар  Слађана 
Стпјанпвић, 
Драгана Ращић  

Записник Тима  
Фптпграфије са 
предаваоа 
Списак присутних 
Евалуаципни лист 
ППП у Гугл ушипници  

5. Предаваое за заппслене  п 
ппјмпвима везаним за   
дискриминацију. 
 

Нпвембар  Слађана 
Стпјанпвић  
 

Записник Тима за защтиту 
Записник са седнице 
Наставнишкпг већа 

6. Уппзнаваое шланпва Савета 
рпдитеља са пснпвним 
ппјмпвима и пблицима 

У тпку првпг 
пплугпђа  

Чланпви тима Записник Тима  
Фптпграфије са 
предаваоа 
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дискриминатпрнпг 
ппнащаоа 

Списак присутних 
Евалуаципни лист 
 

7.  Израда панпа са пснпвним 
ппјмпвима везаним за 
дискриминацију 

У тпку првпг 
пплугпђа  

Слађана 
Стпјанпвић  
Радмилп 
Никплић 
 

Израђен и пкашен панп у 
хплу щкпле 
Фптпграфија  

8. Уппзнаваое ушеника  са 
нашинпм ппступаоа у 
слушају дискриминатпрнпг 
ппнащаоа 
 

Децембар  Разредни 
старещина 

Записник Тима  
Записник са пдељеоске  
заједнице 
ППП у Гугл ушипници 

9. Кпнсултације  са Тимпм за 
ппдрщку ушеницима на 
размени  
 

У тпку щкплске 
гпдине  
 

Кппрдинатпри 
тимпва 

Записник Тима за защтиту 
Записним Тима за 
ппдрщку 

10. Индивидуални саветпдавни 
рад са ушеницима кпји су 
жртве и актери  
дискриминације 
 

У тпку щкплске 
гпдине  
 

Психплпг щкпле Евиденција Тима за 
защтиту 
Дпкументација психплпга 

11. Сумираое и прпцена 
безбедпнпсне ситуације у 
щкпли 

Јун Тим за защтиту 
пд ДНЗЗ 

Записник Тима  

12. Струшнп усаврщаваое 
заппслених на тему  
дискриминатпрнпг 
ппнащаоа 

У тпку щкплске 
гпдине  
 

Наставници  
Струшни 
сарадници 
Марина 
Јпванпвић 

Сертификати  
Евиденција п брпју и 
врсти семинара 
Евиденција Тима за 
прпфесипнални развпј 
Увид у ЈИСП 
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ПЛАН ППДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНПСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ НАЧИН ПРАЋЕОА 

Радипница-
Уппзнаваое 

Прва недеља 
септембра 

Драгана Петрпвић-
психплпг щкпле 
Oдељеоске старещине 
Ушеници I разреда 

Коига евиденција 
Дпкументација 
психплпга 

Рпдитељски 
састанци –
смернице за 
впђеое 
рпд.састанка, 
пбавещтеоа за 
рпдитеље и 
ушенике: 
Прптпкпл п 
защтити ушеника, 
Правилник п 
ппнащаоу у 
щкпли, 
Правилник п 
правдаоу 
изпстанака, 
инфпрмисаое п 
ппстпјаоу 
тимпва у щкпли 

Септембар Пдељеоске старещине 
Драгана Петрпвић-
психплпг 
Разредне старещине 
прве гпдине  

Пбавещтеоа  
 
Записници са 
састанака 

Израда 
расппреда шаспва 
за свакп 
пдељеое  

Септембар Срђан Милијић Расппред шаспва  
истакнут у хплу 
щкпле и на сајту 
щкпле 

Израда плана  
пријема 
рпдитеља  кпд 
разредних 
старещина 

Септембар  Драгана Петрпвић Расппред истакнут 
на вище места у 
хплу щкпле и на 
сајту 

Израда плана 
дппунске, 
дпдатне наставе, 
секција 

Септембар  Драгана Петрпвић Расппред истакнут 
на вище места у 
хплу щкпле и на 
сајту 

Размена 
пплпвних 
учбеника 

Прва  недеља 
септембра 

Ђашки парламент 
Стпјанпвић Слађана 

Фптпграфије  
Записних 
Ђ.парламента 

Израда плана 
кпнтрплних и 
писмених вежби 
и усвајаое на Н. 
Већу 

Друга недеља 
септембра и свакп 
трпмесешје 

Димпвић Јелена 
Митпв Данијела 

Планер усвпјен на 
Н.већу и истакнут у 
хплу щкпле 

Предаваое п 
техникама 
успещнпг ушеоа 
за ушенике првпг 
разреда 

Септембар Драгана Петрпвић-
психплпг 
 

Увид у електрпнски 
дневник 
Списак ушеника са 
предаваоа 
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Сарадоа са 
рпдитељима  
ушеника кпји 
имају прпблема 
са адаптацијпм 
на на нпву 
щкплску средину 

У тпку щкплске 
гпдине 

Пдељеоске старещине 
Драгана Петрпвић-
психплпг щкпле 
 

Психплпщка 
дпкументација 

Разгпвпр са 
ушеницима кпји 
имају прпблем у 
прилагпђаваоу 
на нпву средину 

У тпку щкплске 
гпдине 

Пдељеоске старещине 
Драгана Петрпвић-
психплпг щкпле 
 

Психплпщка 
дпкументација 

Предаваое 
ушеницима п 
разлишитим 
видпвима 
дигиталнпг 
насиља 

У зависнпсти пд 
дпгпвпра са 
предавашима ПУ 
Зајешар и ТПЦ-а у 
тпку щкплске гпдине 

Предаваш ПУ Зајешар 
Психплпг щкпле 
ТПЦ 

Увид у електрпнски 
дневник 
Пптписи ушеника и 
предаваша 

Ппјашан рад 
наставника на 
дпдатнпј настави 
са ушеницима 
кпји ппказују 
таленат за 
ппједине 
предмете- 
активнпсти у 
пквиру ШРП-а 

У тпку щкплске 
гпдине 

Предметни наставници Направљен план 
дпдатне наставе, 
реализпвани 
пгледни шаспви, 
писане припреме 
за шас 

Анализа рада у 
пвпј щкплскпј 
гпдини и 
пдређиваое 
припритета за 
следећу щкплску 
гпдину 

Јун  Тим за ппдрщку 
ушеницима  

Записник са 
састанка 
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ПЛАН ИНКЛУЗИВНПГ ПБРАЗПВАОА 
 

    
АКТИВНОСТИ 
 
 

 
   Нпсипци 

Време 
реализације 

 
        Начин праћеоа 

 
 
 

    

1. 
 
 
 
 
 
2. 

Прпмпвисаое активнпсти 
везаних за ИП 
 
 
 
 
Сарадоа са лпкалнпм 
заједницпм   

Чланпви 
тима 
 
 
 
 
Директпр  

У тпку 
щкплске 
гпдине 
 
 
 
У тпку 
щкплске 
гпдине 

Записник са 
састанка/пнлајн 
састанка Тима  за ИП 
Сајт щкпле 
 
 
Записник са 
састанка/пнлајн 
састанка Тима за ИП 
Извещтај п сарадои 

 
3.  

 
Идентификпваое ушеника 
кпјима је  пптребна дпдатна  
ппдрщка 
 

 
Психплпг 
Чланпви 
тима 
Наставници  

 
У тпку 
щкплске 
гпдине 
 

 
Записник са 
састанка/пнлајн 
састанка Тима за ИП 
Изврщена прпцедура 
идентификације 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ажурираое  базе ппдатака п 
ушеницима пбухваћеним 
ИПП3 и планпм 
индивидуализације 
 
 
Набавка савремених 
наставних средстава  
 
 
 
 
 
 
 
Израда ппртфплија за 
надарене ушенике 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чланпви 
тима, 
предметни 
наставници 
 
 
Директпр  
Предметни 
наставник 
 
 
 
 
 
 
Предметни 
наставници 
 
 
 
 
 
 
 
 

У тпку првпг 
пплугпђа 
щкплске 
гпдине 
 
 
У тпку 
щкплске 
гпдине, у 
зависнпсти 
пд 
финансијске 
мпгућнпсти 
щкпле 
 
У тпку првпг 
пплугпђа 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записник са 
састанка/пнлајн 
састанка 
Тима  за ИП 
База ппдатака 
израђена 
 
Записник са 
састанка/пнлајн 
састанка 
Тима за ИП 
 
 
 
Записник са 
састанка/пнлајн 
састанка 
Тима за ИП 
Израђени ппртфплији 
ушеника 
Записник са струшнпг 
актива за развпјнп 
планираое 
 
Записник са састанка 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 

Извещтаваое Наставнишкпг 
већа и Педагпщкпг кплегијума 
п раду Тима за ИП 

Кппрдинатпр 
Тима 
 

Септембар 
 
Крај 
2.пплугпђа 

/пнлајн састанка 
Тима за ИП 
Записник са Н.већа 
Записник са седнице 
Педагпщкпг 
кплегијума 

8. Праћеое ппстигнућа ушеника 
кпји раде пп ИПП -у  

Наставници  
Психплпг 
Пдељеоси 
старещина 

Тпкпм 
гпдине 

Белещка п ппсети 
шаспвима 
Извещтај Тима за ИП 

9. Присуствпваое 
предаваоима/вебинарима  на 
тему инклузивнпг пбразпваоа 
 

Чланпви 
Тима, 
наставници 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

Записник са 
састанка/пнлајн 
састанка тима за ИП, 
пптврда са 
предаваоа, ппзив за 
састанак 

10. Заврщна евалуација  
 
 

Чланпви 
тима 

Јун  Записник са 
састанка/пнлајн 
састанка тима за ИП 

12. Извещтај п раду Тима и 
израда плана за следећу 
щкплску гпдину 
 

Чланпви 
тима 

Август  Записник са 
састанка/пнлајн 
састанка тима за ИП 

 
 

ПЛАН КАРИЈЕРНПГ ВПЂЕОА И САВЕТПВАОА 
 

Редни 
брпј 
активн
псти 

Ативнпст Време  Нпсипци Пчекивани исхпди Начин 
праћеоа 

1  
„Твпј предмет 
мени знаши”  
 
 

Тпкпм целе 
гпдине у 
дпгпвпру са 
предавашима 
 
 

Наставници, 
Тим за КВиС, 
директпр, 
психплпг, 
рпдитељи 

-Ушеници су свесни 
знашаја знаоа и 
вещтина стешених у 
щкпли 
- Ушеници ппстају 
свесни пптребних 
знаоа и вещтина у 
пдређеним 
занимаоима  
- Ушеници развијају 
свест п знашају 
избпра каријере 
- Ушеници ппстају 
свесни практишне 
примене знаоа 
стешених у щкпли 
- Развијаое пплне и 
рпдне 
равнпправнпсти 

Дневник, 
веб сајт 
щкпле, 
аписници са 
састанка 
тима за 
КВиС, 
интервјуи са 
наставници
ма, 
евалуаципн
и лист, 
анкета 
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2 Ппсета сајму 
коига 
 

пктпбар Наставници, 
ушеници 
Тим за КВиС 

- Ушеници имају 
прилике да се 
сусретну са 
издавашима, 
писцима… 
–Ушеници ппсећују 
и Сајам 
пбразпваоа 
уппзнајући се са 
мпгућнпстима 
наставка 
щкплпваоа 

Веб сајт 
щкпле, 
фптпграфије
, записник 
са састанка 
тима 

3 Наставак 
сарадое са 
наушним клубпм 

Тпкпм гпдине Тим за КВиС 
Актив 
прирпдних 
наука 

- клуб ушествује у 
активнпстима 
 

- извещтај 
Тима за 
КВиС 

4 Ппсета и ушещће 
на сајмпвима 
науке у Зајешару, 
Бпру, Бепграду… 
 

Тпкпм целе 
гпдине 

Раредне 
старещине, 
актив 
биплпга, 
физишара и 
хемишара. 
Наушни клуб. 

- Ушеници 
примеоују 
практишан рад у 
циљу припреме 
ппставке за сајам 
- Ушеници вежбају 
јавни наступ, 
тимски рад, 
развијају 
кпмуникацију, 
сампппуздаое… 
- Ушеници имају 
прилике да се 
сретну са 
излгашима са 
факултета и 
кпмпанија кпје 
мпгу бити 
пптенцијални 
ппслпдавци 

Фптпграфије 
са дпгађаја, 
записници 
са 
наставникпг 
већа, 
записник са 
састанка 
тима за 
КВиС 

5 СТЕМ пещашка 
тура 
 
 

мај Тим за КВиС, 
рпдитељи, 
директпр, 
психплпг,  

- Ушеници имају 
прилику да у 
директнпм 
разгпвпру са 
струшоацима 
дпбију 
инфпрмације из 
прве руке п 
мпгућем избпру 
будуће каријере 
- Ушеници ппстају 
свесни важнпсти 
„меких” и „тврдих” 
вещтина 
- Прпмпција рпдне 
и пплне 

Извещтај п 
активнпсти, 
фптпграфије
, резултати 
анкете међу 
ушеницима 
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равнпправнпсти 
- Ушеници ппстају 
свесни ппслпва и 
прилика у 
пкружеоу 

6 Друщтвенп 
кприсна тура  
 
 

Тпкпм целе 
гпдине 

Матуранти, 
тим за КВиС 
Директпр  
Психплпг 
 

-Ушенци 
друщтвенпг смера 
имају прилику да у 
једнпм дану ппсете 
факултете и на  
лицу места дпбију 
инфпмрације п 
мпгућнпстима 
наставка 
щкплпваоа  
- Ушеници ппстају 
свесни важнпсти 
„меких” и „тврдих” 
вещтина 
- Прпмпција рпдне 
и пплне 
равнпправнпсти 
 

Извещтај п 
активнпсти, 
фптпграфије
, резултати 
анкете међу 
ушеницима 

7 „Сенка на ппслу 
” 
 
 

Тпкпм целе 
гпдине 

Тим за 
каријернп 
впђеое, 
директпр, 
разредне 
старещине, 
ушеници 
треће и 
шетврте 
гпдине 

- Ушеници имају 
прилику да у дпбију 
инфпрмације из 
прве руке п 
пптребним 
вещтинам у 
ппјединим 
ппслпвима 
- Ушеници ппстају 
свесни важнпсти 
„меких” и „тврдих” 
вещтина 

 Извещтај 
ушеника. 
записник са 
састанка 
тима за 
КВиС 

8 Пбезбеђиваое 
материјала за 
уппзнаваое са 
ппнудама 
факултета и 
вищих щкпла и 
презентација 
виспких щкпла и 
факултета 
 

Тпкпм целе 
гпдине 

Директпр, 
психплпг, 
тим за 
каријернп 
впђеое, 
разредне 
старещине, 
ушеници 
треће и 
шетврте 
гпдине 

-Ушеници дпбијају 
правпвремен 
инфпрмације п 
мпгућнпстима 
наставка 
щкплпваоа 

Инфпрмациј
е су 
истакнуте у 
хплу щкпле, 
флајери, 
ппстери, 
прпмп 
материјал… 

9 Презентација 
резултата 
истраживаоа из 
прпщле гпдине и 
пдабир теме за 
истраживаое 

Пктпбар, 
нпвембар 

Пдељенске 
старещине, 
ушеници прве 
гпдине, 
шланпви тима 
за каријернп 

- Гимназија у 
Зајешару дпбија 
инфпрмације кпје 
мпже искпристии у 
планираоу 
прпмпције следеће 

– Анкета, 
анализа 
анкете, 
Записник са 
Наставнпг 
већа 
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КВиС пве гпдине впђеое, 
психплпг 

гпдине  

10 Инфпрмисаое 
ушеника п 
нашинима 
дпласка дп 
инфпрмација 

Тпкпм целе 
гпдине 

Пдељенски 
старещина, 
психплпг, 
директпр, 
наставници 

- Ушеници су 
инфпрмисани п 
нашинима на 
кпјима мпгу дпћи 
дп инфпрмација 
приликпм избпра 
каријере 

Фптпграфије
, списак 
присутних, 
ППТ, 
флајери. 
ппстери 

11 Рад на КА2 
прпјектима 

Тпкпм целе 
гпдине 

Чланпв тима Нпве активнпсти Извещтај 

12 Вебинари, 
семинари и 
струшна  

Тпкпм целе 
гпдине 

Чланпви 
тима за 
каријернп 
впђеое, 
психплпг 

Чланпви тима су 
пбушени за 
каријернп впђеое  

сертификат
и п 
заврщенпм 
семинару 

13 Ушещће на 
Наципналнпм 
такмишеоу 
дпбрих пракси у 
пбласти 
каријернпг 
впђеоа и 
саветпваоа  

Септембар, 
пктпбар 

Чланпви 
тима за 
каријернп 
впђеое 

- Чланпви тима су 
имали прилику да 
размене искуства 
са другим щкплама 
и прганизацијама  
- Чланпви тима 
усвајају нпве идеје 
дпбијене на 
семинару 

Пптврда п 
ушещћу 

14 Ушещће на 
еврппским 
такмишеоима  

Тпкпм првпг 
пплугпђа 

Чланпви 
тима за 
каријернп 
впђеое 

- Чланпви тима 
размеоују искуствп 
са кплегама из 
других еврппских 
земаља 
- План тима за КВиС 
се пбпгашује нпвим 
идејама 

Пптврда п 
ушещћу 

15 Сакупљаое 
инфпрмација 
уписаним 
матурантима на 
факултете 

Јул август Разредне 
старещине 
тим за 
каријернп 
впђеое, 
директпр 

- Чланпви тима 
дпбијају на увид 
извещтај п упису 
матураната на 
пснпву кпга 
прилагпђавају план 
за наредну гпдину   

Извещтај п 
упису, сајт 
щкпле 

16 Прављене плана 
активнпсти за 
2023/2024 

Август Чланпви 
тима 

- План активнпсти 
је фпрмиран 

План 
активнпсти 

17 Ушенишка 
кпмпанија 

Пктпбар Мај Чланпви 
Тима за КВиС 
Ушеници 
ментпр 

-Ушеници имају 
прилике да се 
сампсталнп 
ппрпбају у свету 
предузетнищтва 
- Ушеници развијају 
кпмпетенције 
пптребне за 
ппслпвну 

кпмпанијск
и извещтај, 
извещтај 
ментпра п 
раду 
ушенишке 
кпмпаније, 
пптврде п 
ушещћу на 
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пријентацију 
- Ушеници вежбају 
„меке” вещтине: 
прегпвараое, јавни 
наступ, тимски 
рад… 

сајмпвима, 
фптпграфије 

18 Студије слушаја Тпкпм целе 
гпдине 

Ушеници 
ментпри 

- Ушеници имају 
прилике да 
рещавају практишне 
прпблеме 
- Ушенции развијају 
„меке” вещтине: 
кпмуникација, 
тимски рад, јавни 
наступ, рещаваое 
прпблема… 

пптврде п 
ушещћу, 
фптпграфије
, извещтај 
Тима за 
КВиС 

19 Let’s face IT 
 
 

Јануар - 
април 

Наставници 
инфпрматике 
и 
рашунарства, 
Тим за КВиС 

- Ушеници имају 
прилике да 
прпвере свпја 
предубеђеоа п ИТ 
индустрији 

Извещтај 
Тима за 
КВиС , 
фптпграфије 

20 Клуб 
друщтвених 
игара 

Другп 
пплугпђе 

Тим за КВиС - Ушеници развијају 
вещтине 
кпмуникације 
- Ушеници развијау 
сппствене идеје за 
игре 

Извещтај 
Тима за 
КВиС, 
фптпграфије 

21 Ппслпви 
будућнпсти 

Другп 
пплугпђе 

Тим за КВиС - Ушеници се 
уппзнају са 
управљаоем 
дрпнпм, ардуинп 
прпграмираоем, 
радпм са 3D 
щтампашем 

Извещтај 
Тима за 
КВиС 

22 Пптрага за 
благпм: ГимЗа 
Кпд 
 
Пнлајн 
активнпст   

У Нпвембру  
па у  другпм 
пплугпђу 

Тим за КВиС 
Тим за развпј 
међупредме
нтих 
кпмпетенциј
а  

- Развпј вещтина 21. 
века 
- Каријернп 
инфпрмисаое 
ушеника 
- Праћеое степена 
развија ппјединих 
вещтина кпд 
ушеника 

Извещтај 
Тима за 
КВиС, 
Вести на 
сајту щкпле 

23 Курсеви за 
ушенике 
(мпбилне 
апликације, 
писаое 
мптиваципнпг 
писма…) 
 
 

Тпкпм целе 
гпдине 

Тим за КВиС 
Струшни 
активи 
Лпклана 
заједница 

- ушеници уппзнају 
разлишита 
занимаоа и стишу 
нпве вещтине 

Извещтај 
тима за 
КВиС 



 78 

24 Сарадоа и 
прганизација 
прпјектних 
настава 

Тпкпм целе 
гпдине 

Тим за КВис 
Тим за 
прпфесипнал
ни развпј 

- ушеници стишу 
вещтине тпкпм 
рада на прпјектима 
- пбука наставника 
за рад са 
ушеницима  

Извещтај 
Тима за 
КВиС 

25 еTwining 
прпјекaт From 
game to STEM   

Тпкпм целе 
гпдине 

Тим за КВис 
Тим за ЕРП 

- ушеници стишу 
вещтине тпкпм 
рада на прпјектима 
(кпмуникација, 
тимски рад, 
рещаваое 
прпблема…) 

Извещтај 
Тима за КА2 
прпјкат 

26 еTwining 
прпјекaт 
Ecological 
footprint    

Тпкпм целе 
гпдине 

Тим за КВис 
Тим за ЕРП 

- ушеници стишу 
вещтине тпкпм 
рада на прпјектима 
(кпмуникација, 
тимски рад, 
рещаваое 
прпблема…) 

Извещтај 
Тима за КА2 
прпјекат 

27 eTwininng 
прпјекат 
Футурија 

Другп 
пплугпђе 

Тим за КВиС 
Наставници 
ментпри 

- ушеници стишу 
вещтине тпкпм 
рада на прпјектима 
(кпмуникација, 
тимски рад, 
рещаваое 
прпблема…) 

Извещтај 
Тима за 
КВиС 

 
 
 

ПЛАН  ПБЕЗБЕЂИВАОА КВАЛИТЕТА И РАЗВПЈ УСТАНПВЕ 
 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНПСТ НПСИПЦИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕОА 

СЕПТЕМБАР 

Израда плана   пбезбеђиваоа  квалитета и 
развпја устанпве за щкплску 2022/2023. 
гпдину 

 Тим за 
пбезбеђиваое  

квалитета и 
развпј 

устанпве 

Записник са 
састанка тима 

Анализа успеха ушеника  на пријемним 
испитима 

Увид у графишки 
приказ успеха на 

пријемнпм и у 
щкпли 

Анализа уписа ушеника  са ппсебним спп- 
спбнпстима за рашунарствп и инфпрматику 
на факултете   

Увид у 
евиденцију 
разреднпг 
старещине 

Уппређиваое резултата на иницијалним 
тестпвима са пценпм из претхпдне щкплске 
гпдине за пдеређене предмете 

Увид у 
евиденцију 
предметних 
наставника 

 
   ПКТПБАР/ 

НПВЕМБАР 

Праћеое спрпвпђеоа  фпрмативнпг 
пцеоиваоа пп предметима на крају првпг 
класификаципнпг перипда 
 

Тим за 
пбезбеђиваое  

квалитета и 
развпј 

Увид у 
електрпнски 

дневник 
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Праћеое прпцеса сампвреднпваоа щкпле  
 

устанпве Увид у записник 
тима за 

сампвреднпваое 

ЈАНУАР 
Анализа спрпвпђеоа  фпрмативнпг 
пцеоиваоа на крају првпг пплугпдищта 

Тим за 
пбезбеђиваое  

квалитета и 
развпј 

устанпве 

Увид у 
електрпнски 

дневник 

ФЕБРУАР 
/МАРТ 

 

Праћеое активнпсти Наушнпг клуба 

Тим за 
пбезбеђиваое  

квалитета и 
развпј 

устанпве 

Пбилазак 
прпстприја 

предвиђених за 
псниваое клуба 

Анализа успеха и владаоа ушеника на крају 
првпг пплугпдищта щкплске  

Увид у графишки 
приказ успеха у 

щкпли 

Праћеое ушещћа щкпле у разлишитим 
прпјектима и на разлишитим смптрама и 
такмишеоима 

Увид у извещтаје 
актива, сајт, фб 

страница 

Анализа резултата педагпщкп-инструктивнпг 
надзпра пд стране директпра и психплпга  

Извещтај п 
ппсећеним 
шаспвима 

АПРИЛ/  
МАЈ 

Анализа спрпвпђеоа  фпрмативнпг 
пцеоиваоа на трећем класификаципнпм 
перипду 

Тим за 
пбезбеђиваое  

квалитета и 
развпј 

устанпве 

Увид у 
електрпнски 

дневник 

Праћеое ушещћа щкпле у разлишитим 
прпјектима и на разлишитим смптрама и 
такмишеоима 

Увид у извещтаје 
актива, сајт, фб 

страница 

ЈУН-  АВГУСТ 

Анализа резултата педагпщкп-инструктивнпг 
надзпра пд стране директпра и психплпга  

Тим за 
пбезбеђиваое  

квалитета и 
развпј 

устанпве 

Извещтај п 
ппсећеним 
шаспвима 

Анализа успеха и владаоа ушеника на крају 
другпг пплугпдищта  

Увид у графишки 
приказ успеха у 

щкпли 

Анализа рада и спрпведених активнпсти у 
пквиру Тима за пбезбеђиваое  квалитета и 
развпј устанпве 

Увид у записнике 
са састанака 

Тима за 
пбезбеђиваое  

квалитета и 
развпј устанпве 
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ПЛАН ППДРШКЕ УЧЕНИЦИМА НА РАЗМЕНИ 
 

  

АКТИВНОСТИ 
Нпсипци 

Време 

реализације 
Начин праћеоа 

1. - Припрема дпбрпдпщлице 

ушеницима из Италије и 

Француске и оихпвп 

расппређиваое у 

пдређени разред. 

- Пбележаваое Еврппскпг 

дана језика и Дана 

интеркултурнпг дијалпга  

- Интеркултурин излет на 

Ади 

- Чланпви тима 

- Р. старещине и 

предметни 

наставници 

- Чланпви лпкалнпг 

центра Интеркултуре 
септембар 

- Фптпграфије, 

видеп записи, 

извещтаји, списак 

ушеника кпји шине 

Тим  

2. - Презентације на шаспвима 

енглескпг језика у свим 

пдељеоима, прва недеља 

у првпј гпдини, друга 

недеља 

- Припрема материјала за 

израду базе ппдатака п 

ушеницима кпји су 

ушествпвали у разним 

међунарпдним 

прпграмима размене 

- Прпмпција размене 

ушеника путем лпкалних 

медија 

- Чланпви тима 

- Ушеници на размени 

- Предметни 

прпфеспри 

пктпбар 

- Фптпграфије, 

видеп записи, 

извещтаји 

3.  - Презентација 

Интеркултуре на шаспвима 

пдељеоске заједнице 1. и 

2. гпдине 

- Прпмпција мини - размене 

пп пдељеоима 

- Јавна дебата п размени 

ушеника 

 

- Предметни 

прпфеспри 

- Ушеница на размени 

- Чланпви тима 

- Директпр щкпле 

- Рпдитељи дпмаћини 

- Ушеници кпји су били 

на размени 

нпвембар 

- Фптпграфије, 

видеп записи, 

извещтаји 

4. - Пбележаваое Бпжића пп 

грегпријанскпм календару 

са ушеницима на размени   

 

- Ушеница на размени 

- Предметни 

прпфеспри 

- Чланпви тима 

- Чланпви лпкалнпг 

центра 

- Ушеници дпмаћини 

децембар 

- Фптпграфије, 

видеп записи, 

извещтаји 

5. - Презентација 

Интеркултуре на шаспвима 

ПЗ 3. и 4. гпдине 

- Прпмпција мини - размене 

пп пдељеоима 

- Чланпви тима 

јануар 

- Фптпграфије, 

видеп записи, 

извещтаји 

6. - Прпмпција мини - размене 

пп пдељеоима 

 

- Чланпви тима 

- Ушеници на размени 

- Ушеници дпмаћини фебруар 

- Фптпграфије, 

видеп записи, 

извещтаји 
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7. - Мини - размена 

- Веше земаља 

- Ппмпћ ушеницима на мини 

- размени и ушеницима- 

дпмаћинима 

- Прпмпција размене 

ушеника прекп 

прганизације „Флекс“ 

- Чланпвитима 

- Чланпви лпкалнпг 

центра Интеркултуре 

- Ушеници 
март 

- Фптпграфије, 

видеп записи, 

извещтаји 

8. - Прпмпција размене 

ушеника прекп лпкалних 

медија 

 

- Чланпви тима 

- Чланпви лпкалнпг 

центра Интеркултуре 

- Директпр щкпле 

- Лпкални медији 

април 

- Фптпграфије, 

видеп записи, 

извещтаји 

9. - Италијанскп веше - Ушеници 

- Чланпви тима 

- Чланпви лпкалнпг 

центра Интеркултуре 

мај 

- Фптпграфије, 

видеп записи, 

извещтаји 

10. - Припрема извещтаја п 

раду тима 

 

- Чланпви тима 

јун 

- Фптпграфије, 

видеп записи, 

извещтаји 

 
 

ПЛАН  РАЗВПЈА МЕЂУПРЕДМЕТНИХ  КПМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА  
  

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНПСТ НПСИПЦИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕОА 

Септембар Усвајаое плана рада Тима  

 Тим зa развпј 
међупредметних 
кпмпетенција и 
предузетнищтва 
(Тим за РМКиП) 

Записник са 
састанка Тима 

 
Тпкпм целе 

гпдине 

Сарадоа са другим щкплама (какп 
дпмаћим такп и страним) у циљу 
размене искустава пп питаоу јашаоа 
кпмуникацијских вещтина 
Прганизација предаваоа и 
активнпсти са ушеницима на размени 
Ушествпваое на кпнкурсима, 
коижевним вешерима и другим 
активнпстима. 

Тим за РМКиП 
Актив 
наставника 
српскпг језика, 
директпр. 

Записник са 
састанка Тима 
Фптпграфије 
Списак  
 
 

Пктпбар 
Предаваое на тему нпвих стратегија 
ушеоа. 

Тим за РМКиП 
Разредне 
старещине, 
психплпг 

Записник са 
састанка Тима 
Фптпграфије 
Списак  
 
 

Пктпбар Ппсета Сајму коига.  

Тим за РМКиП 
Актив 
наставника 
српскпг језика, 

Записник са 
састанка Тима 
Фптпграфије 
Списак  
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директпр.  
 

Тпкпм целе 
гпдине 

Сарадоа са хуманитарним и 
друщтвеним прганизацијама у 
разлишитим активнпстима (Црвени 
крст Зајешар, Бета,Зајешарска 
иницијатива..) 
Реализација идеја ушеника п 
мпгућим хуманитарним и 
друщтвеним акцијама. 

Разредне 
старещине, 
психплпг, 
Ушенишки 
парламент 
Тим за РМКиП 

Записник са 
састанка Тима 
Фптпграфије 
Списак  
 
 

Нпвембар - 
децембар 

Размена инфпрмација са ушеницима 
п нашинима прикупљаоа ппдатака 
пптребних за наставу и нашина 
прпвере оихпве ппузданпсти. 
  

Тим за РМКиП Записник са 
састанка Тима 
Писани 
прпјекат 
Дпкументација 
са прпјекта 
 
 

Јануар 
Анализа рада тима и израда 
пплугпдищоег извещтаја. 

Тим за РМКиП Записник са 
састанка Тима 
Извещтај 
 

Тпкпм целе 
гпдине 

Праћеое најава предаваоа, 
трибина, вебинара, семинара и 
других дещаваоа, прпслеђиваое 
инфпрмација наставницима и 
прганизпваое ппсете, ппхађаоа, или 
презентација у циљу струшнпг 
усаврщаваоа наставника за развпј 
међупредментих кпмпетенција. 
 

Тим за РМКиП, 
пстали активи, 
институције, 
наставници, 
директпр, 
пихплпг 

Записник са 
састанка Тима 
Фптпграфије 
Списак  
Извещтаји  
 
 

Тпкпм целе 
гпдине 

Прганизпваое ппсета излпжбама, 
коижевним вешерима, кпнцертима у 
циљу јашаоа естетишких 
кпмпетенција.  

Тим за РМКиП, 
наставници 
ликпвнпг и 
музишкпг, 
наставници 
српскпг језика, 
наставници 
истприје и 
других предмета 

Записник са 
састанка Тима 
Фптпграфије 
Списак  
Извещтаји  
 
 

Март - мај 

Прганизација заједнишких  
активнпсти са лпкалнпм 
сампуправпм  ппвпдпм 
пбележаваоа дана сећаоа на 
страдале тпкпм НАТП бпмбардпваоа 
СР Југпславије 1999. гпд. и палих 
бпраца у ратпвима пд 1912.  дп 1995. 
гпд. 

Тим за РМКиП 
Актив 
друщтвених 
наука 

Записник са 
састанка Тима 
Фптпграфије 
Записник са 
седнице Н.већа 
 
 
 

Април 

Сарадоа са Завпдпм за јавнп 
здравље Зајешар, прганизваое 
предаваое у щкпли. 

Тим за РМКиП 
Струшнп веће 
прирпдних наука 

Записник са 
састанка Тима 
Фптпграфије 
Списак  
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Извещтаји 
 

Јун 

Анализа резултата истраживаоа 
претхпдних задатака и предузимаое 
мера са циљем реализације 
ппстављених задатака укпликп нису 
пстварени. 
''Чеп за хендикеп'' - реализација 
предвиђених активнпсти за ппмпћ  
пспба са инвалидитетпм. 
 

Тим за РМКиП Записник са 
састанка Тима 
Извещтаји  
 
 

       Август 
Анализа рада Тима и извещтај 
Израда плана рада Тима за наредну 
щкплску гпдину 

Тим за РМКиП Записник са 
састанка Тима 
Извещтај 
План рада 
Тима  
 
 

 
 
 

ПЛАН ПРПФЕСИПНАЛНПГ РАЗВПЈА 
 
 

АКТИВНПСТ 
 

НПСИЛАЦ 
АКТИВНПСТИ 

ВРЕМЕ НАЧИН ПРАЋЕОА 

Представљаое 
дпкумента п 
струшнпм 
усаврщаваоу унутар 
устанпве на 
Наставнишкпм већу 
 

Кппрдинатпр Тима септембар Записни са седнице 
Наставнишкпг већа, 
Записници са 
састанака Тима за 
прпфесипнални 
развпј 

Представљаое 
Правилника п 
сталнпм струшнпм 
усаврщаваоу и 
напредпваоу у 
зваоа наставника, 
васпиташа и 
струшних сарадника 
 

Кппрдинатпр Тима септембар Записни са седнице 
Наставнишкпг већа, 
Записници са 
састанака Тима за 
прпфесипнални 
развпј 

Online 
курсеви/вебинари 
 

Наставници Тпкпм щкплске 
гпдине 

Сертификати, 
Записници са 
састанака Тима за 
прпфесипнални 
развпј  
 

Erazmus+ прпјекти 
(предаваоа, 
радпви, 

Наставници Тпкпм щкплске 
гпдине 

Сертификати, 
Записници са 
састанака Тима за 
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радипнице); 
Струшни скуппви, 
Мпбилнпсти 

прпфесипнални 
развпј, фптпграфије, 
презентације, 
извещтаји 
 

Семинари, струшни 
скуппви 

Наставници, 
директпр, струшни 
сарадници 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Сертификати, 
Записници са 
састанка Тима за 
прпфесипнални 
развпј 
 
 

Представљаое 
инфпрмација са 
семинара, 
вебинара, прпјеката 
шланпвима 
Наставнишкпг већа 
на седницама 
Наставнишкпг већа, 
састанцима 
струшних већа или 
другим скуппвима 
(струшнп 
усаврщаваое 
унутар устанпве) 
 

Наставници, 
директпр, струшни 
сарадник 

У тпку щкплске 
гпдине 

Записник са 
састанака Тима за 
прпфесипнални 
развпј, припреме за 
предаваое, 
фптпграфије, 
бпдпваое пп 
Правилнику п 
струшнпм 
усаврщаваоу унутар 
устанпве 
 

Анализа 
пстваренпсти плана 
прпфесипналнпг 
развпја наставника 
и струшних 
сарадника 
 

Чланпви Тима Јун/јул Извещтај п урађенпј 
анализи 

Извещтај п раду 
Тима и израда 
плана за наредну 
щкплску гпдину 
 

Чланпви Тима Август  Извещтај  
Плана рада за 
следећу щкплску 
гпдину 
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ПЛАН РАДА ПДЕЉЕОСКИХ ЗАЈЕДНИЦА И 

ПДЕЉЕОСКИХ СТАРЕШИНА 
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ПРВИ РАЗРЕД  

 
 

В
Р

ЕМ
Е 

 
 

Р.БРПЈ 
ЧАСА 

 
 

САДРЖАЈ 

 
НПСИПЦИ 
АКТИВНПСТИ 

 
НАЧИН ПРАЋЕОА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 С
ЕП

ТЕ
М

Б
А

Р
 

   1. Прганизација пдељеоскпг кплектива, 
дпгпвпр п стилу и садржају рада за 
текућу гпдину, предаваое п мерама 
защтите пд инфекције кпвид 19 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 
    2. 

 

Презентација Ушенишкпг 
парламента 

Представник У. 
парламента 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Укљушиваое ушеника у разлишите 
секције, клубпве, удружеоа – 
знашај тих активнпсти. 

Пдељеоски 
старещина, 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Уппзнаваое ушеника са 
Правилникпм п ппнащаоу у нащпј 
щкпли, Ппщтим прптпкплпм п 
защтити ушеника , Тимпм за 
защтиту ушеника пд насиља и 
Правилникпм п дискриминацији 

Пдељеоски 
старещина 
Члан тима за 
ШРП 
 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. Кућни ред щкпле Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   6. Испитиваое интереспваоа ушеника 
за ваннаставне активнпсти 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Анкета  
Извещтај  

   7. Радипница „Уппзнаваое“ 
 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Увид у 
дпкументацију 
психилпга 

   8. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
П

К
Т

П
Б

А
Р

 

   1. Рад са ушеницима и рпдитељима кпји 
имају прпблема у прилагпђаваоу на 
нпву средину 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 

Евиденција 
психплпга 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Предаваое на тему: „Тргпвина 
људима“. 

Пдељеоски 
старещина  
Представник 
Црвенпг  крста 
Зајешар 

Фптпграфије  

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Прпблеми ппхађаоа 
редпвне/кпмбинпване/пнлајн  
наставе  

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
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дневник 
 

   4. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. Предаваое п ппјмпвима везаним 
за   дискриминацију  

Слађана 
Стпјанпвић 
Драгана Ращић 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  
Списак 
присутних 

   6. Пптерећенпст ушеника наставпм, 
ваннаставним активнпстима 

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   7. Предаваое психплпга на тему 
«Пснпвни шинипци успещнпг ушеоа» 

Психплпг 
щкпле 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   8. Какп смп ппшели нпву щкплску 
гпдину- анализа успеха и дисциплине 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

Н
П

В
ЕМ

Б
А

Р
 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
  Н

П
В

ЕМ
Б

А
Р

 

   1. Впђеое педагпщке дпкументације. 
Рпдитељски састанак 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Предаваое на тему тплеранције- 
презентација 

Представник У. 
парламента 
пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Предаваое: Превенција 
наркпманије 

Пдељеоски 
старещина  
Лекар 
 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  
Списак 
присутних 

   4. Разгпвпр са ушеницима кпји имају 
прпблеме у ушеоу и сарадоа са 
психплпгпм 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. „Наща живптна средина“-  прпблеми, 
мпгућа рещеоа 

Пдељеоски 
старещина  
Струшни предаваш 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
Списак 
присутних  

   6. Разгпвпр са ушеницима п прпблему 
кпмбинпване  и пнлајн наставе 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   7. Презентација Интеркултуре Чланпви тима за 
ппдрщку 
ушеницима на 
размени 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Записник Тима 

   8. Ушещће ушеника у такмишеоима, 
мптивација,знашај 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
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Д
ЕЦ

ЕМ
Б

А
Р

 

  

   1. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Разгпвпр са ушеницима кпји имају 
прпблеме у ушеоу и сарадоа са 
психплпгпм 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 

Евиденција 
психплпга  

   3. Ппсета пдељеоскпг старещине 
шаспвима из предмета где је успех 
ушеника слабији 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. Разгпвпр са ушеницима п 
прганизпванпм кприщћеоу 
слпбпднпг времена 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   6. Сампевалуација ушеника и  
Пцеоиваое рада наста- 
вника- упитник 

Пдељеоски 
старещина  
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Упитник  

   7. Анализа успеха и дисциплине на 
крају првпг пплугпдищта 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   8. Прганизација рпдитељскпг састанка Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 
ЈА

Н
У

А
Р

 

   1. Предлпг плана и рпкпва за 
ппправљаое недпвпљних пцена  
 

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Дпгпвпр п прпслави Светпг Саве Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

  
Ф

ЕБ
Р

У
А

Р
 

   1. Впђеое педагпщке дпкументације 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Репрпдуктивнп здравље младих 
људи – кпнцепција, кпнтрацепција и 
пплнп пренпсиве бплести 
 

Лекар Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  
Списак 
присутних 

   3. Радипница: “Ненасилна 
кпмуникација и кпнструктивнп 
рещаваое сукпба” 

Пдељеоски 
старещина, 
ушеници, 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  
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Списак 
присутних 

   4. Впђеое педагпщке дпкументације 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневк 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 М
А

Р
Т 

   1. Предаваое на тему насиља у 
ппрпдици 

Пдељеоски 
старещина  
Спциплпг  

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  
Списак 
присутних 

   2. Предаваое: Дигиталнп насиље Пдељеоски 
старещина  

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Впђеое педагпщке дпкументације 
 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Идентификпваое талентпваних 
ушеника,утврђиваое врсте 
пбдаренпсти 
 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Дпкументација 
психплпга 

   5. Разгпвпр са рпдитељима пбдарених 
ушеника и дпгпвпр п нашину даљег 
развпја пбдаренпсти 
 

Пдељеоски 
старещина 
Члан тима за ИП 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Записник тима 
за ИП 

   6. Рпдитељ- предаваш у пквиру 
прпфесипналне пријентације 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 
Рпдитељ-
предаваш 

Фптпграфије са 
предаваоа 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   7. Анализа напредпваоа ушеника кпји 
ппказују слаб успех 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   8. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
 

 
А

П
Р

И
Л

 

   1. Анализа успеха и дисциплине на 
крају трећег класификаципнпг 
перипда и предлагаое мера за 
ппбпљщаое успеха 

 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Прганизација рпдитељскпг састанка Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Ппсета пдељеоскпг старещине 
шаспвима из предмета где је успех 
ушеника слабији 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Анализа рада ушеника у ситуацији 
пандемије,  кпмбинпванпг  и инлајн 
нашина рада 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
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дневник 
 

   5. Прганизпваое заједнишкпг излета 
 

Пдељеоски  
старещина 

Фптпграфије  

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   6. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

    7. Прганизпвана ппсета излпжбама, 
музеју 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

М
А

Ј 

   1. Разгпвпр п ппбпљщаоу успеха Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Разгпвпр п прпблемима у настави Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Принципи исхране и анпрексија-
презентација 

Пдељеоски 
старещина 
Ушеници 
Струшнп лице 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Списак 
присутних 
Фптпграфије 

   4. Ппаснпсти и ппследице упптребе 
психпактивних супстанци-
презентација 
 

Пдељеоски 
старещина 
Струшнп лице 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Списак 
присутних 
Фптпграфије 

   5. Сарадоа са рпдитељима ушеника 
кпји имају недпвпљне пцене 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   6. Впђеое педагпщке дпкументације 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   7. Разгпвпр са ушеницима кпји имају 
прпблеме у ушеоу и сарадоа са 
психплпгпм 
 
 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   8. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
 

    
   

   
   

   
   

   
   

  
ЈУ

Н
 

   1. Сампевалуација ушеника и  
Пцеоиваое рада наста- 
вника- упитник 

Разредни 
старещина 
психплпг  

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Анкета  

   2. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
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дневник 
 

   3. Какп ћемп прганизпвати летои 
распуст? 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
 

   4. Анализа успеха и дисциплине на 
крају щкплске гпдине 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
 

   5. Прганизација разредних и ппправних 
испита 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Записници  

   6. Прганизација рпдитељскпг састанка Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 

 
ДРУГИ РАЗРЕД  

 

 
      
ВРЕМЕ 

 
Р.БР. 
ЧАСА 

 
                  САДРЖАЈ 
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АКТИВНПСТИ 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  С

ЕП
ТЕ

М
Б

А
Р

 

   1. Прганизација пдељеоскпг кплектива, 
дпгпвпр п стилу и садржају рада за 
текућу гпдину 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Снабдевенпст учбеницима. 
 „Шта пшекујемп пд пве щкплске 
гпдине?“ 

Пдељеоски 
старещина, 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Уппзнаваое ушеника са Правилникпм 
п ппнащаоу у нащпј щкпли,Ппщтим 
прптпкплпм п защтити ушеника, 
Тимпм за защтиту ушеника пд насиља 
и Правилникпм п дискриминацији 

Пдељеоски 
старещина 
Члан тима за 
ШРП 
 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Презентација Ушенишкпг 
парламента 

Представник У. 
парламента 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. Кућни ред щкпле Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   6. Испитиваое интереспваоа ушеника 
за ваннаставне активнпсти 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Анкета  

   7. Какп и кпликп ушимп? Пдељеоски 
старещина  

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   8. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
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П

К
ТП

Б
А

Р
 

   1. Уппзнаваое са светпм занимаоа- 
предаваое 

Пдељеоски 
старещина  

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Какп се дружимп, квалитет дружеоа Пдељеоски 
старещина 
Рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Прпблеми ппхађаоа 
редпвне/кпмбинпване/пнлајн 
наставе 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. Прпблеми ппхађаоа и ушещћа у 
дппунскпј и дпдатнпј настави 

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   6. Пптерећенпст ушеника наставпм, 
ваннаставним активнпстима 

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   7. Идеја врщоашкпг ушеоа Пдељеоски 
старещина  

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   8. Какп смп ппшели нпву щкплску 
гпдину- анализа успеха и дисциплине 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
Н

П
В

ЕМ
Б

А
Р

 

   1. Впђеое педагпщке дпкументације 
Рпдитељски састанак. 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Впђеое ппртфплија ушеника 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
дпкументацију 
психплпга щкпле 

   3. Предаваое: Превенција наркпманије Пдељеоски 
старещина  
Лекар  
 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  
Списак присутних 

   4. Разгпвпр са ушеницима кпји имају 
прпблеме у ушеоу и сарадоа са 
психплпгпм 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. „Наща живптна средина“- 
прпблеми,мпгућа рещеоа 

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   6. Разгпвпр са ушеницима п прпблему 
изпстајаоа са наставе 

Пдељеоски 
старещина 
 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   7. Пбележаваое дана 
средопщкплаца 
 

Рукпвпдствп ПЗ 
Представник У. 
парламента 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  

   8. Ппсета разреднпг старещине 
шаспвима на кпјима ушеници ппказују 
слабији успех 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
Д

ЕЦ
ЕМ

Б
А

Р
    1. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 

старещина 
Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Мпбилни телефпн: преднпсти и 
мане 

Пдељеоски 
старещина  

Увид у 
електрпнски 
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Рукпвпдствп ПЗ дневник 

   3. Ппсета пдељеоскпг старещине 
шаспвима из предмета где је успех 
ушеника слабији 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. Разгпвпр са ушеницима п 
прганизпванпм кприщћеоу 
слпбпднпг времена 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   6. Сампевалуација ушеника и  
Пцеоиваое рада наста- 
вника- упитник 

Пдељеоски 
старещина  
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Упитник  

   7. Анализа успеха и дисциплине 
ушеника 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   8. Прпфесипнална пријентација 
ушеника 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 

ЈА
Н

У
А

Р
 и

 Ф
ЕБ

Р
У

А
Р

 

     
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

   1. Предлпг плана и рпкпва за 
ппправљаое недпвпљних пцена 
закљушених на пплугпдищту 

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Дпгпвпр п прпслави Светпг Саве Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

3. Анализа успеха и дисциплине на 
крају првпг пплугпђа 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. Прпблеми ппхађаоа и ушещћа у 
редпвнпј, дппунскпј и дпдатнпј 
настави 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   6. Прганизпваое ппсете ппзприщту, 
галерији,музеју или некпј културнпј 
манифестацији 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 

   7. Ушещће ушеника у такмишеоима,  
мптивација,знашај 

Пдељеоски  
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   8. Предаваое на тему:  Дигиталнп 
насиље 

Предаваш ПУ 
Зајешар 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
Списак присутних 

   9. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 
10. Прганизација рпдитељскпг састанка Пдељеоски 

старещина 
Увид у 
електрпнски 
дневник 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

М
А

Р
Т    1. Рпдна равнпправнпст -предаваое Пдељеоски 

старещина  
Струшнп лице 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
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Фптпграфије 
Списак присутних 

   2. Реализација идеје врщоашкпг ушеоа Пдељеоски 
старещина  

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Идентификпваое талентпваних 
ушеника,утврђиваое врсте 
пбдаренпсти 

Пдељеоски 
старещина Тим за 
ИП 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. Предаваое : Репрпдуктивнп 
здравље младих  
 

Лекар  Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
Списак присутних 

   6. Рпдитељ- предаваш у пквиру 
прпфесипналне пријентације 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 
Рпдитељ-
предаваш 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
Списак присутних 

   7. Анализа напредпваоа ушеника кпји 
ппказују слаб успех 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   8. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 
   9. Да ли ушеници дпбијају пдгпварајућу 

ппвратну инфпрмацију п свпм раду 
пд наставника? 

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
А

П
Р

И
Л

 

   1. Анализа успеха и дисциплине на 
крају трећег класификаципнпг 
перипда и предлагаое мера за 
ппбпљщаое успеха 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Прганизација рпдитељскпг састанка Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Ппсета пдељеоскпг старещине 
шаспвима из предмета где је успех 
ушеника слабији 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Тргпвина људим - предаваое струшнп лице-ПУ 
Зајешар 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
Списак присутних 

   5. Прганизпваое заједнишкпг излета 
 

Пдељеоски ст. Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 

   6. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 

   7. Прпфесипнала пријентација Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
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  М
А

Ј 
И

 Ј
У

Н
 

   1. Разгпвпр п ппбпљщаоу успеха Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
 

   2. Разгпвпр п изпстајаоу са наставе Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Ппаснпсти и ппследице упптребе 
психпактивних супстанци-
презентација 

Пдељеоски 
старещина 
Лекар  

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
Списак присутних 

   4. Сарадоа са рпдитељима ушеника 
кпји имају недпвпљне пцене 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   6. Рад са ушеницима кпји имају 
прпблема у ушеоу 

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   7. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   8. Впђеое ппртфплија ушеника Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   1. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Какп ћемп прганизпвати летои 
распуст? 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Анализа успеха и дисциплине на 
крају щкплске гпдине 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Прганизација разредних и ппправних 
испита 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. Прганизација рпдитељскпг састанка Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 

   6. Сампевалуација рада ушеника, 
пцеоиваое рада наставника 

Психплпг  Увид у 
електрпнски 
дневник 
упитник 
 

 
 
 
 
 
 



 96 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  
 

 
      
ВРЕМЕ 

 
Р.БР. 
ЧАСА 

 
                  САДРЖАЈ 

      
    НПСИПЦИ  
АКТИВНПСТИ 

      НАЧИН   
    ПРАЋЕОА                             
АКТИВНПСТИ 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  С
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   1. Прганизација пдељеоскпг кплектива, 
дпгпвпр п нашину и садржају рада за 
текућу гпдину 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Испитиваое интереспваоа ушеника 
за ваннаставне активнпсти 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Упитник 

   3. Кућни ред щкпле Пдељеоски 
старещина  

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Развијаое правилнпг пднпса ушеника 
према настави и щкпли 

Пдељеоски 
старещина, 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. Уппзнаваое ушеника са Правилникпм 
п ппнащаоу у нащпј щкпли, Ппщтим 
прптпкплпм п защтити ушеника, 
Тимпм за защтиту ушеника пд насиља 
и Правилникпм п дискриминацији 

Пдељеоски 
старещина  

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   6. Презентација Ушенишкпг парламента Представник У. 
парламента 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   7. Прганизација заједнишкпг излета  
 

Пдељеоски 
старещина  

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 

 

  8. 
 

Прпфесипнална пријентација Пдељеоски 
старещина  

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 П
К

ТП
Б

А
Р

 

    1. Уппзнаваое са правилникпм п 
друщтвенп кприснпм раду 

Пдељеоски 
старещина  

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Предаваое п тргпвини људима Психплпг 
Представник 
Црвенпг крста 
Зајешар 
 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  
Списак 
присутних 

   3. Знашај редпвнпг ппхађаоа наставе Пдељеоски 
старещина 
 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 
 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. Прпблеми ппхађаоа и ушещћа у 
дппунскпј и дпдатнпј настави 

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   6. Идеја врщоашкпг ушеоа Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
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   7. Важнпст активнпсти ушеника на шасу Пдељеоски 
старещина 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   8. Какп смп ппшели нпву щкплску 
гпдину- анализа успеха и дисциплине 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 

  9. Впђеое ппртфплија ушеника Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
 Н

П
В

ЕМ
Б

А
Р

 

   1. Впђеое педагпщке дпкументације. 
Рпдитељски састанак 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Критеријуми за награђиваое и 
изрицаое васпитнп-дисциплинских 
мера 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Предаваое: Превенција наркпманије Лекар  Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  
Списак 
присутних 

   4. Разгпвпр са ушеницима кпји имају 
прпблеме у ушеоу и сарадоа са 
психплпгпм 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. „Наща живптна средина“:Прпблеми и 
мпгућа рещеоа 

Екплпг – гпст 
предаваш 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  
Списак 
присутних 

   6. Разгпвпр са ушеницима п прпблему 
изпстајаоа са наставе 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   7. Уппзнаваое ушеника са нашинпм 
 реагпваоа у ситуацијама насиља 

Пдељеоски 
старещина 
Психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
 

   8. Утврђиваое психпфизишких 
ппспбнпсти и склпнпсти, 
интереспваоа, лишнпсти, вреднпсти, 
навика и других пспбина лишнпсти 
ушеника у пквиру плана 
прпфесипналне пријентације 

Пдељеоски 
старещина 
психплпг 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  Д
ЕЦ

ЕМ
Б

А
Р

 

   1. Впђеое педагпщке дпкументације 
 

Пдељеоски  
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Прганизација екскурзије у шетвртпј 
гпдини 
 

Пдељеоски 
старещина  

Увид у 
електрпнски 
дневник 
 

   3. „Какп шувамп свпје здравље?“ Пдељеоски ст. 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
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дневник 

   5. Сампевалуација ушеника и  
Пцеоиваое рада наста- 
вника- упитник 

Р.старещина, 
Ушеници, 
Психплпг  

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Упитник  

   6. Планираое активнпсти у тпку зимскпг 
распуста 

Пдељеоски 
старещина 
Рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   7. Анализа успеха и дисциплине на 
крају првпг пплугпдищта 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   8. Ушещће ушеника у такмишеоима, 
мптивација,знашај 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
 

ЈА
Н

У
А

Р
 И

 
Ф

ЕБ
Р

У
А

Р
 

   1. Дпгпвпр п прпслави Светпг Саве Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 
 

   3. Прганизација рпдитељскпг састанка 
 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Презентација Интеркултуре  Представник  
ТимА 
 
 
 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 

  5. Да ли ушеници дпбијају пдгпварајућу 
ппвратну инфпрмацију п свпм раду 
пд наставника? 

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 

  6. Анализа успеха и дисциплине на 
крају првпг пплугпђс 

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 

   7. Прганизпваое ппсете ппзприщту, 
галерији,музеју или некпј културнпј 
манифестацији 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  

   8. Рпдна равнпправнпст  
 

Слађана Стојановић Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  

   9. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   10. Прављеое плана ппправљаоа 
негативних пцена 

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

М
А

Р
Т 

   1. Анализа успеха и прганизација 
ппмпћи ушеницима  

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Репрпдуктивнп здравље младих- 
предаваое 

Лекар  Увид у 
електрпнски 
дневник 



 99 

Фптпграфије  
Списак 
присутних 

   3. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Представљаое кпнцепције 
дпбрпвпљнпг даваоа крви 

Предстаник 
Црвенпг крста 
Зајешар 
Ушеници - 
вплпнтери 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 

   5. Рпдитељ- предаваш у пквиру 
прпфесипналне пријентације 

Пдељеоски 
старещина 
рпдитељ  

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  

   6. Анализа напредпваоа ушеника кпји 
ппказују слаб успех 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   7. Впђеое педагпщке дпкументације 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  

   8. Прпфесипнална пријентација  
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 
А

П
Р

И
Л

 

   1. Анализа успеха и дисциплине на 
крају трећег класификаципнпг 
перипда и предлагаое мера за 
ппбпљщаое успеха 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Прганизација рпдитељскпг састанка Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Ппсета пдељеоскпг старещине 
шаспвима из предмета где је успех 
ушеника слабији 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Извещтај шланпва пдељеоске 
заједнице делегата у ђашкпм 
парламенту п раду и планпвима 
 

Представник 
Ђ:парламента 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. Предаваое „Сапбраћај и 
алкпхплизам“ 

Представници 
Пплицијске 
управе Зајешар 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  

   6. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 
М

А
Ј 

   1. Разгпвпр п ппбпљщаоу успеха Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Разгпвпр п изпстајаоу са наставе Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Чинипци кпји утишу на избпр будућег 
занимаоа 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  

   4. Прихватаое разлишитпсти 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   5. Сарадоа са рпдитељима ушеника кпји 
имају недпвпљне пцене 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   6. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   7. Инфпрматишкп друщтвп                                 
-преднпсти злпупптреба 

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   8. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

    
   

   
   

   
   

   
   

  Ј
У

Н
 

   1. Какп ћемп прганизпвати летои 
распуст?  
Разгпвпр са ушеницима 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   2. Анализа успеха и дисциплине на 
крају щкплске гпдине 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   3. Прганизација разредних и ппправних 
испита 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

   4. Прганизација рпдитељскпг састанка Пдељеоски 
старещина 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 
  5. Впђеое ппртфплија ушеника Пдељеоски 

старещина 
Увид у 
електрпнски 
дневник 

 
  6. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 

старещина 
Увид у 
електрпнски 
дневник 

 
ВРЕМЕ 

 
Р.БР. 
ЧАСА 

 
                  САДРЖАЈ 

      
    НПСИПЦИ  
АКТИВНПСТИ 

 
 НАЧИН   
ПРАЋЕОА                             
АКТИВНПСТИ 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  С

ЕП
ТЕ

М
Б

А
Р

 

   1. Прганизација пдељеоскпг 
кплектива, дпгпвпр п нашину и 
садржају рада за текућу 
гпдину,щкплски календар,              
расппред шаспва. 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 
 

   2. Уппзнаваое ушеника са 
Правилникпм п ппнащаоу у  
щкпли, Ппщтим прптпкплпм п 
защтити ушеника, Тимпм за защтиту 
ушеника пд насиља и Правилникпм 
п дискриминацији. 

Пдељеоски 
старещина  

Увид у електрпнски 
дневник 
 

   3. Презентација Ушенишкпг 
парламента 

Представник У. 
парламента 

Увид у електрпнски 
дневник 

   4. Уппзнаваое ушеника са Пдељеоски Увид у електрпнски 
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критеријумима  за награђиваое и 
изрицаое васпитнп-дисциплинских 
мера 

старещина дневник 
 

   5. Испитиваое интереспваоа ушеника 
за ваннаставне активнпсти 

Пдељеоски 
старещина, 
психплпг 

Увид у електрпнски 
дневник 
Упитник  

   6. Уппзнаваое ушеника са 
кпнцепцијпм матурскпг испита 

Пдељеоски 
старещина  

Увид у електрпнски 
дневник 

   7. Впђеое педaгпщке дпкументaције Пдељеоски 
старещина  

Увид у електрпнски 
дневник 

   8. Прпблеми у 
редпвнпј/кпмбинпванпј/пнлајн 
настави 

Пдељеоски 
старещина  

Увид у електрпнски 
дневник 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
К

ТП
Б

А
Р

 

   1. Какп смп ппшели нпву щкплску 
гпдину?  

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   2. Предаваое п тргпвини људима Психплпг 
Представник 
Црвенпг крста 
Зајешар 

Увид у електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  

   3. Знашај редпвнпг ппхађаоа наставе 
и ваннаставних активнпсти 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   4. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   5. Прпблеми ппхађаоа и ушещћа у 
дппунскпј и дпдатнпј настави 

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у електрпнски 
дневник 

   6. Пптерећенпст ушеника Пдељеоски 
старещина 
Рукпвпдствп ПЗ 

Увид у електрпнски 
дневник 

   7. Менталнп здравље Струшнп лице Увид у електрпнски 
дневник 

   8. Хуманпст кап извпр ппщтпваоа 
лишнпсти шпвека, права, слпбпде, 
сарадое међу људима, 
сплидарнпст 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

 
  9. Впђеое ппртфплија ушеника Пдељеоски 

старещина 
Увид у електрпнски 
дневник 

 
Н

П
В

ЕМ
Б

А
Р

 

   1. Впђеое педагпщке дпкументације.  Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   2. Предаваое на тему превенције 
ХИВ/сида 

Пдељеоски 
старещина 
Представник ТПЦ-
а 

Увид у електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
Списак присутних 

   3. Предаваоа у пквиру 
прпфесипналне пријентације- 
рпдитељ предаваш 

Пдељеоски 
старещина 
Рпдитељ-предаваш 

Увид у електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
Списак присутних 

   4. Разгпвпр са ушеницима кпји имају 
прпблеме у ушеоу и сарадоа са 
психплпгпм 

Пдељеоски 
старещина 
Психплпг 

Увид у електрпнски 
дневник 
Евиденција кпд 
психплпга 

   5. Предаваое: Превенција 
наркпманије 

Пдељеоски 
старещина  
Лекар  

Увид у електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
Списак присутних 
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   6. Разгпвпр са ушеницима п прпблему 
изпстајаоа са наставе 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   7. Прганизација рпдитељскпг састанка Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   8. Утврђиваое психпфизишких 
сппспбнпсти и склпнпсти, 
интереспваоа, лишнпсти, 
вреднпсти,навика и других пспбина 
лишнпсти ушеника у пквиру плана 
прпфесипналне пријентације 

Пдељеоски 
старещина, 
Психплпг 

Увид у електрпнски 
дневник 
Евиденција 
психплпга 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  Д
ЕЦ

ЕМ
Б

А
Р

 

   1. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   2. Предлпг ушеника за дпделу награде 
из Фпнда мајпра Цплпвића 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   3. Какп шувамп свпје здравље? Пдељеоски 
старещина 
Лекар  

Увид у електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
Списак присутних 

   4. Улпга жене у ппрпдици и друщтву Пдељеоски 
старещина 
Спциплпг 

Увид у електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
Списак присутних 

   5. Ппсета институцијама 
кпје су ушеницима важне у пквиру  
прпфесипналне пријентације 

Пдељеоски 
старещина 
Психплпг  

Увид у електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
Списак присутних 

   6. Предлпг плана и рпкпва за 
ппправљаое недпвпљних пцена  

Пдељеоски 
старещина 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у електрпнски 
дневник 

   7. Сарадоа са рпдитељима ушеника 
кпји имају недпвпљне пцене  

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   8. Уппзнаваое ушеника са матурским 
пбавезама 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 
 

 
ЈА

Н
У

А
Р

 И
 Ф

ЕБ
Р

У
А

Р
 

     
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

  

   1. Прганизација рпдитељскпг састанка Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 
 

   2. Дпгпвпр п прпслави Светпг Саве Пдељеоски 
старещина 
Рукпвпдствп ПЗ 

Увид у електрпнски 
дневник 
 

   3. Презентација Инеркултуре Представник Тима Увид у електрпнски 
дневник 
Фптпграфије  
Записник Тима 
 

   4. Извещтај шланпва пдељеоске 
заједнице, делегата у Ђашкпм 
парламенту п раду парламента  

Чланпви У. 
парламента 

Увид у електрпнски 
дневник 

   5. Анализа успеха и дисциплине на 
крају првпг пплугпдищта 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

 
  6. Прпфесипнална пријентација 

ушеника 
Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

  

   7. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   8. Репрпдуктивнп здравље младих Лекар Увид у електрпнски 
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људи дневник 
Фптпграфије  
Записник Тима 

   9. Разгпвпр са ушеницима  
п прпблему прпфесипналне  
пријентације 

Пдељеоски 
старещина 
Члан Тима за КВиС 

Увид у електрпнски 
дневник 

   10. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 
 

 
М

А
Р

Т 

   1. Анализа успеха и прганизација 
ппмпћи ушеницима кпји имају 
негативан успех 

Пдељеоски 
старещина 
Рукпвпдствп ПЗ 

Увид у електрпнски 
дневник 

   2. Рпдитељ-предаваш у пквиру 
прпфесипналне пријентације 

Пдељеоски 
старещина 
Рпдитељ-предаваш 

Увид у електрпнски 
дневник 

   3. Мпдернп ментпрствп- 
инфпрмисаое ушеника 

Ушеник- предаваш 
Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   4. Впђеое педагпщке дпкументације 
 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   5 „Местп, улпга и задаци Впјске 
Србије у систему безбеднпсти и 
пдбране Републике Србије“, „Впјна 
пбавеза у Републици Србији „ и 
„Радна и материјална пбавеза у 
Републици Србији“ 

Пдељеоски 
старещина 
Представник МП 

Увид у електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
 

   6. „Какп ппстати пфицир Впјске 
Србије“, „Какп ппстати 
прпфесипнални впјник“ и „Физишка 
спремнпст, предуслпв за впјни 
ппзив“. 

Пдељеоски 
старещина 
Представник МП 

Увид у електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 

   7. Избпр факултета- изазпви? 
Радипнице са шаса ГВ 

Пдељеоски 
старещина 
Наставник ГВ 

Увид у електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 

   8. Анализа напредпваоа ушеника кпји 
ппказују слаб успех 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

 
А

П
Р

И
Л

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
  

   1. Анализа успеха и дисциплине на 
крају трећег класификаципнпг 
перипда и предлагаое мера за 
ппбпљщаое успеха 
 

 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   2. Самппрпцена рада и пцеоиваое 
рада наставника 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 
 

   3. 
    

„Служба псматраоа и 
пбавещтаваоа“, „Пблици 
непружанпг птппра“ , „Бпјнп 
птрпви, биплпщка и запаљива 
средства“ и „Цивилна защтита“ 

Пдељеоски 
старещина 
Представник МП 

Увид у електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 

4. „Тактишкп технишки збпр“ Пдељеоски 
старещина 
Представник МП 

Увид у електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
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5. Прпфесипнална пријантација 
ушеника 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

 6. Прганизација ппмпћи ушеницима 
кпји ппказују слаб успех 

Пдељеоски 
старещина 
Рукпвпдствп ПЗ 

Увид у електрпнски 
дневник 

   7. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 
 

 
М

А
Ј 

   1. Дпгпвпр пкп прганизације матурске 
свешанпсти 

Пдељеоски 
старещина, 
рукпвпдствп ПЗ 

Увид у електрпнски 
дневник 
 

   2. Анализа успеха и дисциплине на 
крају щкплске гпдине  

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   3. Прганизација разредних и 
ппправних испита 

Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   4. Прганизација матурских испита Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 

   5. Прганизација рпдитељскпг састанка Пдељеоски 
старещина 

Увид у електрпнски 
дневник 
 

 
  6. Впђеое педагпщке дпкументације Пдељеоски 

старещина 
Увид у електрпнски 
дневник 
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ПЛAН  РAДA СТРУЧНПГ САРАДНИКА - ПСИХПЛПГA  

                                                                                 

Р.брпј Садржај активнпсти 
 

Време 
реализације 

Нпсилац 
активнпсти 

Нашин 
праћеоа 

 Плaнирaое и прпгрaмирaое 
пбразпвнп- васпитнпг рада, 
пднпснп васпитнп – пбразпвнпг  
рада   

   

1. Ушествпвaое у изрaди  Гпдищоег 
плана  рaдa щкпле  

септембар психплпг 
директпр  

Усвпјен 
Гпдищои план 
рада щкпле 

2. Ушествпваое  у изради Шкплскпг  
развпјнпг плана 
 

септембар психплпг 
Тим за ШРП 

Усвпјен ШРП 

3. Ушествпваое у изради 
плана сампвреднпваоа и  
вреднпваоа рада щкпле 

септембар психплпг  
Тим за  
сампвреднп- 
ваое и 
вреднпваоа 
рада щкпле 

Израђен план  

4. Ушествпваое у изради плана   
Тима за защтиту пд ДНЗЗ 
 

септембар психплпг 
Тим за 
защтиту  

Израђен план  

5. Ушествпваое у раду тима за 
Ппдрщку ушеницима и израда 
плана рада тима 

септембар психплпг 
Тим за 
ппдрщку 
ушеницима 

Израђен план 
 

6. Ушествпваое у раду тима за 
Инклузивнп пбразпваое  и  
Израда плана рада тима 

септембар психплпг 
Тим за 
инклузивнп 
пбразпваое  

Израђен план 
 

7. Сарадоа са наставницима при  
изради плана рада пдељеоских 
заједница 

септембар психплпг 
Разредне 
старещине 
 

Израђен план  

8. Израда плана рада психплпга 
 

септембар психплпг  Израђен план  

9. Израда  плана 
педагпщкп- инструктивнпг рада   
 
 

септембар психплпг  Урађен план 
ппсета 

10. Ппсета шаспвима редпвне,  
дппунске и дпдатне  
наставе, ваннаставних 
активнпсти, секција, пгледних  
шаспва и шаспва пдељеоске 
заједнице 

у тпку 
щкплске 
гпдине пп 
плану  

психплпг  Евиденција у 
дпкументацији 
психплпга 
Увид у 
електрпнски 
дневник 

11. Рад у струшним већима и  
активима 
 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Записник са 
седнице 
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12. Ушествпваое у изради 
плана Тима за КвиС  

септембар психплпг 
Чланпви тима 

Записник са 
седнице 
Израђен план 

13. Ушествпваое у раду актива  
за развпј щкплскпг прпграма 
 и изради плана актива  

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг 
Чланпви тима 

Записник са 
састанка 

14. Ушествпваое у раду 
тима за међупредметне 
кпмпетенције и изради плана 
тима 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг 
шланпви тима 

Записник са 
састанка 

15. Ушествпваое у раду Тима за  
пбезбеђиваое квалитета и 
 развпј устанпве  

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг 
шланпви тима 

Записник са 
састанка 

  
Праћеое и вреднпваое  
пбразпвнп- васпитнпг, пднпснп 
васпитнп-пбразпвнпг рада 
 
 

   

1. Ушествпваое у изради извещтаја  
рада Тимпва у щкпли 
 

јун психплпг Урађен 
извещтај 

2. Ушествпваое у изради извещтаја  
п сарадои са друщтвенпм  
срединпм 
 
 

јун психплпг Урађен 
извещтај 

3. Израда извещтаја п раду  
струшнпг сарадника 
 

август психплпг Урађен 
извещтај 

4. Анкетираое ушеника у пквиру 
плана рада Тимпва и актива  

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг 
Психплпщка 
секција 

Извещтај  
анкетни  
листићи 

5. Рад са наставницима-  
приправницима 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Увид у 
дневник рада 
психплпга 

6. Праћеое ппстигнућа ушеника у  
наставним и ваннаставним  
активнпстима 
 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Увид у 
дневник рада 
психплпга 

  
Рад са наставницима 
 

   

1. Пружаое струшне ппмпћи при  
унапређеоу пперативних 
планпва рада и изради  планпва 
наставе и ушеоа у редпвнпј 
и пнлајн настави 
 

у тпку  
щкплске  
гпдине 

психплпг 
предметни  
наставници 

Пперативни  
планпви 
наставника, 
днавник рада 
психплпга 

2. Прибављаое пптребне 
литературе и израда материјала 
пптребнпг за 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  
струшна већа 
наставници  

Дневник рада  
психплпга, 
припреме 
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реализацију шаспва наставника 
на пснпву разлишитих пблика и 
система наставе 
 

наставника 

3. Ппдрщка наставницима у 
пбласти  
кпнструктивнпг рещаваоа 
сукпба и прпблема 
 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Увид у 
дневник рада 
психплпга 

4. Сарадоа с разредним 
старещинама 
у вези оихпвпг уппзнаваоа са 
пснпвним принципима групне 
динамике и спцијалне 
интеракције  
при впђеоу ушенишкпг 
кплектива  
 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  
разредне 
старещине 

Дневник рада 
психплпга 

5. Заједнишка анализа ппсећених 
шаспва редпвне наставе 
  
 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг 
наставник 
директпр   

Увис у 
електрпнски 
дневник 

6. Пружаое ппмпћи при 
идентификпваоу талентпване 
деце и предлагаое прпграма за 
ппдстицеое и усмераваое 
оихпвпг развпја 
 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг 
наставник  

Евиденција 
рада са  
талентпваним 
ушеницима 

7. Пружаое ппмпћи разредним 
старещинама у раду са 
неприлагпђеним ушеницима 

 
 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг 
разредни 
старещина 

Дневник рада 
психплпга 

   Рад са ученицима 
 

   

1. Индивидуални рад са 
ушеницима прве гпдине кпји 
исппљавају неприлагпђенп 
ппнащаое 
 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг Дневник рада 
психплпга 

2. Индивидуални рад са 
ушеницима кпји имају прпблема 
са савладаваоем градива 
  

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг Дневник рада 
психплпга 

3. Предаваое на шасу пдељеоске 
заједнице ушеницима 1. 
разреда: 
Метпде успещнпг ушеоа 

пктпбар  психплпг Увид у 
електрпнски 
дневник 

4. Сарадоа са  Наципналнпм 
службпм за заппщљаваое у 
пквиру прпфесипналне 
пријентације ушеника 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг Дневник рада 
психплпга 
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5. Тестираое ушеника за бправак у 
Истраживашку станицу Петница 
 

нпвембар психплпг Дневник рада 
психплпга 

6. Радипница : „Уппзнаваое“за 
ушенике првпг разреда 

септембар психплпг 
 

Дневник рада 
психплпга 

7.  Испитиваое ппщтих и ппсебних 
сппспбнпсти ушеника 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг Дневник рада 
психплпга 

8.  Саветпдавни рад са ушеницима 
кпји имају развпјне, 
емпципналне и спцијалне 
тещкпће и прпблеме у 
ппнащаоу 
 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг Дневник рада 
психплпга, 
Картпн 
ушеника 

9. Пружаое ппдрщке деци за кпју 
се пбезбеђује васпитнп- 
пбразпвни рад пп ИПП-у 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг 
тим за 
инклузију 
 

Дневник рада 
психплпга, 
ИПП 

10. Идентификпваое ушеника са 
изузетним сппспбнпстима и 
пружаое ппдрщке таквим 
ушеницима 
 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг Дневник рада 
психплпга 

11. Ушествпваое у ппјашанпм 
васпитнпм раду за ушенике кпји 
врще ппвреду правила 
ппнащаоа у щкпли, 
непправданп изпстају са наставе 
пет шаспва, пднпснп свпјим 
ппнащаоем угрпжавају друге у 
пствариваоу оихпвих права 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг 
разредни 
старещина 
рпдитељ  

Записник  

 Рад са рпдитељима, пднпснп пднпснп 
старатељима 

   

1. Прикупљаое ппдатака пд 
рпдитеља кпји су пд знашаја за 
уппзнаваое детета 

септембар  психплпг Дневник рада 
психплпга 
Анкета за 
рпдитеље и 
ушенике 

2. Саветпдавни рад са рпдитељем  
детета кпје има разлишите  
тещкпће у развпју, ушеоу и  
ппнащаоу 
 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга 

3. Саветпдавни рад са рпдитељима  
шија деца врще ппвреду правила 
ппнащаоа у щкпли и кпјима је  
пдређен ппјашан васпитни рад 
 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Записник  

4. Пружаое ппдрщке рпдитељима 
шија деца се щкплују пп ИПП-у 

у тпку 
щкплске 
гпдине 
 

психплпг  Дневник рада 
психплпга 
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5. Прганизација предаваоа у 
пквиру Прпфесипналне 
пријентације 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  
рпдитељ-
предаваш 

Дневник рада 
психплпга 

6. Пружаое ппмпћи рпдитељима 
шија су деца у акцидентнпј кризи 
 
 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга, 
картпн 
ушеника 

 Рад са директпрпм 
 

   

1. Сарадоа са директпрпм на 
изради Гпдищоег плана рада 
щкпле 

август 
септембар  

психплпг 
директпр  

Гпдищои план 
рада щкпле 

2. Сарадоа са директпрпм у раду 
свих тимпва щкпле 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг 
директпр  

Дневник рада 
психплпга 

3. Сарадоа са директпрпм пп 
питаоу пригпвпра и жалби 
ушеника и оихпвих рпдитеља на 
пцену из предмета и владаоа 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг 
директпр  

Дневник рада 
психплпга 

4. Пбилазак шаспва редпвне, 
дпдатне и дппунске наставе, 
ваннаставних активнпсти и 
пгледних шаспва 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг 
директпр  

Увид у 
електрпнски 
дневник 

5. Прганизација предаваоа 
представника факултета 
матурантима 

другп 
пплугпђе 
щкплске 
гпдине 

психплпг 
директпр  

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 Рaд у стручним пргaнимa и  
Тимпвима 

   

1. Ушествпваое у раду Н. већа,  
Савета рпдитеља, Педагпщкпг  
кплегијума 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг Записник са 
састанака 

2. Извещтаваое Н. већа, Савета  
рпдитеља, Шкплскпг пдбпра п  
резултатима пбављених анализа 
рада щкплских тимпва  

јун психплпг Записник са 
састанака 

3. Ушествпваое у раду свих  
тимпва и струшних актива  у  
щкпли 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг Записник са 
састанака 

4. Сарадоа са надлежним  
устанпвама, прганизацијама,  
удружеоима и јединицпм  
лпкалне сампуправе 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг Дневник рада 
психплпга 

5. Сарадоа са Црвеним крстпм  
Зајешар 
 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга 

6. Сарадоа са Центрпм за  
спцијални рад 
 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга 

7. Сарадоа са Пплицијскпм 
Управпм Зајешар 
 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга 
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8. Сарадоа са лпкалнпм заједницпм 
 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга 

9. Сарадоа за Здравственим  
Центрпм 
 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга 

10. Сарадоа са НВП  
 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга 

11. Сарадоа са институцијама 
културе, привреде и науке у 
пквиру ПП ушеника 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга 

12. Сарадоа са пснпвним и средоим 
щкплама 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга 

13. Сарадоа са лпкалним медијима  
 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга 

14. Сарадоа са Агенцијпм за  
бпрбу прптив кпрупције:  
кппрдинатпр Плана интегритета 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга 
Извещтаји 

 Впђеое дпкументације, 
припрема за рад и 
стручнп усавршаваое 

   

1. Впђеое евиденције п  
сппственпм раду: дневник рада 
психплпга и евиденција п 
ушеницима щкпле и  
ушеницима  из псетљивих група 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга 

2. Впђеое евиденције п  
изврщеним истраживаоима, 
психплпщким тестираоима, 
ппсећеним активнпстима и 
шаспвима 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга, 
Записник и 
коизи 
евиденције 

3. Припрема плана и прпграма  
рада психплпга 
 

август  психплпг  Урађен план и 
прпграм 

4. Струшнп усаврщаваое:  
Кпнференција психплпга 
 

мај- јун психплпг  Дневник рада 
психплпга 

5. Струшнп усаврщаваое:  
Ппхађаое акредитпваних  
Семинара и вебинара 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг  Дневник рада 
психплпга, 
сертификат 

6. Ушещће у щкплским прпјектима  
 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг Фптпграфије  
Извещтак 
 Увид у 
записник са 
тима за КВиС 
 

7. Ушещће у прпјекту Државне  
матуре 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

психплпг Дневник рада 
психплпга 
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ПЛАН РАДА БИБЛИПТЕКАРА 
 

САДРЖАЈ АКТИВНПСТИ У ПКВИРУ ППДРУЧЈА РАДА ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗ. 

НПСИПЦИ 
АКТИВНПСТИ 

НАЧИН 
ПРАЋЕОА 

IПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМИРАОЕПБРАЗПВНП-
ВАСПИТНПГ РАДА 

1. Планираое набавке литературе и 
перипдишних публикација за ушенике, 
наставнике и струшне сараднике, 

2. Израђиваое гпдищоег, месешних и 
пперативних планпва, 

3. Планираое и прпграмираое рада са 
ушеницима у щкплскпј библиптеци, 

4. Планираое развпја щкплске библиптеке и 
набавка библиптешке грађе пптребне за 
реализацију наставе и пбразпвнп – васпитнпг 
рада. 
 

 
 
тпкпм 
щкплске 
гпдине 

 
 
щкплски 
библиптекар, 
наставници, 
ушеници, 
директпр 

 
 
 
дневник рада 
библиптекара, 
извещтаји 
библиптекара 

II ПРАЋЕОЕ И ВРЕДНПВАОЕ ПБРАЗПВНП - 
ВАСПИТНПГ РАДА 

1. Ушещће у изради гпдищоег плана рада и 
сампвреднпваоа рада устанпве, 

2. Пдабираое и припремаое литературе и друге 
грађе за разне пбразпвнп-васпитне 
активнпсти (тепријска и практишна настава, 
дппунски и дпдатни рад, ваннаставне 
активнпсти ушеника и др.), 

3. Кприщћеое сазнаоа и дпстигнућа савремене 
науке, наушнп прпверене метпде и резултата 
сппственпг истраживашкпг рада, 

4. Ппбпљщаое инфпрмаципне, медијске и 
инфпрматишке писменпсти кприсника 
развијаоем  критишкпг пднпса према 
разлишитим инфпрмацијама и извприма 
сазнаоа и псећаја за естетске вреднпсти. 

 

 
 
тпкпм 
щкплске 
гпдине 

 
 
щкплски 
библиптекар, 
наставници, 
ушеници, 
директпра 

 
 
 
дневник рада 
библиптекара, 
извещтаји 
библиптекара 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
1. Сарадоаса наставницима на прпмпцији 

шитаоа ради задпвпљства крпз све пблике 
пбразпвнп - васпитнпг рада, 

2. Сарадоа са наставницима у припремаоу 
ушеника за сампсталнп кприщћеое разних 
извпра инфпрмација, 

3. Прганизпваое наставних шаспва из ппјединих 
предмета у щкплскпј библиптеци, 

4. Сарадоа са наставницима пкп утврђиваоа 
гпдищоег плана пбраде лектире, и 
кприщћеоа наставнишкп-сараднишкпг дела 
щкплске библиптеке, 

5. Кприщћеое ресурса библиптеке у прпцесу 
наставе, 

6. Систематскп инфпрмисаое кприсника 
щкплске библиптеке п нпвпиздатим коигама, 
струшним шаспписима и другпј грађи, п 

 
тпкпм 
щкплске 
гпдине 

 
щкплски 
библиптекар, 
наставници,  

 
 
дневник рада 
библиптекара, 
извещтаји 
библиптекара 
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тематским излпжбама у вези с ппјединим 
издаоима, аутприма, акцијама и јубилејима, 
и усменп или писменп приказиваое 
ппјединих коига и шаспписа. 

 
IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1. Припрема (пбушаваое) ушеника за сампсталнп 
кприщћеое разлишитих извпра сазнаоа и 
свих врста инфпрмација у настави и ван ое, 

2. Систематскп пбушаваое ушеника за упптребу 
инфпрмаципнпг библиптешкпг апарата, у 
складу са оихпвим сппспбнпстима и 
интереспваоем,  

3. Пружаое ппмпћи ушеницима пкп ушеоа ван 
щкпле и усвајаоу метпда сампсталнпг рада на 
тексту и другим материјалима, 

4. Пружаое ппмпћи ушеницима у припреми и 
пбради задате теме, 

5. Уппзнаваое ушеника са метпдама и техникама 
наушнпг истраживаоа и библипграфскпг 
цитираоа, 

6. Рад на развијаоу ппзитивнпг пднпса према 
шитаоу и важнпсти разумеваоа текста и 
упућиваоу на истраживашке метпде рада 
(упптреба лексикпна, енциклппедија, решника 
и др.) и пмпгућаваоу претраживаоа и 
упптребе свих извпра и псппспбљаваоу за 
сампсталнп кприщћеое, 

7. Навикаваое ушеника да пажљивп кпристе и 
шувају библиптешку грађу, да развијају навику 
дплажеоа у щкплску и јавну библиптеку и да 
узимају ушещћа у оеним културнп - 
прпсветним активнпстима у складу са 
оихпвим интереспваоима и пптребама 
(шаспви библиптекарства и уппзнаваое са 
радпм щкплских секција; шитаое, 
беседнищтвп, стваралащтвп, такмишеоа, 
квизпви п прпшитаним коигама, развијаое 
кпмуникације кпд ушеника и сл.), 

8. Ппдстицаое ппбпљщаоа инфпрмаципне, 
медијске и инфпрматишке писменпсти 
ушеника, развијаоем истраживашкпг духа и 
критишкпг пднпса према разлишитим 
инфпрмацијама и извприма сазнаоа и псећаја 
за естетске вреднпсти, 

9. Рад са  ушеницима у шитапници, у 
радипницама за ушенике, и на реализацији 
щкплских прпјеката (Здрав живпт, Екплпгија, 
Тплеранција, Шкпла без насиља, Дешија права 
и другп).  

 

 
тпкпм 
щкплске 
гпдине 

 
щкплски 
библиптекар, 
ушеници, 
наставници 

 
 
дневник рада 
библиптекара, 
извещтаји 
библиптекара 

V РАД СА РПДИТЕЉИМА, ПДНПСНП СТАРАТЕЉИМА 
1. Ушещће на рпдитељским састанцима ради 

даваоа инфпрмација п шиталашким 
интереспваоима и пптребама ушеника, ради 
развијаоа шиталашких и других навика 

 
 
тпкпм 
щкплске 
гпдине 

 
 
щкплски 
библиптекар, 
наставници, 

 
 
дневник рада 
библиптекара, 
извещтаји 
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ушеника и фпрмираоу лишних и ппрпдишних 
библиптека, 

2. Пствариваое сарадое са рпдитељима у вези 
са развијаоем шиталашких навика ушеника. 

 

ушеници, 
рпдитељи 

библиптекара 

VIРАД СА ДИРЕКТПРПМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 
ПЕДАГПШКИМ АСИСТЕНТПМ И ПРАТИПЦЕМ УЧЕНИКА 

1. Сарадоа са струшним већима наставника, 
педагпгпм, психплпгпм и директпрпм щкпле у 
вези с набавкпм и кприщћеоем коижне и 
некоижне грађе, те целпкупнпм 
прганизацијпм рада щкплске библиптеке,  

2. Инфпрмисаое струшних већа, струшних 
сарадника и директпра п набавци нпве 
струшне литературе за предмете, дидактишкп-
метпдишке и педагпщкп-психплпщке 
литературе,  

3. Инфпрмисаое п развпју медијске и 
инфпрматишке писменпсти, иупућиваое на 
критишки и креативни пднпс ушеника 
приликпм кприщћеоа извпра, 

4. Припремаое заинтереспваних за реализацију 
мултидисциплинарних прпјеката, излпжби, 
креативних радипница; за прганизпваое 
коижевних сусрета и других културних 
дпгађаја, кап и екплпщких прпјеката и 
садржаја у кпјима се аппстрпфира бпрба 
прптив свих пблика зависнпсти, 

5. Сарадоа пкп пбезбеђиваоа коижне и 
некоижне грађе за щкплску библиптеку кпју 
кпристе ушеници, наставници и струшни 
сарадници, 

6. Припремаое и прганизпваое културних 
активнпсти щкпле (коижевне трибине, 
сусрети, разгпвпри, акције прикупљаоа коига 
и завишајне коижне и друге грађе, излпжбе, 
кпнкурси, пбележаваое знашајних јубилеја 
везаних за щкплу и прпсвету: „Месец коиге”, 
„Светски дан коиге”, „Дешија недеља”, „Дан 
писменпсти”, „Дан матероег језика”, Јубилеј 
щкплских библиптека и щкплских 
библиптекара и др.), 

7. Ушещће у припремаоу прилпга и изради 
щкплскпг гласила.  

 
 
 
тпкпм 
щкплске 
гпдине 

 
 
 
щкплски 
библиптекар, 
наставници, 
ушеници, 
директпра 

 
 
дневник рада 
библиптекара, 
извещтаји 
библиптекара 

VIIРАД У СТРУЧНИМ ПРГАНИМА И ТИМПВИМА 
1. Рад у щкплским тимпвима на изради 

гпдищоег и развпјнпг плана щкпле и 
щкплскпг прпграма, на реализацији наставе 
заснпване на истраживаоу – прпјектне 
наставе,  

2. Рад у струшним тимпвима у складу са 
рещеоем директпра, 

3. Рад у струшним тимпвима у циљу 
прпмпвисаоа щкпле и прикупљаоа средстава 
за пбнпву коижнпг фпнда. 

 

 
 
тпкпм 
щкплске 
гпдине 

 
 
щкплски 
библиптекар, 
струшни тимпви 
наставника 

 
 
дневник рада 
библиптекара, 
извещтаји 
библиптекара 
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VIIIСАРАДОА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНПВАМА, 
ПРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕОИМА И ЈЕДИНИЦПМ 
ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

1. Сарадоа са другим щкплама, щкплскпм, 
нарпднпм и другим библиптекама на 
теритприји лпкалне сампуправе, управнпг 
пкруга и Републике Србије пп питаоуразмене 
и међубиблиптешке ппзајмице, 

2. Сарадоа са лпкалнпм сампуправпм пп 
питаоу прпмпције рада библиптеке и щкпле, 

3. Сарадоа са прпсветним, наушним, културним 
и другим устанпвама (нпвинскп-издавашким 
предузећима, радип-телевизијскпм центрима, 
филмским и ппзприщним кућама, дпмпвима 
културе и културнп прпсветним заједницама и 
прганизацијама кпје се баве радпм и 
слпбпдним  временпм пмладине и другим 
пбразпвним устанпвама), 

4. Ушещће у раду Друщтва щкплских 
библиптекара Србије и других струшних 
друщтава у лпкалнпј сампуправи и Републици 
Србији. 

 

 
 
тпкпм 
щкплске 
гпдине 

 
щкплски 
библиптекар, 
наставници, 
ушеници, 
директпр, 
градска 
библиптека 
,,Светпзар 
Маркпвић,, 

 
 
дневник рада 
библиптекара, 
извещтаји 
библиптекара 

IX  ВПЂЕОЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 
СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ 

1. Израда анптација, ппписа и скупљаоа 
ппдатака у вези с наставним предметима и 
струшнп-метпдишким пбразпваоем и 
усаврщаваоем наставника и сарадника, 
впђеое збирки и ппсебних фпндпва, 

2. Праћеое и евиденција кприщћеоа 
литературе у щкплскпј библиптеци, 

3. Впђеое дпкументације п раду щкплске 
библиптеке и щкплскпг библиптекара – 
анализа и вреднпваое рада щкплске 
библиптеке у тпку щкплске гпдине, 

4. Струшнп усаврщаваое – ушещће на 
семинарима, саветпваоима и другим 
скуппвима на кпјима узимају ушещће и 
щкплски библиптекари. 

 

 
 
тпкпм 
щкплске 
гпдине 

 
 
щкплски 
библиптекар 

 
 
дневник рада 
библиптекара, 
извещтаји 
библиптекара 
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ПЛАНПВИ 
РУКПВПДЕЋИХ ПРГАНА, 

ПРГАНА УПРАВЉАОА 
И ДРУГИХ ПРГАНА У ШКПЛИ 
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ПЛAН РAДA ШКПЛСКПГ ПДБПРA 
 

Тема Нпсилац 
активнпсти 

Време 
реализације 

Нашин 
праћеоа 

 Усвaјaое  Гпдищоег плана рaдa щкпле,  
инвестиципних aктивнпсти, инпвирaое ппреме 
щкпле, извещтај п раду щкпле и директпра 
 

Директпр 
 

Септембaр Евиденција  
у записнику 

 Aнaлизa успехa и дисциплине ушеникa  
щкпле на крају првпг трпмесешја 

 

Директпр 
 

Нпвембaр Евиденција  
у записнику 

 Разматраое плaна уписa ушеникa првпг  
рaзредa у щкплску 2023/24.гпдину 

 

Директпр 
 

 
Децембaр 

Евиденција  
у записнику 

  Дпнпщеое пдлуке п пппису пснпвних  
средстaвa и ситнпг инвентaрa 

Директпр 
 

Евиденција  
у записнику 

 Рaзмaтрaое финaнсијскпг ппслпвaоa щкпле Директпр 
 

Евиденција  
у записнику 

 Извещтaј п рaду щкпле и раду директпра 
 у првпм пплугпдищту щкплске 2022/23.гпдине 
      •Aнaлизa успехa и дисциплине ушеникa  
щкпле на крају првпг  пплугпђа 
 

Директпр 
 

Јaнуaр Евиденција  
у записнику 

 Изврщене припреме зa ппшетaк рaдa другпг  
пплугпдищтa, aктивнпст рукпвпдствa щкпле пкп  
инпвирaоa ппреме и пснпвних нaстaвних  
средстaвa 

Директпр 
 

 
Фебруaр 

Евиденција  
у записнику 

 Aнaлизa пствaрене сaрaдое сa друщтвенпм  
срединпм 

Директпр 
 

Мaрт Евиденција  
у записнику 

 Aнaлизa успехa и дисциплине ушеникa  
щкпле на крају трећег трпмесешја 

Директпр 
 

Април Евиденција  
у записнику 

  Анализа успеха ушеника на крају другпг 
пплугпдищтa 

Директпр 
Кппрдинатпр 
тима 

Јун Евиденција  
у записнику 

 Рaзмaтрaое кaдрпвске прпблемaтике,  
дпнпщеое пдлуке п рaсписивaоу кпнкурсa зa  
пријем нaстaвникa 

Директпр 
 

       
Август 

Евиденција  
у записнику 
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ПЛАН РАДА ДИРЕКТПРА ШКПЛЕ 
 

Тема Време 
реализације 

Нашин 
праћеоа 

 1. Ушещће у изради прпграмске структуре 
     рада щкпле 

 
Септембар 
 
 
 
У тпку 
щкплске 
гпдине 

Извещтаји  
Директпра 
 
 
 
Записници са састанака 
тимпва и актива 

 2. Рад у Тиму за сампвреднпваое рада щкпле, 
     активу за развпј щкплскпг прпграма,  активу за щкплскп 
     развпјнп планираое, Тиму за защтиту пд  
     насиља, дискрииминације, злпстављаоа и занемариваоа,  
     Тиму за ппдрщку ушеницима на размени, Тиму за инклузивнп  
     пбразпваое, Тиму за пбезбеђиваое квалитета и развпј  
     устанпве, Тиму за развпј међупредметних  
     кпмпетенција и предузетнищтва, Тиму за прпфесипнални  
     развпј  

 3. Пбилазак и уппзнаваое са ушеницима првпг разреда Увид у  
Електрпнски 
 дневник 

1. 4. Пријем странака и кпмуникација са пкружеоем 

 

 

5.Редпвне кпнсултације са струшним сарадницима  

 
 

 6. Припремаое седнице струшних пргана щкпле 

 7. Ппсета шаспвима редпвне наставе ушеника првпг 
     разреда у сарадои са психплпгпм 
 

 1. Ппсета шаспвима редпвне наставе ушеника другпг 
     разреда у сарадои са психплпгпм 

 
 
 
 
пктпбар 

Евиденција 
п ппсети 
шаспвима 

2.Састанак са активима наставника и анализа успеха 

 

Записник  
са састанака 

 3. Припремаое седнице струшних пргана щкпле 

 4. Ппдстицаое наставника за примену савремене 
пбразпвне технплпгије 

Записник  
са састанака 

 5. Пријем странака и кпмуникација са пкружеоем  

1. Ппсета шаспвима редпвне наставе ушеника   
трећег разреда у сарадои са психплпгпм 

 
 
 
нпвембар 
 
 

Евиденција 
п ппсети 
шаспвима 

1. Прганизпваое седница Пдељеоских већа 

 

Записник 
са седница 

 3. Пријем странака и кпмуникација са пкружеоем 

 4. Праћеое рада наставника приправника Записник 

 1. Разматраое предлпга плана уписа за щкплску 
     2023/24. гпдину 

 
 
 
 
 
 
 

Записник 

 2. Припрема и пдржаваое седница Пдељеоских већа 

 3. Припрема извещтаја п пплугпдищоем раду щкпле извещтај 

4. Ппсета шаспвима редпвне наставе ушеника шетвртпг  
      разреда у сарадои са психплпгпм 

Евиденција 
п ппсети 
шаспвима 
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 5. Дпгпвпр са наставницима пкп оихпвпг струшнпг 
     усаврщаваоа 

 
 
децембар 

 

 6. Кпнтрпла впђеоа разредне дпкументације 

 
 1. Прганизпваое пбележаваоа Дана Светпг Саве 

 
јануар 

Записник  
са седнице 
Н. већа  2. Припрема за пдржаваое седнице Наставнишкпг 

     већа ппсвећене успеху и дисциплини ушеника у  
     првпм пплугпдищту 

 3. Пријем странака и кпмуникација са пкружеоем 

 4. Ушествпваое на семинарима за струшнп усаврщаваое 
 

Евиденција у  
у лишнпм 
дпсијеу 

5. Прганизпваое пдржаваоа рпдитељских састанака   

6. Прганизпваое седнице Наставнишкпг већа на  

      ппшетку другпг пплугпдищта 

  

1. Ппсета шаспвима дппунске, дпдатне наставе и секција 
      у сарадои са психплпгпм щкпле 

 
 
 
фебруар 

Евиденција 
п ппсети 
шаспвима  2. Рад у активу за сампвреднпваое рада щкпле, 

     Тиму за РП, Тиму за защтиту ушеника пд насиља,  
     Дискриминације, злпстављаоа и занемариваоа, Тиму за 
     ппдрщку ушеницима на размени, Тиму за инклузивнп  
     пбразпваое, тиму за пбезбеђиваое квалитета и развпј  
     устанпве, тиму за развпј међупредметних  
     кпмпетенција и предузетнищтва, тиму за прпфесипнални  
     развпј 

 3. Припрема седница струшних пргана Записник  
са седница 

 4. Редпвне кпнсултације са струшним сарадницима  

1. Ппсета шаспвима редпвне наставе   
 
 
март 

 

2. Ушещће у изради прпграма вреднпваоа рада щкпле 

и оегпвпј реализацији 

 3. Припрема седница струшних пргана Записник  
са седница 

 4. Пријем странака и кпмуникација са пкружеоем  

 1. Анализа рада струшних пргана  
 
 
 
 
април 

извещтај 

 2. Прганизпваое седница Пдељеоских већа  

 3. Прганизпваое седнице Наставнишкпг већа - анализа 
успеха и дисциплине на крају трећег класификацип- 
нпг перипда 

Записник  
са седница 

4. Ппсета шаспвима редпвне наставе  
     у сарадои са психплпгпм 

Евиденција 
п ппсети 
шаспвима 

 5. Прганизпваое пдржаваоа рпдитељских састанака Записник  
са рпдитељскпг  
састанка  

1. Прганизпваое седнице Наставнишкпг већа - анализа 
успеха и дисциплине ушеника шетвртпг разреда 

 
 
 
мај 

 
 
Записник  
са седница 

 2. Планираое радних састанака унапред за месец  
     пднпснп недељу 

 3. Прганизпваое матурскпг испита 

 1. Израда плана инвестиципних активнпсти  
 

 

 2. Прганизпваое уписа за щкплску 2023/24. гпдину 
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 3. Прганизпваое припремне наставе  
 
 
јун 

 4. Прганизпваое седница Пдељеоских већа 

 5. Прганизација седнице Наставнишкпг већа - анализа 
     успеха и дисциплине на крају другпг пплугпдищта 

Записник  
са седница 

 6. Прганизпваое пдржаваоа рпдитељских састанака Записник  
са рпдитељскпг 
 састанка 

  
7. Припрема и задужеоа за израду предлпга Прпграма 
      рада щкпле за наредну щкплску гпдину   

 

 1. Прганизација ппправних и разредних испита  
 
 
 
    август 

 

 2. Прганизација припреме ппшетка нпве щкплске  
     гпдине 

 

 3. Прганизација седнице Наставнишкпг већа Записник  
са седница 

 4. Прганизација израде предлпга Прпграма рада 
      щкпле за нпву щкплску гпдину 

 

 5. Пријем странака 
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ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКПЛЕ 
 

Р. 
БР. 

Садржај активнпсти Време 
реализације 

Нпсилац 
активнпсти 

Начин праћеоа 

  1. Израда аката везаних за 
престанак,засниваое раднпг 
пднпса, преузимаое са листа, 
пријаве на спцијалнп псигураое, 
кап и за рад директпра, припрема 
за кпнституисаое нпвпг сазива 
Савета рпдитеља, кап и за 
пдржаваое седнице Шкплскпг 
пдбпра дп 15.септембра 

1-15.09.2022. 
гпдине 

Секретар у 
сарадои са 
директпрпм  

Евидентирана,  заведена 
акта у делпвпднику  

  2. Рад на пбради ппдатака за 
ушенишке стипендије у 2021/2022. 
 

16.9 -
30.9.2022. 
гпдине 

Секретар уз 
ппмпћ 
пдељеоских 
старещина 

Благпвремена дпстава и 
евидентираое пријава и 
пратеће дпкументације за 
пствариваое права ушеника 
на стипендију 

  3. Прпвера садржаја дпсијеа 
заппслених и уређиваое 
перспналне евиденције п раду и 
пстале дпкументације 

1.9-30.9.2022. 
гпдине 
 

Секретар у 
сарадои са 
псталим 
јавним 
службама 

Дпсијеа и службени 
регистри заппслених 

  4. Праћеое закпнских прпписа и рад 
на усклађиваоу аката са 
закпнским прпменама  

тпкпм целе 
щкплске 
гпдине  

Секретар у 
сарадои са 
директпрпм 
щкпле 

Усаглащаваое аката са 
измеоеним закпнским 
прпписима 

  5. 
 
 

Дпстављаое ппдатака 
Наципналнпј служби за 
заппщљаваое п лицима кпја су 
ангажпвана ради пбављаоа 
струшне праксе у щкпли 

пд 1. дп 10. у 
свакпм месецу 

Секретар Благпвременп дпстављени 
извещтај  

  6. Припрема и присуствп седницама 
Шкплскпг пдбпра, Савета 
рпдитеља, благпвремена израда 
записника, пдлука и других аката 

тпкпм целе 
щкплске 
гпдине 

Секретар у 
сарадои са 
директпрпм и 
председн. 
Шкплскпг 
пдбпра и 
Савета 
рпдитеља 

Записници и дпнете пдлуке, 
закљушци и пстала акта на 
седницама 

   7.  Припрема статистишких извещтаја 
за крај 2021/2022.щкплске гпдине 
и ппшетак 2022/2023.щкплске 
гпдине 

дп краја 
пктпбра 
2022.гпдине 

Секретар у 
сарадои са 
директпрпм 

Благпвременп примљени 
извещтаји и  дпстављени уз 
пптпис статистици 

   8. Израда кпнашнпг списка ушеника 
за стипендије и оихпва дпстава 
Министарству 

дп 5.10.2022. 
гпдине 

Секретар Благпвременп примљен 
списак без примедби кап и 
пбавещтеое п дпбијеним 
стипендијама 
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   9. Заврщетак перспналне 
дпкументације везане за статус 
радника у щкплскпј 2022/2023. и 
оихпвп ажурираое 

10 - 21.10. 
2022. 

Секретар у 
дпгпвпру са 
директпрпм 

Заврщени кпнкурси, 
преузимаоа,урађена 
рещеоа,угпвпри и пстала 
дпкумента везана за статус 
радника 

  10. Дпстављаое кварталних 
извещтаја УЈН п реализпваним 
набавкама  

- дп 
10.10.2022,  
- дп 
10.01.2023, 
- дп 
10.04.2023,  
- дп 
10.07.2023. 
гпдине 

Секретар у  
дпгпвпру са 
Директпрпм и 
службпм 
рашунпвпд. 

Евиденција у спфтверскпм 
прпграму УЈН  
 

  11. Израда и дпстављаое спискпва 
ушеника медицини рада и 
стпматплпщкпј служби за 
систем.прег.  

рпк пп дппису 
служби 

Секретар у 
сарадои са 
разредним 
старещинама 

Изврщена кпнтрпла пд 
надлежних 
служби,дупликати пверених 
спискпва 

  12. Припремаое и присуствп 
седницама ппједних струшних 
щкплских пргана и тимпва 

Пп пптреби и 
налпгу 
директпра 

Секретар у 
дпгпвпру са 
директпрпм 

Записници, реализпване 
пдлуке, закљушци и 
дпгпвпри са шланпвима 
пргана у щкпли 

  13. Впђеое евиденције п раду и 
дпласку  заппслених на рад 

трајнп Секретар Пбрашун заппслених на 
пснпву впђене евиденције 
п присутнпсти на ппслу 

  14. Спрпвпђеое васпитнп-
дисциплинских ппступака пп 
ппднетим пријавама наставника и 
впђеое евиденције у тим 
ппступцима и израда 
пдгпв.пдлука  

у рпкпвима 
прпписаним 
закпнпм 

Секретар у 
дпгпвпру са 
директпрпм и 
пдељеоск. 
старещинама 

Изрешене мере и записници 
п спрпведенпм ппступку 

  15. Сарадоа са инспекцијским 
службама п кпнтрпли  рада щкпле 

пп најави 
инспекцијских 
служби 

Секретар у 
сарадои са 
директпрпм 

Записници п изврщенпм 
инспекцијскпм прегледу 

  16. Пријем пријава за пплагаое 
испита (ппправних, разредних , 
дппинских и испита ванредних 
ушеника) и израда расппреда 
пплагаоа испита пп преметима 

у складу са 
Правилникпм 
п испитима 

Секретар у 
сарадои са 
наставницима 

Реализација и прганизација 
испита-записници п 
пдржаним испитима 

  17. Преглед и ажурираое 
регистратпрскпг материјала на 
крају щкплске 2021/2022. 
 

дп 15.11.2022. 
гпдине 

Секретар у 
сарадои са 
заппсленим у 
щкпли 

Ажуриране матишне коиге 
редпвних  и ванредних 
ушеника и дпсијеа радника. 

  18. Предузимаое пптребних 
активнпсти везаних за јавне 
набавке 

тпкпм целе 
щкплске 
гпдине 
 

Секретар у 
сарадои са 
надлежним 
службама у 
щкпли 

Дпкументација п 
спрпведеним ппступцима 

  19.              Издаваое дупликата јавних 
исправа,увереоа и пптврда 

тпкпм целе 
щкплске 
гпдине 
 

Секретар Евиденција п издатим 
дпкументима 
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  20. Припрема и кпнсултације пкп 
гпдищоег ппписа 

нпвембар 
2022. Гпдине 

Секретар са 
надлежним 
службама 

Активнпсти кпје се 
предузимају на пснпву 
дпгпвпра 

  21. Израда рещеоа и пстале 
активнпсти пкп Гпдищоег ппписа 

дп 31.12.2022. 
гпдине 

Секретар са 
директпрпм и 
щефпм 
рашунпвпдства 

Закпнски спрпведен пппис 
пд стране фпрмираних 
кпмисија 

  22. Израда управних и других 
ппднесака, пдлука, пптврда, 
увереоа и дрг.  

тпкпм целе 
щкплске 
гпдине 

Секретар Сарадоа са службама и 
прганима града 

  23. Набавка средстава за пдржаваое 
прпстприја у щкпли 
 

тпкпм целе 
щкплске 
гпдине у 
дпгпвпру са 
ппмпћним 
пспбљем 

Секретар уз 
кпнсултацију 
са директпрпм 

Евиденција п навакама 

  24. Израда рещеоа и пстале 
дпкуметације у вези са гпдищоим 
ппписпм импвине и пбавеза 
щкпле 

нпвембар 
/децембар 
2022. и јануар 
2023. гпдине 

Секретар у 
сарадои са 
щефпм рашун. 
 

Прганизпваое и 
реализација гпдищоег 
ппписа 

  25. Припрема списка радника за 
пверу здравствених коижица 

крај  децембра 
2022. и  
крај маја 
2023.гпдине 

Секретар Благпвременп регулисаое 
за прву и  другу пплпвину 
гпдине 

  26. Израда расппреда пплагаоа 
испита ванредних ушеника 
 

ппсле 5.пг у 
месецу (у 
кпјима су 
испитни 
рпкпви) 

Секретар Евиденција п спрпведеним 
испитима у испитнпм рпку 

  27. Усаглащаваое Аката щкпле са 
нпвим закпнским пдредбама и 
оихпвп ажурираое – пп пптреби 

у тпку целе 
гпдине пп 
пптреби 

Секретар у 
сарадои са 
директпрпм 

Усклађени и усвпјени Акти 
пд стране пргана 
управљаоа и других пргана 
щкпле 

  28. Припрема  рещеоа за гпдищои 
пдмпр  
 

крај децембра 
2022.гпдине 

Секретар у 
дпгпвпру са 
заппсленим и 
директпрпм 

Евиденција п раду и 
пдсутнпсти заппслених 

  29. Припрема и прганизпваое Светпг 
Саве 

јануар 
2023.гпдине 

Секрет, дирек. 
и заппслени 

Прпслава Светпг Саве 

  30. Впђеое Записника на седницама 
пргана щкпле 

у тпку целе 
щкплске 
гпдине-пп 
пптреби 

 
Секретар 

Евиденција п пдржаним 
састанцима и дпнетим 
пдлукама и закљушцима 

  31. Издаваое јавних исправа 
редпвним и ванредним 
ушеницима пп заврщенпм 
испитнпм рпку  

тпкпм целе 
щкплске 
гпдине 

 
Секретар 

Евидентираое заврщених 
ушеника  

  32. Пријем и експедиција ппщте и 
оенп развпђеое и завпђеое 
аката 

у тпку целе 
щкплске 
гпдине 

Секретар Примљена ппщта и акти и 
оихпва даља експедиција 
на реализацију 

  33. Пријава и пдјава радника на 
пдређенп време и евиденција п 

у тпку целе 
щкплске 

Секретар Несметанп пствариваое 
прпцеса рада у щкпли 
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оихпвпм раду и престанку гпдине 

  34. Прганизација и реализација 
матурскпг испита, даваое 
инфпрмација, инструкција и 
савета 

мај и јун 
2023.гпд. 

Секретар Правилнп спрпвпђеое 
матуре 

  35. Впђеое евиденције пп серијским 
брпјевима п издатим 
сведпшанствима и диплпмама за 
матуранте 

јун 2023. 
гпдине 

Секретар Евидентиране издате јавне 
исправе за матуранте 

  36. Израда и издаваое сведпшанства 
за редпвне ушенике 

јун  
и август 
2023.гпд. 

Секретар Евиденција п издатим 
сведпшанствима и 
диплпмама 

  37. Кпнсултације пкп кприщћеоа 
гпдищоег пдмпра и израда 
рещеоа у вези са тим 

мај 2023. 
гпдине 

Секретар и 
директпр уз 
кпнсултацију 
са 
заппсленима 

Закпнскп прганизпваое и 
спрпвпђеое пдласка на 
гпдищои пдмпр 

  38. Сређиваое и ажурираое 
дпкументације на крају щкплске 
гпдине 

август 
2023.гпд. 

 
Секретар 

Сређена и архивирана 
дпкументација 

  39. Припрема за упис ушеника првпг 
разреда  и пружаое пптребних 
инфпрмација рпдиељима и 
ушеницима  

ппшетак јула 
2023. 

 
Секретар 

Правилнп прганизпван и 
спрпведен упис 

  40. Израда и издаваое рещеоа за 
гпдиои пдмпр 

Јун 2023. 
гпдине 

Секретар Издаваое рещеоа за 
пдлазак на гпдищои пдмпр 

  41. Пријем пријава за пплагаое  
испита у августу 

1 - 5.8.2023.  
гпдине 

Секретар Заврщетак августпвскпг 
испитнпг рпка 
 

  42. Кпнтрпла матишних коига и 
оихпвп ажурираое  

друга 
пплпвина 
августа 2023. 
гпдине 

Секретар и 
директпр 

Правилан заврщетак и 
закљушене мат.ко.и 
евиденција рада 

43. Предаваое на Наставнишкпм већу 
– Реагпваое у слушају 
дискриминатпрнпг ппнащаоа 

Нпвембар  Секретар Увид у записник са Н.већа 

44. Струшнп усаврщаваое  У тпку щкплске 
гпдине 

Секретар Сертификат  
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ПЛAН  РAДA СAВЕТA РПДИТЕЉA 

 

Тема 
Нпсилац 

активнпсти 
Време 

реализације 
Начин 

праћеоа 

Фпрмирaое Сaветa рпдитељa и оегпвa 
дппунa; избпр за шланпве тимпва и актива; 
реaлизaцијa екскурзије шетвртпг разреда 

Директпр 
Председник 
Савета 
рпдитеља 

 

Септембaр 
Записник 
са седнице 

Анaлизa успехa и дисциплине ушеникa 

Директпр 
Председник 
Савета 
рпдитеља 
 

Пктпбaр 
Записник 
са седнице 

Предлпг мера за унапређеое пбразпвнп- 
васпитнпг рада 
 

Директпр 
 

Нпвембaр 
Записник 
са седнице 

Анaлизa успехa и дисциплине ушеникa на 
крају првпг пплугпдищта 
 

Директпр 
 

Јануар 
Записник 
са седнице 

Разматраое услпва за рад щкпле 

Директпр 
Председник 
Савета 
рпдитеља 
 

Фебруaр 
Записник 
са седнице 

Разматраое текућих прпблема 
Директпр 
Секретар 

Мaрт 
Записник 
са седнице 

Aнaлизa успехa и дисциплине ушеника 
Директпр 
 

Aприл 
Записник 
са седнице 

Предлпг мера за унапређеое пбразпвнп- 
васпитнпг рада 
 

Директпр 
Председник 
Савета 
Рпдитеља 
Кппрдинатпр 
тима 
 

Мaј 
Записник 
са седнице 

Aнaлизa успехa и дисциплине на крају 
щкплске гпдине 
 

Директпр 
 

Јун 
Записник 
са седнице 

 

 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКПГ ПАРЛАМЕНТА ГИМНАЗИЈЕ ЗАЈЕЧАР 
 

 
 
 

 

Ред. 
Бр. 

Активнпсти Нпсипци 
активнпсти 

Време 
реализације 

Праћеое 

1.  Прпмпција рада 
Ушенишкпг 
парламента 

Тим УП 
Председник УП 

Тпкпм целе 
гпдине 

Списак 
пдељеоа у 
кпјима се 
врщила 
прпмпција 
Записник са 
седнице У. 
парламента 

2.  Прпдаја и размена 
коига 

Председник УП 
прпф. 
Стпјанпвић 
Слађана 

Септембар 
Друга недеља 

Фптпграфије 
дпгађаја 
Записник са 
седнице У. 
парламента 

3.  Фпрмираое нпвпг 
сазива Ушенишкпг 
парламента. Свешана 
скупщтина и избпр 
председника и 
псталих функција 
(избпр ушеника за 
щкплске тимпве ) 

Председник УП 
и Представници 
нпвпг сазива 
скупщтине 

Септембар 
Друга недеља 

Записник са 
седнице У. 
парламента 

4.  Турнир у фудбалу Председник УП 
и сарадници 
Прпф.физикпг 
васпитаоа 

Септембар 
Четврта 
недеља 
 

Фптпграфије 
дпгађаја 
Записник са 
седнице У. 
парламента 

5.  Турнир баскет 3x3 
 

Председник УП 
И сарадници 
Прпф.физикпг 
васпитаоа 

Пктпбар 
Друга недеља 

Фптпграфије 
дпгађаја 
Записник са 
седнице У. 
парламента 

6.  Избпр и куппвина 
щкплскпг пзвушеоа и 
микрпфпна 

Председник УП 
И сарадници 

Пктпбар 
Прва недеља 

Увид у 
дпкументацију  
Фптпграфије 
Записник са 
седнице У. 
парламента 

7.  Радипница са 
заинтереспваник 
ушеницима и 
шланпвима 
скупщтине 
У.парламента на 
тему „Металнп 
здравље младих“ 

Кппрдинатпр 
У.П. Стпјанпвић 
Слађана 
 

пктпбар Извещтај са 
радипнице и 
фптпграфије 
Записник са 
седнице У. 
парламента 
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8.  Излпжба 
фптпграфија фптп 
дружине  
(у хуманитарне 
сврхе) 

Председник УП 
и сарадници 

Нпвембар 
Трећа недеља 

Фптпграфије 
са дпгађаја 
Записник са 
седнице У. 
парламента 

9.  Ппправка и 
инсталација разгласа 
у щкпли 
 

Председник УП 
 

За време 
зимскпг 
распуста 

Увид у 
записник 

10.  Прганизпваое 
забаве у сали за 
физишкп 

Представници 
УП 
И сараднци 

21. јануар Фптпграфије 
са дпгађаја 
Записник са 
седнице У. 
парламента 

11.  Радипница на тему 
„Тргпвина људима“ 

Психплпг щкпле  
Драгана 
Петрпвић (Тим 
за защтиту и 
ДНЗЗ) 
ЦК Зајешар  

У тпку щкплске 
гпдине 

Фптпграфије 
Записник са 
седнице У. 
Парламента 
Списак 
присутних 

12.  Укращаваое щкпле 
за  нпвпгпдищое 
празнике 
 

Представници 
УП 
и сарадници 
Прпф.Маја 
Митрпвић 

Децембар Фптпграфије 
са акције 
Записник са 
седнице У. 
парламента 

13.  Пбележаваое псмпг 
марта, Дана жена 
 

Представници 
УП 
и сарадници 

8. март Фптпграфије 
са дпгађаја 
Записник са 
седнице У. 
Парламента 
 

14.  Разматраое идеја за 
аплицираое на 
прпјекту „Млади у 
ппкрету „  
зајешарских 
инцијатива 
 

Представници  
УП 
и сарадници 

фебруар Увид у 
записник 

15.  Припреме и 
спрпвпђеое избпра 
за председника УП 
2023/24 гпдине 
 

Председник УП, 
сви шланпви 
скупщтине и 
прпф.  

Април-Мај Извещтај са 
седнице 

16.  Недеља „Псмака“ Представници 
У.П. 
Прихплпг щкпле  
Драгана 
Петрпвић 

Мај Фптпграфије 
са дпгађаја 
Записник са 
седнице У. 
парламента 

17.  Извещтаја п раду 
У.парламента  за 
2022/23 гпдину. 

Председник УП 
и Прпф. Слађана 
Стпјанпвић 
 

Јун Гптпв извещтај 
п раду УП за 
2022/23 гпд. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ



 
ПЛAН РAДA СЕКЦИЈA 

 

 
ПЛAН ЛИКПВНЕ СЕКЦИЈЕ 

 
 

Р. 
брпј 

Тема Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Начин праћеоа 

1. Пбавещтеое ушеницима щкпле п 

ликпвнпј секцији  и пријављиваое 

ушеника 

септембар 

Наставник 
ушеници 
 

Пбавещтеое  
списак ушеника 
 

2. Селекцијa припремa зa  
реaлизaцијунa плaтну 
или кaртпну, кпмппзицијa, ппшетaк 
прве фaзе 
ппстaвљaое, ппдсликaвaое, 
селективaн прилaз 
пднпсимa велишинa,пдређивaое 
текстуре и фaктуре 
 

 
пктпбaр 

 
Наставник 
ушеници 

 
Увид у електрпнски 
дневник 

3. Сликaое, исликaвaое, aнaлитишки 
приступ, 
дпследнпст,  уппрнпст, 
мaтеријaлизaцијa, 
кпректурa, индивидуaлни приступ 

 
нпвембaр 

 
Наставник 
ушеници 

 
Увид у електрпнски 
дневник 

4.     Сликaое, пткривaое рaзлике у  
афинитету 
ушеникa, дпвпђеое сликa у фaзу 
зaврщенпсти, 
ппремa   и припремa слике 
зa излaгaое 

 
децембaр 

 
Наставник 
ушеници 

 
Увид у електрпнски 
дневник 

5. Сaрaдоa сa другим секцијaмa: Израда 
 панпа на тему превенције насиља 
 

фебруaр Наставник 
ушеници 

Фптпграфије  
Панп  
Увид у електрпнски 
дневник 
 

6. Сликaое, извпђеое, дaље 
Негпвaое уппрнпсти и 
дпследнпсти, пткривaое ликпвних 
прпблемa.                   

 
мaрт 

Наставник 
ушеници 

 
Увид у електрпнски 
дневник 

7. 
Зaврщaвaое претхпдних 
рaдпвa,ппстaвљaое нпвих 
ппдсликaвaое, исликaвaое, 
зaврщaвaое рaдпвa 

 
aприл 

 
Наставник 
ушеници 

 
Увид у електрпнски 
дневник 

8. 
Гпдишоa излпжбa уРaдул-бегпвпм 
кпнaку 

јун  
Наставник 
ушеници 

 
Увид у електрпнски 
дневник 
Фптпграфије 
Ппзивнице 
Увпд у сајт щкпле   
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ПРПГРАМ РАДА ФПТП СЕКЦИЈЕ 

 
 
 
Час Тема 

1 Дпгпвпр п раду 

2 Принцип рада фптпапарата 

3 Фптпапарати(брсте и кпнструкције) 

4 Сензпр фптпапарата 

5 Избпр и примена фптпапарата 

6 Пбјективи 

7 Експпзиција и кпнтраст 

8 Сенка 

9 Снимаое при распплпживпј светлпсти 

10 Ритам ппкрета и ритам слике 

11 Ппсматраое и фптпграфисаое 

12 Кадрираое 

13 Текстура 

14 Кпмппзиција 

15 Упптреба бпје 

16 Брзина затвараша и ппкрет 

17 Фпкус и бленда 

18 Жарищна дужина 

19 Ппдещаваоа апарата 

20 Ппртрет 

21 Пејзажи 

22 Архитектура 

23 Макрп фптпфрафија 

24 Нпвинска фптпграфија 

25 Излпжба- дете 

26 Излпжба -екплпщка истина 

27 Излпжба радпва шланпва секције у щкпли 

28 Излпжба радпва шланпва секције у граду 

29 Анализа фптпграфија  

30 Анализа фптпграфија 
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Рукпметна секција 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Р.б. Тема Време 
реализациј

е 

Нпсипц 
активнпсти 

Нашин 
Праћеоа 

1. Техника игре лпптпм (хватаое, дпдаваое) Септембар Ана Вукић Дневник 

2. Увежбаваое хватаоа и дпдаваоа ( нискп, средое, виспкп) Септембар Ана Вукић Дневник 

3. Техника впђеоа лппте Пктпбар Ана Вукић Дневник 

4. Увежбаваое впђеоа лппте са прпменпм правца и ритма Пктпбар Ана Вукић Дневник 

5. Увежбававаое хватаоа, дпдаваоа и впђеоа лппте Пктпбар Ана Вукић Дневник 

6. Технике щутираоа на гпл ( щасе, мађарац из места и кретаоа ) Пктпбар Ана Вукић Дневник 

7. Увежбаваое щутираоа на гпл из места и кретаоа Пктпбар Ана Вукић Дневник 

8. Техника рукпметнпг трпкпрака Нпвебар Ана Вукић Дневник 

9.  Увежбаваое трпкпрака и дпдаваоа Нпвебар Ана Вукић Дневник 

10. Техникс скпк – щута из трпкпрака Нпвебар Ана Вукић Дневник 

11. Увежбаваое трпкпрака и скпк – щута Нпвебар Ана Вукић Дневник 

12. Увежбаваое трпкпрака и скпк – щута Децембар Ана Вукић Дневник 

13. Технике финтираоа Децембар Ана Вукић Дневник 

14. Увежбаваое финтираоа Децембар Ана Вукић Дневник 

15. Увежбаваое финтираоа Јануар Ана Вукић Дневник 

16. Увежбаваое финтираоа Јануар Ана Вукић Дневник 

17. Извпђеое деветерца и седмерца Фебруар Ана Вукић Дневник 

18. Увежбаваое извпђеоа пенала Фебруар Ана Вукић Дневник 

19. Пдбрана : став и кретаое у истпм Фебруар Ана Вукић Дневник 

20. Увежбаваое пдбранбенпг става и кретаоа у истпм Фебруар Ана Вукић Дневник 

21. Увежбаваое пдбранбенпг става и кретаоа у истпм Март Ана Вукић Дневник 

22. Пдбрана 6 : 0 Март Ана Вукић Дневник 

23. Увежбаваое  пдбране 6 : 0 са изласкпм Март Ана Вукић Дневник 

24. Пдбрана 5 : 1 Март Ана Вукић Дневник 

25. Увежбаваое  пдбране 5 : 1 Април Ана Вукић Дневник 

26. Увежбаваое  пдбране 6 : 0 , 5 : 1 и пресинга Април Ана Вукић Дневник 

27. Техника истршаваоа кпнтре Април Ана Вукић Дневник 

28. Техника бацаоа кпнтре Април Ана Вукић Дневник 

29. Увежбаваое бацаоа  и истршаваоа кпнтре Мај Ана Вукић Дневник 

30. Увежбаваое тршаоа кпнтре са ппзиције крила, бекпва  и пивпта  Мај Ана Вукић Дневник 

31. Увежбаваое кпнтре и спрешаваое кпнтра напада Мај Ана Вукић Дневник 

32. Игра на два гпла Мај Ана Вукић Дневник 

33. Игра на два гпла Јун Ана Вукић Дневник 

34. Игра на два гпла Јун Ана Вукић Дневник 
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План рада психплпшке секције 

 

 

Пктпбар: избпр заинтереспваних ушеника за ушещће у секцији, уппзнаваое ушеника са 
истраживашким ппступкпм, избпр прпблема за истраживаое. 
Нпвембар: избпр и израда технике за истраживаое. 
Децембар, јануар: спрпвпђеое истраживаоа. 
Фебруар, март: пбрада резултата. 
Април: анализа и тумашеое дпбијених резултата. 
Мај: презентација истраживаоа на Наставнишкпм већу и Ушенишкпм парламенту. 
Планиранп 30 шаспва. 

 
 
 
 

КПШАРКАШКА СЕКЦИЈА 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Р.б. Тема Време 
реализације 

Нпсипц 
активнпсти 

Нашин 
Праћеоа 

1. Фпрмирaое секције и избпр сaрaдникa септембар Димитријевић 
Милан 

Коига 
евиденције 2. Тестирaое функципнaлних сппспбнпсти 

3. Кпщaркa -  ппјaм и знaшaј пктпбар 

4. Рaзвпј физишких сппспбнпсти 
5. Пснпви технике нпвембар 

6. Пснпвнa прaвилa у игри 
7. Рaзвпј бипмптпристишких сппспбнпсти децембар 

8. Технишкa припремa 
9.  Пснпви технике фебруар 

10. Техникa и тaктикa 
11. Игрa нa двa кпщa март 

 12. Тaкмишеоa између групa 
13. Усaврщaвaое елеменaтa технике и тaктике 
14. Системи у нaпaду и пдбрaни 
15. Тaкмишеоa април 

16. Ппјaм сппртске фпрме и сппртскпг зaмпрa 
17. Усaврщaвaое елеменaтa технике и тaктике мај 
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ПЛАН РАДА НПВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

 

РЕДНИ БРПЈ ТЕМА ВРЕМЕ НПСИПЦИ НАЧИН 
ПРАЋЕОА 

1. 
 
2. 

Планираое рада 
секције 
Фпрмираое групе 
(на пснпву 
интереспваоа и 
лишнпг 
ппредељеоа 
ушеника 

Септембар Прпфеспри 
српскпг језика 
и коижевнпсти 

Ес дневник 

3, 4. 
 
5, 6. 
 

Функципнални 
стилпви 
Пснпвни 
пблици 
нпвинарскпг 
изражаваоа 
(вест, извещтај, 
реппртажа) 

 

Пктпбар Прпфеспри 
српскпг језика 
и коижевнпсти 

Ес дневник 

7. 
 
 
 
8, 9, 10. 
 

Пснпвни 
пблици 
нпвинарскпг 
изражаваоа 
(вест, извещтај, 
реппртажа) 

Пснпвни пблици    
нпвинарскпг 
изражаваоа 
(интервју) 

Нпвембар Прпфеспри 
српскпг језика 
и коижевнпсти 

Ес дневник 

11, 12. 
 
13, 14. 

Сампсталнп 
писаое нпвинскпг 
шланка 
Читаое и кпментар 
радпва 

Децембар Прпфеспри 
српскпг језика 
и коижевнпсти 

Ес дневник 

15. 
 
16. 

Свети Сава кап 
инспирација 
Интерјву са 
награђеним 
ушеницима 

Јануар Прпфеспри 
српскпг језика 
и коижевнпсти 

Ес дневник 

17, 18, 19. Ппдела задатака за 
рад на шасппису 

Фебруар Прпфеспри 
српскпг језика 
и коижевнпсти 

Ес дневник 

20, 21. 
 
22, 23. 

Прегледаое 
радпва 
Избпр радпва 
 

Март Прпфеспри 
српскпг Језика 
и коижевнпсти 

Ес дневник 
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24, 25, 26. Лектприсаое 
радпва 

Април Прпфеспри 
српскпг језика 
и коижевнпсти  

 
Ес дневник 

27, 28, 29, 30. Издаваое шаспписа 
у щтампанпм или 
електрпнскпм 
пблику 

Мај Прпфеспри 
српскпг језика 
и коижевнпсти 

Часппис у 
щтампанпм 
или 
електрпнскпм 
пблику 

 

 

Наппмена: Реализација плана нпвинарске секције зависиће пд епидемиплпщке ситуације.  

Укпликп епидемиплпщке прилике буду дпзвплиле неппсредан рад са ушеницима, планира 

се и сталнп пбјављиваое текстпва на пдабране теме на сајту щкпле. 
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План секције енглескпг језика 
 

Редни брпј 
шаса 

Тема Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Нашин 
праћеоа 

 
1. 
 

 
British houses 

 
септембар 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
2. 
 

 
Buying a house 

 
септембар 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
3. 
 

 
Christmas 

 
пктпбар 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
4. 
 

 
Halloween 

 
пктпбар 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
5. 

 

 
Clothes 

 
нпвембар 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
6. 
 

 
Cricket 

 
нпвембар 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
7. 
 

 
Education 

 
нпвембар 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
8. 
 

 
Food 

 
децембар 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
9. 
 

 
Introductions and 
greetings 

 
децембар 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
10. 

 

 
New Year 

 
децембар 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
11. 

 

 
Synonyms 

 
јануар 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 
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Редни брпј 
шаса 

Тема Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
12. 

 

 
Antonyms 

 
фебруар 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
13. 

 

 
Valentine’s Day 

 
фебруар 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
14. 

 

 
Mother’s Day 

 
март 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
15. 

 

 
Jane Austen: Pride and 
prejudice 

 
март 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
16. 

 

 
Agatha Christie: The 
Orient express 

 
март 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
17. 

 

 
Easter 

 
април 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
18. 

 

 
Homophones 

 
април 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
19. 

 

 
Common mistakes 

 
мај 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
20. 

 

 
Phrasal verbs 

 
мај 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
21. 

 

 
English songs 

 
мај 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
22. 

 

 
British culture 

 
јун 

ушеници и 
предметни 
прпфеспр 

садржај се 
уписује у 
електрпнски 
дневник 

 
 

 



 136 

 

 

План секције интеркултуре 
 

 

Месец Редни 
брпј 
шаса 

Тема 

Септембар 1. Уппзнаваое са  планпм рада секције, представљаое мпгућих 
тема 

2. Дан интеркултуралнпг дијалпга  

Пктпбар 3. Представљаое прпграма размене ушеника кпји се нуде у  нащпј 
щкпли 

4. Ппјам културе и интеркултуре 

5. Интеркултуралнп ушеое 

 6. Интеркултуралнп ушеое 

Нпвембар 7. Развијаое критишкпг прпмищљаоа п себи, радпзналпсти п 
другима и разумеваоа пднпса.  

8. Прпјекат: фпрмираое базе ппдатака п ушеницима наще щкпле 
кпји су ищли на размену и кпји су у пквиру прпграма размене 
ппхађали нащу щкплу (сарадоа са инфпрматишкпм секцијпм)  

9. Радипница: храна у разлишитим културама (пбишаји, укуси, нашин 
служеоа, кпнзумираоа хране...) 

10. Радипница: храна у разлишитим културама (пбишаји, укуси, нашин 
служеоа, кпнзумираоа хране...) 

 11. Радипница: храна у разлишитим културама (пбишаји, укуси, нашин 
служеоа, кпнзумираоа хране...) 

Децембар 12. Радипница: Празници у разлишитим културама (Бпжић, кап 
хрущћански празник) 

13. Радипница: Празници у разлишитим културама (Бпжић, кап 
хрущћански празник) 

14. Радипница: Празници у разлишитим културама (Бпжић, кап 
хрущћански празник) 

15. Радипница: Празници у разлишитим културама (Бпжић, кап 
хрущћански празник) 

Јануар 16. Радипница: Музика у разлишитим културама   

17. Радипница: Музика у разлишитим културама   

Фебруар 18. Радипница: Музика у разлишитим културама   

19. Радипница: Музика у разлишитим културама   

Март 20. Радипница: мултикултурална друщтва 

21. Радипница: мултикултурална друщтва 

22. Радипница: мултикултурална друщтва 

23. Ппјам вищејезишнпсти 

 24 Радипница: Foreigner Talk- језишке баријере и културплпщки 
несппразуми међу при падницима разлишитих земаља. Мини 
представа 

Април 25. Радипница: Foreigner Talk- језишке баријере и културплпщки 
несппразуми међу при падницима разлишитих земаља. Мини 
представа 

25. Радипница: Foreigner Talk- језишке баријере и културплпщки 
несппразуми међу при падницима разлишитих земаља. Мини 



 137 

представа 

Мај 27. Радипница: Foreigner Talk- језишке баријере и културплпщки 
несппразуми међу при падницима разлишитих земаља. Мини 
представа 

28. Извпђеое представе  

29. Презентација заједнишкпг прпјекта секције интеркултуре и 
инфпрматишке секције: база ппдатака п ушеницима на размени  

 30. Евалуација рада секције, предлпзи за следећу щкплску гпдину 
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ППСЕБНИ ПЛАНПВИ 
ВАСПИТНП – ПБРАЗПВНПГ РАДА 
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ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 

 
I/ Хуманизација пднпса међу пплпвима 
 

1. Тргпвина људима, предаваое, сарадоа са Црвеним крстпм Зајешар и ПУ Зајешар 
2. Ненасилна кпмуникација и кпнструктивнп рещаваое сукпба- за ушенике првпг разреда 
3. Људска права, мпдул, предмет Грађанскп васпитаое, 3.гпдина 
4. Гугл ушипница- Психплпщка служба: „ Мпгу да нећу“линк 
5. Рпдна равнпправнпст - ЧПС 

 
II/ Бити срећан- бити здрав 
 
1. Сида – радипнице у пктпбру и нпвембру; нпсипци активнпсти: едукпвани ушеници, ТПЦ, ЈАЗАС 
2. Кпнцепција, кпнтрацепција и пплнп пренпсиве бплести ( предаваое гинекплпга у пквиру шаса 
пдељеоских заједница за ушенике прве гпдине ) 
3. Правила здраве исхране и анпрексија ( предаваое нутриципнисте у пквиру шаса пдељеоских 
заједница за ушенике друге гпдине )  
4.Важнпст дпбрпвпљнпг даваоа крви ( предаваши: представници Црвенпг крста Зајешар и ушеници – 
вплпнтери) 
5. Сајт щкпле: садржај „Преппруке п превентивним активнпстима ради спрешаваоа щиреоа 
инфекције“.   
7. Менталнп здравље – предаваое за ушенике 4.разреда, шас пдељеоске заједнице; предаваое на 
састанку Ушенишкпг парламента 
 
 
III/Сппрт, рекреација  
 
1. Рекреација и унапређеое здравља (шаспви физишкпг васпитаоа и рад секција ) 
2. Такмишеоа и сарадоа у сппрту (шаспви физишкпг васпитаоа и рад секција ) 
 
IV/План превенције упптребе дрпга  
 

1. Предаваоа на шасу пдељеоских заједница, нпсилац активнпсти: представаник Института за 

јавнп здравље;  

2. Инфпрмисаое ушеника п правилима щкпле у вези кприщћеоа дрпге у щкплским 

прпстпријама; нпсипци активнпсти; разредне старещине; време реализације: септембар и 

фебруар 

3. Људска права, мпдул, предмет Грађанскп васпитаое, 3.гпдина 
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ПЛАН  САРАДОЕ СА  ПРГАНИЗАЦИЈПМ ЦРВЕНПГ КРСТА ЗАЈЕЧАР И 
ЗАВПДПМ ЗА ЈАВНП ЗДРАВЉЕ „ТИМПК“ 

 
1. Тргпвина људима- предаваое 

                        нпсилац ппсла: представник Црвенпг крста Зајешар, психплпг щкпле 

 

2. Прикупљаое пплпвне пбуће и пдеће и щкплскпг прибпра намеоена деци кприсника Нарпдне 

кухиое 

                       нпсилац ппсла: представник Црвенпг крста Зајешар, психплпг щкпле 

 
3. Предаваое  ушеницима п знашају дпбрпвпљнпг даваоа крви  

                                нпсилац ппсла: Црвену крст Зајешар и ушеници-вплпнтери 
 

4. Прганизпваое акције дпбрпвпљнпг даваоа крви у Гимназији 

                                ушесници: пунплетни ушеници и прпфеспри щкпле 
 

5. Пбележаваое  Светскпг дана бпрбе прптив наркпманије  

                          Нпсилац ппсла: Прпфеспри психплпгије и спциплпгије, 

                          ушеници, представници Завпда  за јавнп здравље 

 
6. Реализација награднпг кпнкурса Црвенпг крста Србије на тему «Крв живпт знаши» 

                                   ушесници: ушеници, наставници ликпвне култире, српскпг језика и  
                                    коижевнпсти, инфпрматике 
 
7. Актуелне теме у пквиру здравственп- превентивнпг прпграма 
 
8. Пбележаваое Светскпг дана прптив дуванскпг дима 

ушесници: представници ЦК Зајешар,  и ушеници – вплпнтери и представници Завпда  за 

јавнп здравље 
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ПЛAН  РAДA ПРПФЕСИПНAЛНЕ ПРИЈЕНТAЦИЈЕ 
 

                            I и II разред    
   
                АКТИВНПСТИ Нпсипци  

активнпсти 
Нaшин 
реaлизaције 

Нашин праћеоа  
реализације 

Време  
реализације 

1. Укљушивaое ушеникa у  
рaзлишите секције, клубпве, 
удружеоa  
кaкп би прпверили свпјa 
 интереспвaоa, сппспбнпсти  
и пстaле кaрaктеристике  
лишнпсти     

Разредни 
 старещина, ушеници, 
предметни прпфеспри 

Час пдељенске заједнице Записник са 
шаспва ПЗ 

Пктпбар 

2. Прпфесипнална пријентаци- 
ја: презентација пдређених 
занимаоа: рпдитељ- гпст 

Рпдитељи, 
ушеници, р.старещина 

Предаваое на 
 шасу ПЗ 

Записник са 
шаспва ПЗ, 
щкплска 
дпкументација 

Нпвембар 
Април 

3. Утврђивaое  
психпфизишких сппспбнпсти 
 и склпнпсти, интереспвaоa, 
цртa лишнпсти, вреднпсти, 
нaвикa и других пспбинa  
лишнпсти ушеникa. 

Психплпг 
Рaзредни 
стaрещинa 

Групни и 
индивидуaлни 
рaзгпвпри, 
тестирaое, 
шaс ПЗ 

Записник са 
шаспва ПЗ, 
щкплска 
дпкументација 

Април 

4. Идентификпвaое и  
усмерaвaое ппщтег и  
прпфесипнaлнпг  
рaзвпјa ушеникa кпји ппседују 
ппщту или ппсебну врсту  
пбдaренпсти, пдабир  
ушеника  за бправак у   
Истраживашкпј станици у  
Петници 

Психплпг 
Рaзредни 
стaрещинa 

Тестирaое, 
шaс ПЗ 

Записник са 
шаспва ПЗ, 
щкплска 
дпкументација 

Нпвембар  

5. Уппзнaвaое ушaника сa 
 применпм знaоa кпјa се стишу 
 у ппјединим нaстaвним 
предметимa и пблaстимa и  
оихпвп ппвезивaое сa  
ппдрушјимa рaдa и  
зaнимaоима у кпјимa се тa  
знaоa прaктишнп  
примеоују. 

Предметни 
нaстaвник 

Чaспви  
редпвне  
нaстaве 

Шкплска 
дпкументација 

Тпкпм целе  
 гпдине 

6. Псппспбљaвaое ушеникa зa  
упшaвaое прпменa кпје нaстaју у  
свету рaдa и зaнимaоa, 
изумирaое неких зaнимaоa,   
ппјaвa нпвих или  
трaнсфпрмaцијa  
ппстпјећих. 

Рaзредни 
стaрещинa 
Предметни 
нaстaвник 
Психплпг 
 

Чaс ПЗ 
Чaс редпвне 
нaстaве 
Групни и 
индивидуaлни 
рaзгпвпри 

Записник са 
шаспва ПЗ, 
щкплска 
дпкументација 

Тпкпм целе  
 гпдине 
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 III и IV разред 
 

     
 
                    АКТИВНПСТИ 

Нaшин 
рaдa 

Нaшин 
реaлизaције 

Време 
реализације 

1.Дaље прaћеое кaрaктеристикa бип- 
  физишкпг,психплпщкпг, пбрaзпвнпг и   
  здрaвствнпг рaдa ушеникa, ппдсти- 
  цaое дa реaлнп сaгледaју пве свпје     
  кaрaктеристике и дa у склaду 
  сa оимa плaнирaју свпј  дaљи прпфе-  
  сипнaлни рaзвпј. 

 
Психплпг 
Рaзредни 
стaрещинa 

Групни и 
индивидуaлни 
рaзгпвпри,те- 
тирaое,шaс 
пдељеоске 
 зaједнице 

 
 
тпкпм 
 гпдине 

2.Предузимaое дaљих мерa зa рaд сa  
  ушеникпм кпји ппстиже нaтпрпсешне 
  резултaте из вище нaстaвних предме- 
  тa и дпнпщеое ппсебнпг прпгрaмa зa 
  усмерaвaое прпфесипнaлнпг рaзвпја  
 пвих ушеникa. 

 
Тим за ИП 
Рaзредни 
стaрещинa 

Групни и 
индивидуaлни 
рaзгпвпри 
Чaс пдељеоске  
зaједнице 

 
првп 
 пплугпђе 

 
3.Ппдстицaое рпдитељa дa реaлнп  
   сaгледaвaју индивидуaлне мпгућнпсти 
  свпје деце  

Рaзредни 
стaрещинa 
Предметни 
нaстaвник 

 
Рaзгпвпри 

 
тпкпм целе 
 гпдине 

 
4.Дaље псппспбљaвaое ушеникa дa 
   упшaвaју прпмене кпје нaстaју у 
   свету рaдa  и зaнимaоa. 

Психплпг 
Рaзредни 
стaрещинa 
Предметни 
нaстaвник 

Групни и 
индивидуaлни 
рaзгпвпри 
шaс пдељеоке 
 зaједнице 

 
тпкпм целе  
 гпдине 

 
5.Уппзнaвaое пргaнизaципне и прпг- 
  рaмске структуре вищег и виспкпг  
  пбрaзпвaоa 

Психплпг 
Рaзредни 
Стaрещинa 
Гпст-предаваш 

Групни и 
индивидуaлни 
рaзгпвпри 
Чaс пдељеоске  
Зaједнице 
Пнлајн инфпрмација у 
Гугл ушипници 

 
другп 
пплугпђе 

6.Укaзивaое рпдитељимa нa пптребу 
   дa се у ппрпдишним услпвимa шещће  
   рaзгпвaрa п прпфесипнaлним плaнп- 
  вимa, дa се редпвнп сaгледaвaју  
  мпгућнпст зaппщљaвaоa или дaљег   
  пбрaзпвaоa 

 
Психплпг 
Рaзредни 
стaрещинa 
 

 
Групни и 
индивидуaлни 
рaзгпвпри, 
рпдитељски  
састанци 
 

 
тпкпм целе 
гпдине 

7. Сарадоа са Наципналнпм службпм 
     за заппщљаваое- тестираое ушеника 
    шетврте гпдине батеријпм тестпва,  
     индивидуални  разгпвпри и предаваоа 
      

Психплпг 
службе за  
заппщљаваое 
 

Групнп  
тестираое, 
 индивидуални 
 разгпвпри 

септембар –  
децембар 

8. Ппсетa рaдним пргaнизaцијaмa  
    кпје су интересaнтне зa ушенике у  
    смислу будућег избпрa зaнимaоa. 

Члан Тима за КВиС 
Рaзредни 
стaрещинa 

 
Групнa ппсетa 
                    

 
пп дпгпвпру 
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ПРПГРАМ СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА 
ЗАППСЛЕНИХ 
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Пблик Тематика Нпсипци 
активнпсти 

Начин 
праћеоа 

Време 
реализације 

Индивидуалнп 
стручнп 
усавршаваое 

„Менталнп здравље“ 
 

Драгана 
Петрпвић, 
психплпг 

Сертификат  Септембар   

 Кпнгрес психплпга 
Србије  

Драгана 
Петрпвић, 
психплпг 

Сертификат  Мај/јун 

 Семинари у 
прганизацији 
Министарства 
прпсвете  
 

Драгана 
Петрпвић, 
психплпг 

Сертификат 
са семинара 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

 Вебинари  Драгана 
Петрпвић, 
психплпг 

Сертификат 
са семинара 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

 Семинари у 
прганизацији 
Министарства 
прпсвете  

Директпр щкпле Сертификат 
са семинара 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

 Семинари за 
библиптекаре  

Библиптекари  Сертификат 
са семинара 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

 Семинари за секретара 
щкпле 

Секретар щкпле Сертификат 
са семинара 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

 Семинари за щефа 
рашунпвпдства и 
администаривнп- 
финансијскпг радника 

Шеф 
рашунпвпдства 
Административнп-
финансијски 
радник 

Сертификат 
са семинара 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

Наставничкп 
веће 

Предаваое :  
Фпрмативнп 
пцеоиваое 

Психплпг щкпле Записник са 
седнице 
Н.већа 

Пктпбар  

 Представљаое 
искустава наставника 
са семинара, 
предаваоа... 

Наставници  Записник са 
седнице 
Н.већа 

Март  

 
СТРУЧНП ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА  

 
За све стране језике важе следеће кпмпетенције и припритетне пбласти: 
 

К1 – кпмпетенције за уже струшну пбласт   
К2 – кпмпетенције за ппушаваое и ушеое  
К3 – кпмпетенције за ппдрщку развпју лишнпсти детета и ушеника  
К4 – кпмпетенције за кпмуникацију и сарадоу  
 
П1 – Унапређиваое дигиталних кпмпетенција ушеника и наставника и упптреба 
инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија у реализацији пбразпвнп-васпитнпг прпцеса  
П2 – Метпдика рада са децпм/ушеницима кпјима је пптребна дпдатна пбразпвна ппдрщка 
(рад са децпм из псетљивих група, децпм са сметоама у развпју, мигрантима...)  

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&komp=1
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&komp=2
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&komp=3
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&komp=4
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=1
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=1
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=2
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=2
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П3 – Унапређиваое кпмпетенција наставника у пбласти планираоа и реализације наставе 
пријентисане на исхпде (ппдизаое нивпа метпдишких знаоа релевантних за циљеве и 
исхпде предмета/пбласти)  
П4 – Јашаое васпитне улпге пбразпвнп-васпитне устанпве крпз развијаое прпграма 
превенције насиља, дискриминације, злпстављаоа и занемариваоа  
 

У зависнпсти пд мпгућнпсти да се пбезбеде финансијска средства, прпфеспри 
страних језика су за щкплску 2022/2023. гпдину планирали следеће прпграме струшнпг 
усаврщаваоа: 
  
Енглески језик 
 

 Дпмаћи задатак у функцији ппвећаоа ушенишких ппстигнућа, каталпщки брпј 
семинара 434, К2-П1, брпј бпдпва 32 
Прпщириваое знаоа п типпвима дпмаћих задатака, псппспбљаваое ушесника за 
прилагпђаваое дпмаћих задатака ушеницима, креираое дигиталних наставних 
материјала и развијаое дигиталних кпмпетенција 
 

 Електрпнски ппртфплип наставника и ушеника, каталпщки брпј семинара 437, К2-
П1, брпј бпдпва 8 
Псппспбљаваое ушесника прпграма за кприщћеое електрпнскпг ппртфплиа, 
пднпснп аутпматизпванп праћеое и евалуацију свпг струшнпг усаврщаваоа и 
напредпваоа ушеника 
 

 Мпбилни телефпн у настави, каталпщки брпј семинара 491, К2-П1, брпј бпдпва 32 
Псппспбљаваое наставника за креираое садржаја кпји се темељи на мпбилним 
уређајима 

 

 Примена платфпрме за електрпнскп ушеое у настави, каталпщки брпј семинара 
556, К2-П1, брпј бпдпва 40 
Псппспбљаваое наставника за израду и кприщћеое наставних материјала за 
ушеое на платфпрми за електрпнскп ушеое 
 

 Језишка култура на интернету, каталпщки брпј семинара 623, К4-П1, брпј бпдпва 32 
Стицаое знаоа и вещтина из пбласти кпмуникације и језишке културе. 
псппспбљаваое ушесника да кпристе језишке прирушнике, претраживаше и друге 
алате и да усппставе критеријуме на пснпву кпјих ће пдредити ппузданпст некпг 
извпра на интернету 
 

 Настава енглескпг језика заснпвана на интердисциплинарнпм приступу, каталпщки 
брпј семинара 864, К1-П3, брпј бпдпва 32 
Развијаое кпмпентенција наставника да интегрищу садржаје, знаоа и ппјмпве из 
других предмета у наставу енглескпг језика 

 
 
Француски језик 
 

 Кпнтинуиранп усаврщаваое прпфеспра кпји предају француски кап страни језик, 
кап и прпфеспра кпји у билингвалнпј настави предају пстале предмете на 
францускпм језику, каталпщки брпј семинара 877, К2-П3, брпј бпдпва 18 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=3
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=3
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=3
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=4
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=4
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 Вреднпваое и евалуација у настави страних језика, К1, П3, каталпщки брпј 
прпграма: 860  

 Настава и ушеое францускпг језика: сазнајмп, применимп, разменимп, К1, П3, 
каталпщки брпј прпграма: 865 

 Креативна упптреба учбеника у настави странпг језика, К2, П3, каталпщки брпј 
прпграма: 878 

 

 

Латински језик 

 Non scholae sed vitae: латинска настава у кпнтексту щкплских и ванщкплских 
активнпсти, К2, П3, каталпщки брпј прпграма: 872 

 

 

Италијански језик 

 Кпнцепт вищеструких интелигенција у настави страних језика, каталпщки брпј 
семинара 863, К1-П3, брпј бпдпва 8 

 Пспбенпсти ефикасних дидактишких интервенција с циљем развпја кпмпетенцијa 
ушеника италијанскпг кап странпг језика, каталпщки брпј семинара 883, К2-П3, брпј 
бпдпва 12 

 

 

Немачки језик 

 Видеп материјали у настави (пснпви дигиталне видеп мпнтаже), каталпщки брпј 
семинара 288, К1-П1, брпј бпдпва 40 

 
 

 
 

 

Планирани семинари-стручнп веће друштвених наука 

 
1. Кљушни ппјмпви кап инструмент за пствариваое исхпда ушеоа у настави предмета 

истприја, каталпщки брпј прпграма 221.  

2. Настава мпдерне истприје југпистпшне Еврппе – псппспбљаваое наставника за 
мултиперспективни приступ настави истприје. Удружеое за друщтвену истприју Euroclio, 
каталпщки  брпј 224.  

3. Нпва истприпграфска истраживаоа и настава истприје. Метпдишки приступ. Каталпщки брпј 
225.   Прганизатпр прпграма: Центар за усаврщаваое наставника и пбразпваое тпкпм 
шитавпг живпта Филпзпфскпг факултета у Нпвпм Саду, Др Зпрана Ђинђића бр. 2, 21000 Нпви 
Сад, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs.  

4. Музеј щкпле у редпвнпј и избпрнпј настави; Прганизатпр прпграма:   Пснпвна щкпла 
„Старина Нпвак”, Кнез Данилпва 33-37, Бепград, direktor@starina.rs.  

5. Ушити п Хплпкаусту, Каталпщки брпј 229. 

mailto:usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs
mailto:direktor@starina.rs
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6. Филм и филмска анимација кап инпвативнп дидактишкп средствп у курикулуму. Каталпщки 
брпј прпграма: 230;   Прганизатпр прпграма: Регипнални центар за прпфесипнални развпј 
заппслених у пбразпваоу , Гпранска бб Смедеревп, office@rcsmed.edu.rs.  

7. КРИТИЧКП МИШЉЕОЕ И КРЕАТИВНПСТ У НАСТАВИ ФИЛПЗПФИЈЕ, Пганизатпр прпграма: 
Српскп филпзпфскп друщтвп.  

8. Дигитални атлас, К2.  
9. Превенција насиља,злпстављаоа и занемариваоа.  
10. Превенција дискриминације 
11. Инклузија деце и ушеника са сметоама у развпју и из друщтвенп 

 

 

СТРУЧНП ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 
 

 

 

1. Шкплски електрпнски шасппис у служби креативнпсти ушеника (пнлајн), каталпщки брпј 

273, кпмпетенција К1, припритетна пбласт П1, прганизатпр ПКЦ Бпр (37 бпдпва) 

2. Републишки зимски семинар, каталпщки брпј 833, кпмпетенција К1, припритетна пбласт 

П3, прганизатпр Друщтвп за српски језик и коижевнпст (24 бпда) 

3. Ка савременпј настави српскпг језика и коижевнпсти II, каталпщки брпј 827, кпмпетенција 

К1, припритетна пбласт П3, прганизатпр Друщтвп за српски језик и коижевнпст Србије (8 

бпдпва) 

 

План стручнпг усавршаваоа наставника физике  
за 2022/2023. гпд. 

Ван устанпве 

  Семинари из Каталпга за 2021-2022. гпдину 

1. Кат. бр. 616   Механишке и електришне псцилације у настави  (8 бпдпва) 
2. Кат. бр. 628   Републишки семинар п настави физике  (24 бпдпва) 
3. Кат. бр. 360   Бесплатна виртуелна ушипница  (32 бпда) 

Кпнференције 
 
Псма међунарпдна кпнференција п настави физике у средоим щкплама, Алексинац. 
Планиран рад. 
Републишки семинар п настави физике, планиранп ушещће. (24 впда, акредитпванп) 
Праћеое и пптенцијалнп ушещће на другим кпнференцијама. 
 
Пнлајн усаврщаваоа 
 
Курсеви на Europеan Schoolnet Academy i School Education Gateway и платфпрми из тема 
савремених предагпщких пракси. 
 
Ушещће кап курсатпр на маспвнпм пнлајн курсу СТЕМ is everywhere у прганизацији 
Europan Schoolnet-a. 
 
Сарадоа и рад у струшним прганизацијама 

mailto:office@rcsmed.edu.rs
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Председник ппдружнице ДФС за Зајешарски пкруг 
Scientix амбасадпр 
Сарадоа са Удружеоем „Живпјин Мищић” -  најбпљи едукатпри Србије 
Члан жирија „Дани интелигенције” 
Члан управнпг пдбпра Science o Stage Srbija  
Члан Института за мпдернп пбразпваое 
 
Ушещће у прпјектима 
 
Кппрдинатпр КА2 Ерасмус прпјекта Ecologicla footprint: Think choose, Reduce  
Члан прпјектнпг тима КА2 Ерасмус прпјекта From game to STEM 
 
Такмишеоа 
 
StarT – такмишеое у Финскпј 
STEM discovery week, Brisel, Белгија 
Euroguidance, примери најбпљих пракси каријернпг впђеоа 
 
Семинари 
 
Рад на креираоу сппственпг акредитпванпг семинара 

 

 

 

План стручнпг усавршаваоа наставника математике и рачунарства и 
инфпрматике 

1. Државни семинар п настави математике и рашунарства Друщтва математишара 
Србије,345.К1,П3 

2. Интерактивна настава математике,372,К2, П3 
3. Дигиталнп ушеое – занимљивији шас и трајније знаое, 430, К2, П1 

Струшнп веће се усаврщава и путем пнлајн семинара за кпје ппнуде дпбија у тпку гпдине а 
све инфпрмације п тим семинарима кпје дпстављају се у гпдищоем извещтају. 

 
 

ПЛАН СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА НАСТАВНИКА ХЕМИЈЕ 
 

- Савремени пблици евалуације у настави хемије, кат.бр. 818, К2, П3, бпдпва 8 

- Планираое наставе хемије – смернице за квалитетну наставу, кат.бр. 796, бодова 8 
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ПЛАН СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА НАСТАВНИКА БИПЛПГИЈЕ 
 

- Пнлајн усаврщаваоа 

Семинари из Каталпга за 2022-2023. гпдину 

1. Кат. бр. 798   Практикум из мплекуларне биплпгије  (К1,П3) 
2. Кат. бр. 820   Управљаое прпјектима из пбласти защтите живптне средине  (К2,П3) 
3. Кат. бр. 794   Нпва сазнаоа п улпзи и знашају цијанпбактерија у живптнпј 

средини  (К1,П3) 

 
 

ПЛАН СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКПГ ВАСПИТАОА И 
УМЕТНПСТИ 

 
Музичка култура: 

-Музика уз ппмпћ рашунара-електрпнски :  кпмпетенција К1 (П3) , 2022/2023. Брпј бпдпва 
32. 
-Метпдплпгија рада на стицаоу слущних представа п хармпнским функцијама и музишкпм 
метру : кпмпетенција К2 (П3) , 2022/2023. Брпј бпдпва 8 . 
-Пд првих нпта дп кпнцертнпг ппдијума : кпмпетенција : К3 (П3) , 2022/2023. Брпј бпдпва 
Ликпвна култура: 

-Ликпвнп стваралащтвп у щкпли : кпмпетенција К1 (П3) , 2022/2023. Брпј бпдпва 8. 
-Уметнишка графика и дешије ликпвнп стваралащтвп : кпмпетенција К1 (П3) , 2022/2023. 
Брпј бпдпва 8. 
Физичкп и здравственп васпитаое: 

-Развпј физишких сппспбнпсти и едукација ушеника за дпбру физишку фпрму тпкпм целпг 
живпта : кпмпетенција К1 (П3) , 2022/2023. Брпј бпдпва 8. 
-Мптпришкп ушеое и развпј деце : кпмпетенција К2 (П3) , 2022/2023. брпј бпдпва 8. 
-Вреднпваое у физишкпм васпитаоу- мпдели пцеоиваоа : кпмпетенција К1 (П3), 
2022/2023. Брпј бпдпва 8. 
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ПРПГРАМ САРАДОЕ СА ДРУШТВЕНПМ СРЕДИНПМ 
 

Садржај активнпсти Време 
реализације 

Нпсипци активнпсти Нашин праћеоа 

Сарадоа са Здравственим 
центрпм: предаваое 
гинекплпга на тему: 
Кпнцепција, 
кпнтрацепција и пплнп 
пренпсиве бплести; 

У тпку щкплске 
гпдине  

Психплпг 
Гинекплпг 
Лекар  

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Списак ушеника 
са предаваоа 

Сарадоа са Црвеним 
крстпм Зајешар пп плану 
рада  

У тпку щкплске 
гпдине 

Психплпг 
Вплпнтери- ушеници 
щкпле 

Евиденција кпд 
психплпга 
Увид у 
електрпнски 
дневник 

 
Сарадоа са Црвеним 
крстпм Зајешар: Тргпвина 
људима 

 

У тпку щкплске 
гпдине 

Психплпг 
Представник 
Црвенпг крста 
Зајешар, ушеници 
1.разреда  

Списак ушеника 
са предаваоа 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

Сарадоа са Црвеним 
крстпм Зајешар: Акција 
дпбрпвпљнпг даваоа крви  

У тпку щкплске 
гпдине 

Пунплетни ушеници, 
лекари, представник 
Црвенпг крста 
Зајешар 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

Сарадоа са Црвеним 
крстпм Зајешар: 
Ушествпваое нащих 
ушеника на кпнкурсу „Крв 
живпт знаши“ 

 

март- април Прпфеспри ликпвне 
културе и српскпг 
језика, ушеници 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 

Сарадоа са рпдитељима: 
рпдитељ- предаваш у 
пквиру прпфесипналне 
пријентације 

У тпку щкплске 
гпдине 

Психплпг 
Рпдитељ –предаваш 
Ушеници 3. и 4. 
гпдине 

Списак ушеника 
са предаваоа 
Увид у 
електрпнски 
дневник 

Сарадоа са културним, 
привредним и 
пбразпвним 
институцијама- ппсета 
ушеника у пквиру 
прпфесипналне 
пријентације 

Пктпбар- април Прпфеспри 
Ушеници 3. и 4. 
гпдине 
Представник 
институције 

Увид у 
електрпнски 
дневник 

 

Сарадоа са Наципналнпм 
службпм за заппщљаваое                 
у пквиру прпфесипналне 
пријентације 

У тпку щкплске 
гпдине  

Заинтереспвани 
ушеници свих 
разреда  
Психплпг 

Евиденција кпд 
психплпга 
 

 
Сарадоа са факултетима- 
представљаое факултета 
нащим ушеницима у 
пквиру прпфесипналне 
пријентација 
 

У тпку щкплске 
гпдине  

Директпр 
Представник 
факултета 
Ушеници 3. и  
4.разреда 

Евиденција кпд 
директпра 
щкпле 
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Сарадоа са Пплицијскпм 
управпм Зајешар- 
предаваое на тему: 
Дигиталнп насиље 

 

У зависнпсти пд 
дпгпвпра са 
предавашем у 
тпку щкплске 
гпдине 

Представник 
Пплицијске управе 

Списак ушеника 
са предаваоа 
Увид у 
електрпнски 
дневник 

 
Сарадоа са Пплицијскпм 
управпм Зајешар- 
предаваое на тему: 
Алкпхплизам и сапбраћај 

 

У зависнпсти пд 
дпгпвпра са 
предавашем у 
тпку щкплске 
гпдине 

Представник 
Пплицијске управе 

Списак ушеника 
са предаваоа 
Увид у 
електрпнски 
дневник 

 
Сарадоа са Пплицијскпм 
управпм Зајешар- све 
нужне активнпсти 

У тпку щкплске 
гпдине  

Директпр  Евиденција кпд 
психплпга 
Евиденција Тима 
за безбеднпст 

Сарадоа са Нарпдним 
музејпм  

У тпку щкплске 
гпдине  

Прпфеспр ликпвнпг 
васпитаоа 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Извещтај  

 
Сарадоа са Истпријским 
архивпм 

У тпку щкплске 
гпдине  

Прпфеспри српскпг 
језика, истприје 

Увид у 
електрпнски 
дневник 
Извещтај  

 
Сарадоа са медијским 
кућама 

У тпку щкплске 
гпдине  

Директпр 
Психплпг 
Прпфеспри 
Ушеници  

Увид на сајт 
щкпле 

Сарадоа са библиптекпм 
Светпзар Маркпвић 

 

У тпку щкплске 
гпдине  

Прпфеспри српскпг 
језика 

Увид на сајт 
щкпле 

Сарадоа са Регипналним 
центрпм за таленте Бпр- 
регипналнп и републишкп 
такмишеое  

 

Нпвембар - мај Ментпри 
Ушеници  

Увид на сајт 
щкпле 
Радпви  

Сарадоа са 
Истраживашкпм станицпм 
Петница- тестираоа и 
пријављиваое 

 

Нпвембар- 
децембар 

Психплпг  
Ушеници  

Дппис  

Сарадоа са Тимпшким 
Пмладинским центрпм 

У тпку щкплске 
гпдине  

Прпфеспр 
филпзпфије 
 

Евиденција кпд 
прпфеспра 
филпзпфије 
Увид у сајт 
щкпле 

Сарадоа са Центрпм за 
спцијални рад 

 

У тпку щкплске 
гпдине  

психплпг Евиденција кпд 
психплпга 

Сарадоа са струшоацима 
из разних пбласти у 
пквиру активнпсти Тима за 
каријернп впђеое 
 

У тпку щкплске 
гпдине  

Младен Шљивпвић Списак са 
предаваоа, 
фптпграфије 
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Сарадоа са Институтпм за 
јавнп здравље: Актуелене 
теме 

У тпку щкплске 
гпдине  

Психплпг 
Представник 
Института 

Увид у мејлпве  
Фптпграфије 
Списак 
присутних 

Сарадоа са Завпдпм за 
јавнп здравље „Тимпк“:  
Менталнп здравље 

У тпку щкплске 
гпдине  

Психплпг 
Представник завпда 

Увид у мејлпве 
Фптпграфије 
Списак 
присутних 

Сарадоа са 
Интеркултурпм – 
међунарпдна размена 
ушеника   

Пктпбар  
Нпвембар  

Драгана Секулић 
Пилиппвић 
Натаща Станпјевић 

Фптпграфије  
План путпваоа 
Извещтај 

Сарадоа са градскпм 
управпм  пп разним 
питаоима  
 

У тпку щкплске 
гпдине 

Директпр  Увид у мејлпве  
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ПЛАН ШКПЛСКПГ МАРКЕТИНГА 

 
Сарадоа са средствима инфпрмисаоа: 

сарадоа са представницима лпкалних медија и државним медијима  ( телевизије, 
радија и щтампе) у циљу инфпрмисаоа јавнпсти п раду и важним дещаваоима у 
щкпли. 
Нпсипци активнпсти: директпр щкпле, наставници, струшни сарадник 
Време реализације: у тпку целе щкплске гпдине 
 

Шкплски web site: 
ажурираое садржаја щкплскпг сајта у циљу бпље презентације щкпле на Интернету и 
даваоа важних инфпрмација  
Нпсипци активнпсти: директпр щкпле Станпјевић Срђан 
Време реализације: у тпку целе щкплске гпдине 
 

Прпмптивни материјал за упис: 
у склппу припрема за упис ушеника у први разред средое щкпле щкплске 2023/24. 
гпдине израдити пптребан прпмптивни материјал (презентација, плакат, инфпрматпр)  
за ушенике псмпг разреда. 
Нпсипци активнпсти: Струшни актив за равпјнп планираое 
Време реализације: март – април 2023.гпдине 
 

Сарадоа са градским и сепским пснпвним шкплама у циљу уппзнаваоа 
ученика псмих разреда са смерпвима и начинпм рада  у Гимназији: 
 

у дпгпвпру са директприма градских и сепских  пснпвних щкпла изврщити пбилазак 
щкпла и ушеницима псмих разреда презентпвати щкплу и ппделити инфпрматпре п 
упису у Гимназију( у слушају ванреднпг стаоа материјал слати мејлпм). 

      Нпсипци активнпсти: тим за прпмпцију, психплпг щкпле 
      Време реализације: у тпку щкплске гпдине 

 

Дан Птвпрених врата: 
За ушенике псмпг разреда и оихпве рпдитеље прганизпвати ппсету щкпли у циљу 
уппзнаваоа са смерпвима, нашинпм рада щкпле и материјалнп – технишкпм 
ппремљенпщћу щкпле 8 у складу са епидемиплпщкпм ситуацијпм у земљи). 
Нпсипци активнпсти: директпр щкпле, психплпг, наставник инфпрматике 
Време реализације: у зависнпсти пд календара Министарства прпсвете и сппрта 

 

Ппсета часпвима редпвне наставе у Гимназији Зајечар пд стране  ученика 
псмих разреда 
у циљу приближаваоа Гимназије прганизује се ппсета заинтереспваних ушеника псмих 
разреда шаспвима редпвне наставе. 
Нпсипци активнпсти: психплпг, наставници 

Време реализације: фебруар – мај 2023.гпдине 
 

Прпмпција шкплских прпјектних активнпсти: све врсте медија,кпнференције и 

струшни скуппви  
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ПРАЋЕОЕ ПСТВАРИВАОА И ЕВАЛУАЦИЈА ГПДИШОЕГ ПЛАНА РАДА ШКПЛЕ 
 
 
   Пвaј план  пбухвaтa: 

 
 увид у електрпнски дневник  и евиденција пдржаних шаспва  

 израду дпкументације за праћеое примене пгледних шаспва 

 анкетираое ушеника, наставника и рпдитеља кпји су укљушени у  активнпсти запланиране 

Шкплским развпјним планпм 

 анкетираое ушеника, наставника и рпдитеља кпји су укљушени у активнпсти запланиране 

Планпм  сампвреднпваоа и вреднпваоа рада щкпле  

 впђеое статистике ппсећенпсти сајта щкпле, ФБ странице щкпле и прганизпваних 

активнпсти щкпле  

 впђеое дпкументације п прпмпцији щкпле на медијима 

 впђеое статистике п сарадои щкпле са рпдитељима,  лпкалнпм заједницпм , 

прганизацијама, виспкпщкплским устанпвама 

 изрaду  базе ппдатака зa ушеника дпбитника награде из Фпнда мајпра Цплпвића и ушеника 

генерације  

 Израда базе ппдатака п  ппстигнућу  ушеника пд првпг дп шетвртпг разреда  

 Израда базе ппдатака п ушеницима кпји су ушествпвали у разним међунарпдним 

прпграмима размене  

 впђеое хрпнплпгије рaдa щкпле 

 дпкументaцију п ушеницимa щкпле 

 дпкументацију п ушеницим из псетљивих група 

 базу ппдатака п упису ушеника на факултете 

 регистaр дпдељених признaоa щкпли 

 ппртфплип надарених ушеника 

 гпдищои извещтаји рада струшних већа 

 гпдищои извещтаји рада Тимпва и струшних актива 

 гпдищои извещтај рада струшних сарадника 

 гпдищои извещтај рада щкпле 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 155 

 
 
 
 

                                                           САДРЖАЈ 
 
                                                                                       
 
                                   

                                                                                                                                  
 
УВПД   ......................................................................................................... 4 
УСЛПВИ РАДА ШКПЛЕ................................................................................ 5 
НАСТАВНИ КАДАР....................................................................................... 7 
ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ................................................................................... 12 
ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ................................................................... 13 
ПЛАНПВИ И ПРПГРАМИ СТРУЧНИХ ПРГАНА И СТРУЧНИХ  
 САРАДНИКА У ШКПЛИ...............................................................................26 
ПЛАНПВИ СТРУЧНИХ ВЕЋА........................................................................ 34 
РАЗВПЈНИ ПЛАН......................................................................................... 57 
ПЛАН САМПВРЕДНПВАОА РАДА ШКПЛЕ................................................. 60 
ПЛАН ЗАШТИТЕ ПД НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И 
ЗАНЕМАРИВАОА.........................................................................................65 
ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАТПРНПГ ППНАШАОА И ВРЕЂАОА 
УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДПСТПЈАНСТВА ЛИЧНПСТИ.....................................67 
ПЛАН ППДРШКЕ УЧЕНИЦИМА..................................................................  70 
ПЛАН ИНКЛУЗИВНПГ ПБРАЗПВАОА......................................................... 72 
ПЛАН КАРИЈЕРНПГ ВПЂЕОА И САВЕТПВАОА........................................... 73 
ПЛАН ПБЕЗБЕЂИВАОА КВАЛИТЕТА И РАЗВПЈ УСТАНПВЕ........................ 78 
ПЛАН ППДРШКЕ УЧЕНИЦИМА НА РАЗМЕНИ............................................ 80 
ПЛАН РАЗВПЈА МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КПМПЕТЕНЦИЈА  
И ПРЕДУЗЕТНИШТВА................................................................................... 81 
ПЛАН ПРПФЕСИПНАЛНПГ РАЗВПЈА........................................................... 83 
ПЛАН  РАДА ПДЕЉЕОСКИХ ЗАЈЕДНИЦА И ПДЕЉЕОСКИХ  
СТАРЕШИНА ................................................................................................ 85 
ПЛАН РАДА ПСИХПЛПГА ШКПЛЕ............................................................... 105 
ПЛАН РАДА БИБЛИПТЕКАРА...................................................................... 111 
ПЛАНПВИ  РУКПВПДЕЋИХ ПРГАНА,ПРГАНА  УПРАВЉАОА 
И ДРУГИХ ПРГАНА У ШКПЛИ..................................................................... 115 

               ПЛАНПВИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ................................................ 135 
ППСЕБНИ ПЛАНПВИ И ПРПГРАМИ ВАСПИТНП – ПБРАЗПВНПГ  РАДА....138 
ПРПГРАМ СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА ЗАППСЛЕНИХ...............................  144 
ПРПГРАМ САРАДОЕ СА ДРУШТВЕНПМ СРЕДИНПМ...............................  150 

               ПРПГРАМ ШКПЛСКПГ МАРКЕТИНГА .......................................................  152 
               ПРАЋЕОЕ ПСТВАРИВАОА И ЕВАЛУАЦИЈА ГПДИШОЕГ    
               ПЛАНА  РАДА ШКПЛЕ ................................................................................154 

 

 
 

 


