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1. УВОД
Решењем Министарства просвете НРС бр. 51156 од 25.08.1948. године, основана је Школа за
примењену уметност са одељењем за текстил. У школској 1949/50. години други разред је подељен
на два одсека: за позоришно сликарство и вајарство.
У следећој школској години формиран је одсек за декоративно сликарство; 1956/57.год.
основан је графички одсек, а од наредне године Школа добија и назив “Ђорђе Крстић”; 1959/60.год.
формиран је одсек индустријског обликовања и текстилни одсек.
У међувремену Школа је променила три објекта, једнако неадекватна за наставу, и обогаћивала
се отварајући различите образовне смерове, од оскудних материјалних, кадровских и просторних
услова до савремене, добро опремљене и кадровски стручно заступљене наставе, са осмишљеним и
кроз праксу провереним наставним садржајем за обучавање одговарајућих, привреди и заједници
неопходних стручњака. Данас уписује ученике на четири образовна профила: техничар дизајна
графике, техничар дизајна текстила, ликовни техничар и техничар дизајна ентеријера и индустријских
производа.
Од школске 1963/64. год. Школа ради у згради у улици Првомајској 6, до данас.
Реформом образовања 1966/67. год. Школа престаје да буде уметничка и постаје техничка и
добија нови назив Школа за ликовне техничаре “Ђорђе Крстић”. Од 1977.године, упркос великом
противљењу професора Школе уводи се усмерено образовање. Школа остаје само са другом фазом,
односно шест одељења и око 100 ученика. Прва генерација ученика занимања сарадник у ликовним
делатностима дипломирала је 1981. год, касније трансформисан у ликовни техничар. Школске
1984/85.године верификована је графичка струка и уписана је прва генерација ученика за трогодишње
и четворогодишње школовање.
Променом назива од 1999. године зове се Уметничка школа Ниш.
Поред образовно-васпитне функције Школа има и значајно место у култури Града. Залагањем
професора Школе основана је Уметничка галерија (данас Галерија савремене ликовне уметности),
Нишки графички круг и Факултет уметности, а велики је допринос професора Школе у оживљавању
и неговању Ликовне колоније у Сићеву. Школа је од оснивања до данас стално присутна на разним
манифестацијама у граду. Бројне су награде и признања професора и ученика ове Школе у зeмљи и
иностранству. Велику заслугу за углед и успешан рад имали су и имају професори Школе, од којих су
многи позната имена српске уметности, и изузетне генерације ученика, данас признатих ликовних
стваралаца широм света.
Не треба заборавити и првог координатора, сарадника и инструктора професора Михајла
Петрова, представника Министарства просвете у Београду, који је дуго година надгледао рад Школе и
помагао развој.
Након завршене реконструкције зграде, после толико година Школа има простор који одговара
нормативу, али који, нажалост, не користи за наставу у потпуности, јер је Град привремено уселио
Факултет уметности на последњи спрат зграде. Надамо се да ће и Факултет уметности успети да
обезбеди себи простор и ослободи нам узурпиран простор на последњем спрату. Тиме би се настава
умногоме олакшала и подигла на знатно виши ниво.
Интересовање ученика из целе Србије не престаје. Скоро половина наших ученика долази из
градова са територије Централне, Јужне и Источне Србије. Дуга традиција се чува и наставља, јер
Школа има потенцијала у својој специфичности, у наставном кадру и у ученицима.
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Подаци о верификацији:
• Школа за примењену уметност основана решењем Министарства просвете НРС бр.51156 од
25.08.1948.године;
• Решењем Окружног суда у Нишу УС бр. 221/66 од 15.03.1966.године одобрава се упис
Школе у регистар установа;
• Републички комитет за образовање и физичку културу решењем бр.022-335/82-09 од
27.12.1982.године верификована су занимања ликове струке: ликовни техничар дизајна
текстила, ликовни техничар дизајна графике, ликовни техничар дизајна индустријских
производа и сарадник у ликовним делатностима;
• Министарство просвете и спорта РС својим решењем бр. 022-05-367/94-03 од
25.05.1994.године верификовало је у складу са Законом о средњој школи образовне
профиле: техничар дизајна текстила, техничар дизајна графике и ликовни техничар;
• Министарство просвете РС својим решењем бр. 022-05-367/94-03 од 31.03.2008.године
верификовало је у складу са Законом о средњој школи образовни профил техничар дизајна
ентеријера и индустријских производа.

Назив школе:

Уметничка школа

Адреса:

Ниш, Првомајска 6

Телефон:

018 523 543, 524 160

Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:

07174632
8532
101524221

Имејл-адреса:

umetnickas.nis@gmail.com
sekretar.umetnickas@gmail.com

Веб-сајт:
Јутјуб:
Инстаграм и фејсбук:

www.umetnickaskolanis.com
@Umetnička škola Niš
@umetnickaskolanis

Дан школе:

1.октобар

Директор:

Ана Николић, дипл.филолог
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2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
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2.1. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
Школски простор:
- један објекат од 2.642,25м2
- школско двориште од 534 м2
Р.бр. Школски простор
1. Сале за цртање и сликање
2. Кабинети
3. Радионице
4. Лабораторије
Л
5. Учионице
6. Библиотека (стручна и ђачка)
7. Канцеларије
8. Портирница
9. Магацин
10. Оставе
11. Мокри чвор
12. Ходници и степеништа

број
9
3
9
2
12
1
4
1
1
6
5

м2
800,25
128,46
355,39
28,91
396,37
30,60
108,72
17,86
15,20
58,82
83,35
618,32

Напомена: Трећи спрат користи Факултет уметности Ниш на иницијативу Града.
Школа има ограђено школско двориште и спортски терен, али нема салу за физичко
васпитање. Налази се у централној градској зони, окружена стамбеним и пословним објектима
и у непосредној близини других школа.
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Опремљеност
У претходне две године учињени су напори и опремљеност је значајно побољшана из
средстава града, сопствених средстава, родитељског динара, донација и пројеката.
Школа располаже следећом опремом:
1. Телевизор са носачем
8 ком.
2. Таблет са футролом и тастатуром
1 ком.
3. Рачунари
104 ком.
4. Скенер
2 ком.
5. Штампач
5 ком.
6. Дигитални фото апарат са меморијском картицом
1 ком.
7. Кишобран – фото опрема
1 ком.
8. Статив за фото апарат
1 ком.
9. Пројекционо платно
2 ком.
10. Мултимедијални пројектор
2 ком.
11. Графичка табла
16 ком.
12. ЦД касетофон
1 ком.
13. ДВД плејер
1 ком.
14. Машина за шивење
3 ком.
15. Сто за стони тенис
1 ком.
16. Лап топ
1 ком.
17. Дигитални фото рам
4 ком.
18. Машине и алат за радионички рад
19. Разбоји
20. Штафелаји, јахаће клупе, вајарски штафелаји
21. Школски намештај
22. Табле магнетне беле
23. Рачунарска опрема (мишеви, тастатуре, звучници, хард диск и монитори)
24. Графичке пресе и сушара
25. Сто за конзервацију
26. 3Д штампач (из ДИС-овог пројекта: „Знање зна будућност“)
Књижни фонд библиотеке: Стручна библиотека располаже са 1395 књига, а ђачка
библиотека са 2651 књигом.
ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА обухвата
следеће активности које ће се реализовати током школске године према календару и
епидемиолошким условима:
1. Санација, кречење и уређење школских ходника који су у функцији изложбеног
простора са циљем афирмације ученичких постигнућа и очигледних примера у
настави; санација и фарбање врата на учионицама у приземљу и на првом спрату
2. Обнављање застареле рачунарске опреме у појединим учионицама где недостају јачи
рачунари и телевизори; допуна фонда графичких табли
3. Уређење школског дворишта и зелених површина како би се створио безбедан и
пријатан простор за боравак ученика, у сарадњи са Ученичким парламентом и
еколошком секцијом
4. Набавка 3Д штампача од одобрених средстава из донације компаније ДИС
5. Обележавање спортског терена
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Овог лета, према пројекту Информационо-комуникациона инфраструктура за
установе образовања Министарства телекомуникација у сарадњи са Министарством
просвете, у школи је реализована изградња бежичне локалне рачунарске мреже, чиме
је знатно повећан квалитет рада у школи.

2.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Квалификациона структура
Радно место

Стручна
спрема

Број радника

Број
извршилаца

Наставник цртања и сликања
Наставник цртања и сликања
Наставник графике
Наставник дизајна графичке
Наставник дизајна ентеријера
Наставник дизајна текстила
Наставник историје уметности
Наставник српског језика
Наставник српског језика
Наставник енглеског језика
Наставник математике
Наставник математике
Наставник физичког васпитања
Наставник историје
Наставник социологије
Наставник устава и права грађана
Наставник хемије
Наставник физике
Наставник рачунарства и информатике
Наставник рачунарства и информатике
практична настава (вежбе)
Наставник биологије
Наставник музичке уметност
Наставник географије
Наставник филозофије
Наставник психологије
Наставник грађанског васпитања
Наставник верске наставе
Стручни сарадник психолог
Библиотекар
Директор
Организатор практичне наставе
Секретар
Шеф рачуноводства
Благајник
Домар
Техничар одржавања информационих
система
Техничар за инвестиционо одржавање
Спремачи

магистар
висока
магистар
висока
висока
висока
висока
магистар
висока
висока
магистар
висока
висока
висока
висока
висока
висока
висока
висока

3
8,30
0.50
5
3,90
4,80
1,70
1
1,67
1,78
0,56
1
1,60
0,80
0,40
0,20
0,40
0,80
0,80

3
10
1
6
6
6
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2

висока
висока
доктор
висока
висока
висока
висока
доктор
висока
висока
висока
висока
висока
висока
средња
средња
средња

0,50
0,60
0,20
0,40
0,40
0,40
0,60
0,20
1
1
1
1
1
1
0,50
1
0,50

2
1
1
2
1
1
3
1
2
3
1
4
1
1
1
1
1

средња
НКВ

0,50
5,50

1
6
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Структура према годинама радног искуства
година
Директор
Наставно
особље
Админис.
финансијско
особље
Помоћно
техничко
особље

до 5
15

од 6 до 15
22

од 16 до 25
1
16

преко 26
9

1

1

-

1

4

1

2

1

Школа има изузетну квалификациону структуру. У струци ради 4 магистра и 1 магистар
професор српског језика и књижевности. Остало наставно особље је са високом школском
спремом. Професори уже стручних предмета су активни и афирмисани ликовни и примењени
ствараоци који се појављују на многим значајним уметничким манифестацијама у земљи и
иностранству.
Структура наставног кадра према годинама радног искуства, степену стручне спреме,
положеног испита за лиценцу
Ред
бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Презиме и име
Андрић Маја
Анђелковић Марија
Ашанин Јелица
Божиловић Владан
Бранковић Драган
Велиновић Милан
Величковић Бојан
Вер Владан
Виденовић Саша
Вукадиновић Ана
Глиџић Марија
Гроздановић Адријана
Гроздановић Ана
Давидовић Данијела
Ђорђевић Дарко
Ђелић Јелена
Живић Марија
Јанковић Биљана
Јевтић Душан
Јовчић Војкан
Кандолф Борис
Ковачевић Јелена
Колев Златица
Крстић Дарко
Крстић Новица
Лилић Предраг
Малиновић Јована
Мидић Наташа
Миленковић Атанасов Марија
Миленковић Биљана
Милошевић Владимир
Митић Тања

Год радног
стажа
8
12
19
10
28
3
15
2
17
4
15

Испит за
лиценцу
да
да
да
да
да
не
да
не
да
не
да

1
17
3
18
30
16
8
15
26
13
15
11
29
5
12
29
17
28
15
17

не
да
не
да
да
да
да
да
да
да
да
не
да
не
да
да
да
да
да
да
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Степен стр. спреме

Радни однос

ФИЛ.ФАК.
ПР.МАТ.ФАК.
ФПУ
ФИЛ.ФАК
ЕЛЕК.ФАК
ФАК.УМЕТ.
ПР.МАТ.ФАК.
ГРАЂ.АРХ.ФАК
ФИЛ.ФАК
ФУ
ФИЛ.ФАК
ФИЛ.ФАК
ФАК.УМЕТ.
ФПУ
АК. УМЕТНОСТИ
ПР.МАТ.ФАК.
ФПУ
ФУ
ФИЛ.ФАК
ФИЛ:ФАК.
АЛУ
АРХИТ.ФАК.
ФЛУ
БОГОСЛОВ.
ФИЛ.ФАК.
ПР.МАТ.ФАК.
ГРАЂ.АРХ.ФАК
ТЕХН.ФАК
ФИЛ.ФАК
ФИЛ.ФАК
ФУ
ФИЛ.ФАК

98% одређено
10% одређено
100% неодређено
20% неодређено
50% неодређено
50% неодређено
40% неодређено
45 % одређено
100% неодређено
80% неодређено
67% неодређено
20% одређено
20% одређено
100% неодређено
10% одређено
55,56% неодређ.
100% неодређено
100% неодређено
60% одређено
20% неодређено
100% неодређено
85% неодређено
100% неодређено
20% одређено
40% неодређено
30% одређено
100% неодређено
100% неодређено
100% неодређено
100% неодређено
100% неодређено
60% неодређено

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Мишић Сузана
Младеновић Владимир
Николић Драгана
Павловић Лепосава
Перевалов Татјана
Петковић Јелена
Петковић Предраг
Петровић Лара
Пешић Милица
Поповић -Ђурић Биљана
Радић Јелена
Радичевић Александра
Радовановић Милица
Радојловић Станиша
Ристић Александар
Ристић Слободан
Савић Ивана
Симић Милена
Станковић Душан
Станковић Ивана
Станковић Јасмина
Станковић Петровић Оливера
Станојевић Јелена
Стевановић Светлана
Степић Брковић Данка
Стефановић Невена
Стојадиновић Јелица
Трајковић Гордана
Цветковић Емилија
Цветковић Магдалена

4
17
3
18
30
11
4
12
11
31
13
11
12
24
11
14
22
1
1
21
17
20
18
19
14
3
28
15
2
1

не
да
не
да
да
да
не
не
да
да
да
да
да
да
да
да
да
не
не
да
да
да
да
да
да
не
да
да
не
не
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ПР.МАТ.ФАК.
ФЛУ
АК.УМЕТ
ФИЛ.ФАК
ФПУ
ФИЛ.ФАК
ЕЛЕК: ФАК:
ТЕХН.ФАК.
ФПУ
ФИЛ.ФАК
ФИЛ.ФАК.
ПР.МАТ.ФАК.
ФАК.УМЕТ.
ФЛУ
ФАК.УМЕТ.
ФПУ
ФПУ
ФАК.УМЕТ
ГРАЂ.АРХ.ФАК
ФАК.УМЕТ.
ФИЛ.ФАК
АК.УМЕТ.
ФЛУ
ФИЛ.ФАК
ФУ
ФУ
ФИЛ.ФАК
ФАК.ТЕХ.НАУ
ФИЛ.ФАК
ТЕХ.ФАК

50% неодређено
100% неодређено
100% одређено
40% неодређено
100% неодређено
70% неодређено
55% одређено
100% неодређено
85% неодређено
100% неодређено
40% неодређено
25% одређено
100% неодређено
100% неодређено
20% неодређено
90% неодређено
100% неодређено
90% одређено
20% одређено
50% неодређено
100% неодређено
100% неодређено
100% неодређено
60% неодређено
100% неодређено
70% одређено
30% неодређено
50% неодређено
100% одређено
20% одређено

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
3.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И ГРУПА, СПИСАК
ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
Разред одељење
1-1
1-2
1-3
1-4

Одсек

Број одељења

Техн. дизајна графике
Техн. дизајна текстила
Ликовни техничар
Техничар дизајна ентеријера и
индустријских производа

Број
ученика

1
1
1
1

Техн. дизајна графике
Техн. дизајна текстила
Ликовни техничар
Техничар дизајна ентеријера и
индустријских производа

1
1
1
1

Техн. дизајна графике
Техн. дизајна текстила
Ликовни техничар
Техничар дизајна ентеријера и
индустријских производа

1
1
1
1

Техн. дизајна графике
Техн. дизајна текстила
Ликовни техничар
Техничар дизајна ентеријера и
индустријских производа

Биљана Јанковић
Златица Колев
Марија Глиџић
Милица Радовановић

80
Маја Андрић
Татјана Перевалов
Јасмина Станковић
Јована Малиновић

21
20
20
21
Укупно:

4-1
4-2
4-3
4-4

80
21
18
19
22

Укупно:
3-1
3-2
3-3
3-4

Марија Миленковић Атанасов
Тања Митић
Јелена Петковић
Владимир Младеновић

20
20
20
20
Укупно:

2-1
2-2
2-3
2-4

Разредни старешина

1
1
1
1

82

Оливера Станковић Петровић
Емилија Цветковић
Биљана Миленковић
Данка Брковић Степић

21
20
19
20
Укупно:

Укупно од I до IV

80
322
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СОЦИЈАЛНА КАРТА
(за ученике првог разреда школске 2021/22. год.)

Одељење
Iг
Iт
I лт
Iе
 I

Бр
ученика

ОБРАЗОВАЊЕ РОДИТЕЉА
ОТАЦ
ВСС
ВС
Средња
Основна
школа
школа

МАЈКА
ВСС
ВС

20
20
20
20
80

3
/
4
2
9

4
/
5
6
15

/
/
/
2
2

17
20
16
15
68

/
/
/
/
/

Средња
школа

Основна
школа

Непотпуна
породица

/
/
/
1
1

16
20
15
13
64

/
/
/
/
/

2
6
4
7
19

СОЦИЈАЛНА КАРТА
(за ученике школске 2021/22. год.)
МАЈКА

Разред

Бр
ученика

ОБРАЗОВАЊЕ РОДИТЕЉА
ОТАЦ
Основна
ВСС
ВС
ССС
школа

ВСС

ВС

ССС

Основна
школа

Непотпуна
породица

I
II
III
IV


80
80
82
80
323

9
16
8
9
42

15
20
20
14
69

1
9
3
7
20

64
50
57
49
220

/
/
/
10
10

19
16
11
11
57

2
7
8
4
21

68
57
65
58
248

/
/
1
9
10

Заступљеност страних језика
Предмет

Р а з р е д

Енглески језик
Француски језик
Немачки језик
Руски језик
Укупно

I
80
/
/
/
80

Укупно
II
80
/
/
/
80

III
82
/
/
/
82

IV
80
/
/
/
80

322
/
/
/
322

Заступљеност изборних предмета
Предмет

Грађанско васпитање
Верска настава
Укупно

Укупно

Р а з р е д
I
62
18
80

II
60
20
80

III
64
18
82
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IV
59
21
80

245
77
322

3.2. ПЛАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Закључка о
усвајању стручног упутства за организацију образовно-васпитног рада у средњој школи у
школској 2021/22. години донетог на седници Кризног штаба за сузбијање заразне болести
Ковид-19, одржаној 24. августа 2021. године, Педагошки колегијум Уметничке школе у Нишу
и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе одржали су заједнички састанак ради
постављања основе за израду оперативног плана рада установе за почетак школске 2021/22.
год. Приликом израде предлога оперативног плана и усвајања модела наставе за почетак
2021/22. школске године, установа се придржавала свих стручних упутстава и усвојених аката
са прилозима достављених школи 25.8.2021. године.
Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност. Уколико
постоји потреба за променама у оперативном плану у појединим елементима, или промена
оперативног плана у складу са променом модела наставе, о томе се обавештава надлежна
школска управа и директор школе доставља измењен оперативни план на сагласност.
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МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ HACTABE И УЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
У складу са Стручним упутством за организовање и остваривање образовно-васпитног рада
у средњој школи у школској 2021/22. год. и Препорукама за почетак образовно-васпитног
рада у школској 2021/22. год, у Уметничкој школи ће се у зависности од епидемиолошке
ситуације и одлука Тима за школе (који формира Институт, а чине га представници
Министарства просвете, Министарства здравља и Института), примењивати један од три
приложена модела:
1. Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад - I модел
2. Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад и наставом на даљину у
организацији школе - II модел
3. Настава на даљину (он-лајн) у организацији школе - III модел
1. Настава и учење у школи кроз непосредни рад - I модел
Образовно-васпитни рад у Уметничкој школи од 1.9.2021. год. започиње по МОДЕЛУ I:
образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад. Сви ученици присуствују истовремено
свим облицима образовно-васпитног рада у школи, са трајањем часа од 45 минута.
Календар образовно-васпитног рада прописује динамику реализације а планови и програми
наставе и учења исходе учења и стандарде квалификација образовних профила, док ће се у
реализацији наставе и осталих наставних и ваннаставних активности школа придржавати свих
препорука из Стручног упутства за организовање и остваривање образовно-васпитног рада
у средњој школи у школској 2021/22. год. Организација рада и распоред часова прилагођени су
тако да се смање ризици уношења и преношења вируса. Као и у претходној школској години,
примењују се све мере које се односе на чишћењее и дезинфекцију свих површина а посебно
оних које су фреквентно коришћене, јер се на тај начин обезбеђује висока епидемиолошка
безбедност школа.
2.

Комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину - II модел

Уколико дође до промене модела по одлуци Тима за школе и Министарсва просвете и
технолошког развоја, у Уметничкој школи би образовно-васпитни рад по моделу
комбиновања непосредне наставе са наставом на даљину подразумевао:
•
Ученици у одељењима која имају преко 16 ученика деле се у две гpyпe (школа бира
критеријум за поделу на гpyпe);
•
Непосредан образовно-васпитни рад у школи се организује по групама на следећи
начин: једне неделе прва гpyпa понедељком, средом и петком а друга уторком и четвртком.
Наредне неделе гpyпe присуствују непосредно настави по обрнутом распореду;
•
Оцењивање ученика по овом моделу наставе се реализује када су ученики у школи,
уважавајући све принципе оцењивања;
•
Ученици једне гpyпe, када имају наставу у школи присуствују свим часовима по
утврђеном распореду.
•
Часови трају по 45 минута. Пауза између смена у школи се користи за чишћење и
дезинфекцију учионица, кабинета, ходника, радионица, библиотека и свих других простора у
школи који се користе за наставу и учење.
•
У наставним данима када гpyпa ученика не долази у школу вeћ реализује наставу и
учење на дшљину, тежиће се да се сви предвиђени наставни садржаји реализују на
најоптималнији могуhи начин;
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Изабрана платформа за реализацију наставног процеса је Гугл чионица и Гугл мит
•
Када група ученика нема непосредан образовно-васпитни рад у школи, школа нема
техничких могућности да ти ученици прате часове у реалном времену, преко изабраног
система за управљање учењем (платформе за учење) или путем других електронских канала
комуникације;
•
Препоручено је да стручна вeћa наставника заједнички припремају и деле наставне
садржаје и остале наставне pecypcе;
•
Подршка настави и учењу на даљину, из појединих предмета, обезбеђена је путем
снимљених видео часова који су доступни за коришћење на порталу за онлајн наставу Moja
школа, https://www.mojaskola.eov.rs, као и на порталу PTC Планета.
3.

Настава и учење па даљину - III модел

Према упутству МПНТР, у случају уколико одређен број ученика школе, из разлога
који се тичу безбедности и здравља, није у прилици да присуствује редовној настави у школи,
примењују се настава и учење на даљину. Настава и учење на даљинy обухвата и друге облике
организованог рада (индивидуални, рад у групи или одељењу, додатну, допунску, припремну
наставу и др.).
Настава и учење на даљину је посебан облик образовно-васпитног рада којим ученици
стичу образовање на начин који обезбеђује остваривање прописаних циљева, исхода и
стандарда постигнућа односно стандарда квалификације, тако што програм наставе и учења у
целини и/или један део, остварују коришћењем савремене информационо-комуникационе
технологије за учење, без непосредног боравка у школи односно другим местима у којима се
уобичајено реализује настава.
Овај облик наставе се примењује када се настава и учење у школи кроз непосредни рад
не реализује у циљу очувања безбедности и здравља ученика, наставника и осталих
запослених.
Час по моделу наставе и учења на даљину траје 45 минута.
Према упутству Министарства школа користи систем за управљање учењем који је
користила у претходној школској години за реализацију наставе и учења на даљину (Гугл
учионица и Гугл мит).
Подршка настави и учењу на даљину је обезбеђена и снимљеним видео часовима за
извесне општеобразовне предмете. Ови часови су доступни на Порталу Министарства за
онлајн наставу Moja школа, https://www.mojasko1a.gov.rs, као и на порталу PTC Планета.
Опште напомене у складу са Стручним упутством за организовање и остваривање
образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/22. год. којих ће се школа
придржавату у складу са променама Модела наставе који пропише Школски тим у току
школске 2021/22. године
•
•
•
•

У свим школским објектима се поштују све препоручене епидемиолошке мере.
Уметничка школа capaђyje са школском управом и спроводи одлуке Тима за школе.
Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ виртуелним
учионицама, онлајн часовима и другим облицима наставе на дшљину.
Изборни програми у општем средњем образовању се остварују наставом и учењем на
дшљину, сем када ученици представжају резултате рада и када се оцењују (напомена
се не односи на обавезне изборне предмете и изборне предмете у средњем стручном
образовању).
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•

•
•
•

•

Реализација наставе се организује на начин да свако одељење има што је мању могућу
флуктуацију током малих одмора, осим када је то неопходно због специфичности
наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава, углавном за
потребе реализације часова стручних предмета у салама за цртање и сликање,
кабинетима са рачунарима, радионицама за вајање и радионички рад и др.
Школа врши временску расподелу почетка часова и организације рада на недељном и
месечном нивоу, на начин који омогућава оптимално остваривање образовних и
васпитних циљева и годишњег плана рада школе.
Директор, са посебном пажњом, организује дежурства у школском објекту током
радног дана (у ходницима, дворишту, на уласку у школу), а у циљу подизања
епидемиолошке и сваке друге безбедности ученика и запослених.
Школа је 30. августа 2021. године надлежној школској управи доставила: информацију
о припремљености за рад у школској 2021/22. години, моделу по коме започиње рад,
податак о изабраној платформи за рад на даљину и друге информације од значаја за
почетак школске године, при чему је сагласност на реализацију Оперативног плана дат
дана 31.8.2021. год. од стране Школске управе Ниш.
Током септембра 2021. године, а посебно прве наставне недеље школске 2021/2022.
године, у оквиру редовне наставе и других облика непосредног рада са ученицима,
предвиђен је информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите од уношења
и преношења COVID-19 и поштовању усвојених правила понашања који обезбеђују
епидемиолошку безбедност.

Пет кључних мера стратегија ублажавања ризика од трансмисије SARS-CoV-2 које ће
се примењивати у школи су: доследна и исправна употреба маски, одржавање физичке
дистанце, хигијена руку и респираторна хигијена, чишћење и дезинфекција и успостављена
сарадња са надлежном здравственом службом, а посебном са надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ
(информације су дате у Табели):
Редовна настава
1. Доследна и исправна
употребамаски у простору
школе од стране свих лица
(ученика и запослених)
2. Физичка дистанца према
могућностима школе
(може имања од 1м)
3. Хигијена руку и
респираторнахигијена
4. Чишћење и
дезинфекцијапростора
школе у целини
5. Успостављена сарадња
санадлежном
здравственом службом, а
посебном са
надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ

Подељена одељења
1. Доследна и исправна
употребамаски у простору
школе од стране свих лица
(ученика и запослених)
2. Физичка дистанца од ≥
1м,формирање група у
складу са
величинама учионица (1 ученик
на4м2)

3. Хигијена руку и
респираторнахигијена
4. Чишћење и
дезинфекцијапростора
школе у целини
5. Успостављена сарадња
санадлежном
здравственом службом, а
посебном са
надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ
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Он-лајн настава
Прелазак на on-line
наставу
Могуће је организовати
испитивање и тестирање
ученикауколико је
испуњено свих пет
стратегија превенције
инфекције,уз
одговарајући распоред
који омогућава доследну
примену препоручене
физичке дистанце у
сваком тренутку.
Ношење маски
обавезно без обзира
на вакцинални
статус.

Напомена: све наведене одредбе, начин реализације наставе и општи услови одвијања
образовно-васпитног рада примењиваће се у складу са Стручним упутством за
организовање и остваривање образовно-васпитног рада у средњој школи у школској
2021/22. год. и Препорукама Министарства просвете, науке и тех. развоја.

3.3. СТРУЧНО ПЕДАГОШКИ НАДЗОР И ПРАЋЕЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ - ПЛАН ПОСЕТЕ
ЧАСОВИМА
Стручно-педагошки надзор, сагласно Закону о основама система образовања и васпитања (у
даљем тексту: Закон), обавља министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту:
Министарство). Послове стручно-педагошког надзора вршиће просветни саветник.
Праћење образово-васпитног рада у школи и педагошко-инструктивни рад у праћењу наставе,
ваннаставних активности и часа одељењског старешине обављаће се у складу са планом
посете часовима, ЧОС-а и осталих облика ваннаставних активности који предлаже и утврђује
Педагошки колегијум у сарадњи са директором школе и стручном службом. План обиласка
часова и осталих облика наставе школа утврђује за свако тромесечје у току школске 2021/22.
школске године. Планови посете се истичу на огласној табли у наставничкој канцеларији и
најављује се обилазак.
Планови посете часовима од стране директора и стручног сарадника прилагођаваће се
реализацији образовно-васпитног рада у зависности од епидемиолошке ситуације и Модела
по коме се одвија настава. Часови, настава и остали облици образовно-васпитног рада
(секције, угледни часови и др) процењиваће се и вредновати у складу са Протоколом за
посматрање школског часа, који је школа израдила на основу Правилника о вредновању рада
установе. Тачније, процењиваће се ефикасност управљања наставним процесом од стране
наставника, припрема за час, прилагођавања рада на часу образовно-васпитним потребама
ученика, активност ученика и усвајање знања, вештина и компетенција на часу, вредновање
ученичких постигнућа од стране наставника, мотивисање ученика за рад на часу од стране
наставника и др.
Директор школе и стручни сарадници имају приступ и праћењу реализације наставе на
даљину путем изабране платформе – Гугл учионице и Гугл мита.
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Протокол о посматрању школаког часа:
*У колону процена упишите x ако је индикатор
присутан
СТАНДАРД

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.
Индикатори
Процена
2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто
то што је планирано треба да научи.
2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне
појмовe.
2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове
часа користећи различите методе (облике рада,
технике, поступке…), односно спроводи обуку у
оквиру занимања/профила у складу са специфичним
захтевима радног процеса.
2.1.4. Наставник поступно поставља
питања/задатке/захтеве различитог нивоа
сложености.
2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима
тако да је она у функцији учења (користи питања,
идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко
учење).
2.1.6. Наставник функционално користи постојећа
наставна средства и ученицима доступне изворе
знања.

Коментар
Ниво: 1 2 3 4
1 = неостварен стандард (присутно мање од
3 индикатора)
2 = делимично остварен стандард (присутно
3 индикатора)
3 = добро остварен стандард (присутно 4
индикатора)
4 = у потпуности остварен стандард
(присутни сви индикатори)

Белешка:

СТАНДАРД

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.
Индикатори
Процена
Коментар
2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког
Ниво: 1 2 3 4
1 = неостварен стандард (присутно мање од 3
ученика.
индикатора)
2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни
2 = делимично остварен стандард (присутно
материјал индивидуалним карактеристикама сваког
3 индикатора)
3 = добро остварен стандард (присутно 4
ученика.
индикатора)
2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику
4 = у потпуности остварен стандард
у складу са његовим образовним и васпитним
(присутни сви индикатори)
потребама.
Белешка:
2.2.4. Наставник примењује специфичне
задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и
плана индивидуализације.
2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка
учествују у заједничким активностима којима се
подстиче њихов напредак и интеракција са другим
ученицима.
2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим
образовним и васпитним потребама ученика.

19

СТАНДАРД

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу.
Индикатори
Процена
Коментар
2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели
Ниво: 1 2 3 4
1 = неостварен стандард (присутно мање од 3
предмет учења на часу, умеју да примене научено и
индикатора)
образложе како су дошли до решења.
2 = делимично остварен стандард (присутно
2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно
3 индикатора)
3 = добро остварен стандард (присутно 4
наученим у различитим областима, професионалном
индикатора)
праксом и свакодневним животом.
4 = у потпуности остварен стандард
2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира
(присутни сви индикатори)
идеје, одговоре и решења.
Белешка:
2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и
креативна решења.
2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши
задатак/унапреди учење.
2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у
настави самостално или уз помоћ наставника.

СТАНДАРД

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.
Индикатори
2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у
складу са прописима, укључујући и оцењивање оног
што су ученици приказали током рада на пракси*
(пракса ученика у средњој стручној школи).
2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања.
2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну
информацију ученицима о њиховом раду,
укључујући и јасне препоруке о наредним корацима.
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу.
2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и
напредак осталих ученика.

Процена

Коментар
Ниво: 1 2 3 4
1 = неостварен стандард (присутно мање од 3
индикатора)
2 = делимично остварен стандард (присутно
3 индикатора)
3 = добро остварен стандард (присутно 4
индикатора)
4 = у потпуности остварен стандард
(присутни сви индикатори)

Белешка:

СТАНДАРД

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.
Индикатори
2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици
се међусобно уважавају, наставник/инструктор
практичне наставе подстиче ученике на међусобно
уважавање и на конструктиван начин успоставља и
одржава дисциплину у складу са договореним
правилима.
2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за
мотивисање ученика уважавајући њихове
различитости и претходна постигнућа
2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и
слободно изношење мишљења.
2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином
обраде теме, обликом рада или материјала.
2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика
и има позитивна очекивања у погледу успеха.
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Процена

Коментар
Ниво: 1 2 3 4
1 = неостварен стандард (присутно мање од 3
индикатора)
2 = делимично остварен стандард (присутно
3 индикатора)
3 = добро остварен стандард (присутно 4
индикатора)
4 = у потпуности остварен стандард
(присутни сви индикатори)

Белешка:

ПРОТОКОЛИ ЗА ПОСМАТРАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
1 = потпуно неслагање
2 = неслагање
3 = немам мишљење
4 = сагласност
5 = потпуна сагласност
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ КОМПОНЕНТЕ ЧАСА
1. Јасно су истакнути циљеви часа.

1

2

3

4

5

2. Наставна јединица је најављена након осмишљеног уводног дела.

1

2

3

4

5

3. Одабране наставне методе су ефикасне за наставну јединицу.

1

2

3

4

5

4. Наставна средства су адекватно одабрана и функционално коришћена.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.

1

2

3

4

5

2. Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика.

1

2

3

4

5

1. Ученици су активни, полемишу, дискутују и закључују.

1

2

3

4

5

2. Ученици користе различите доступне изворе знања.

1

2

3

4

5

3. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу.

1

2

3

4

5

4. Интеракције међу ученицима су успешне (унутар групе, међу групама и између
појединаца).

1

2

3

4

5

5. Интеракција ученик–наставник и наставник–ученик је спонтана и толерантна.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. Излагање наставника је јасно, разумљиво и прилагођено узрасту ученика.

1

2

3

4

5

3. Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа.

1

2

3

4

5

4. Наставник вешто и ненаметљиво ствара сарадничку атмосферу – мотивише и подстиче.

1

2

3

4

5

5. Наставник на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са
договореним правилима.

1

2

3

4

5

1. Наставник похваљује напредак ученика.

1

2

3

4

5

2. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду.

1

2

3

4

5

3. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.

1

2

3

4

5

ТЕХНИКЕ УЧЕЊА
1. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим.
2. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног
живота.
3. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих
области.
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ РАДА НА ЧАСУ

ПОЛОЖАЈ УЧЕНИКА У НАСТАВИ

АТМОСФЕРА НА ЧАСУ
1. Наставик даје корисне инструкције током активности ученика и постепено поставља све
сложеније захтеве.

ПОСТУПЦИ ВРЕДНОВАЊА
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Коментари / Сугестије:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________

ЕВАЛУАЦИЈА НАКОН УГЛЕДНОГ ЧАСА – за ученике
Драги ученици,
Било би нам значајно да дате искрену процену свог задовољства након часа, тако
што ћете заокружити симбол који најбоље описује ваш утисак
да и да и не не
1. Да ли ти је предавање било јасно и разумљиво?
2. Да ли су ти биле корисне активности са овог часа?
3. Да ли си употпунио своја сазнања/вештине на ову тему?
4. Да ли те је наставник подстакао да да формираш своје мишљење о теми
предавања?
5. Волео/ла бих да чешће присуствујем оваквим предавањима.

3.2.1. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

а) Општеобразовни предмети
Годишњи фонд часова по разредима
Р.бр.

Предмет

I

II

III

Год.

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

Фонд

1

Српски језик и књижевност

12

420

12

420

12

420

12

384

1644

2

Енглески језик

8

280

8

280

8

280

8

256

1096

3

Филозофија

8

256

256

4

Социологија

8

280

280

5

Психологија

8

280

280

6

Историја

7

Устав и права грађана

8

Музичка уметност

4

140

9

Физич. и здрав. васпитање

8

280

8

280

8

280

8

256

1096

10

Математика

12

420

12

420

2

70

2

64

974

8

280

8

280

560
4

22

128

128
140

16

560+
120

560+
120

12

Рачунарство и информатика са блок
наставом
Географија

8

280

280

13

Физика

8

280

14

Хемија

8

280

280

15

Биологија

12

420

420

11

8

280

560

Обавезни изборни предмети
1

Верска настава

1

35

1

35

1

35

1

32

137

2

Грађанско васпитање

1

35

1

35

1

35

1

32

137

Факултативна наставана на Одсеку техничара ентеријера и индустријских производа
1

Цртање и сликање

1

35

1

35

1

35

1

32

137

б) Стручни предмети

Образовни профил - Техничар дизајна графике
Р.
бр.

1.
2.

Предмет

Историја
уметности
Теорија форме

Годишњи фонд часова по разредима
I
II

III

нед
.
2

бл.

нед
.
2

2+2

30+
30

год
70
140
60
280

нед
.
2

4.
5.

Писмо

2+2

6.

6+6

7.

Обликовање
графике
Графика књиге

8.

Плакат

9.

Технологија
штампе
Предматурска
пракса

10.

4+4

год
70

бл.

год
70

нед
.
2

бл.

год

фонд

64

274
140

Цртање и
сликање
Фотографија

3.

бл.

год

IV

4+4
2+2

2+2

280
20+
20
20+
20
20+
20

4+4

280

4+4

256

140
140

2+2

420

4+4

140
60+
60

140

40

280

40
160

7+7

448

1148

4+4

280

4+4

256

536

5+5

350

5+5

320

670
140

60+
60

23

60

1096

280

140

бл.

120

Образовни профил - Техничар дизајна текстила
Р.
бр.

Предмет
I
бл.

нед
.
2

1. Историја
уметности
2. Теорија форме

нед
.
2

70

2+2

3. Цртање и
сликање
4. Обликовање
текстила
5. Обликовање
одевања
6. Историја
костима
7. Технологија
текстила
8. Преплетаји
тканина
9. Штампа
текстила
10. Ткање

год

30+
30

4+4

140
60
280

Годишњи фонд часова по разредима
II
III
IV
бл. год нед бл. год нед бл.
.
.
70
2
70
2

год
64

год
фонд
бл.
274
140

4+4
6+6

60+
60

280

4+4

420

7+7

30+
30

3+3

280

4+4

256

1096

490

7+7

448

1358

210

3+3

192

402

2+2

140

140

2+2

140

140

2+2

140

1+1
2+2
2+2

70
15+
15
15+
15

60

180

210

140

3+3

192

332

30

140

3+3

192

332

30

11. Предматурска
пракса

60+
60

120

Образовни профил - Ликовни техничар
Р.
бр
.

Предмет

1. Историја
уметности
2. Теорија
форме
3. Цртање

Годишњи фонд часова по разредима
II
III

I
нед.

бл.

2
2+2
4+4

30+
30

год

нед.

70

2

140
60
280

бл.

год

нед.

70

2

4+4

280

4+4

4. Сликање

3+3

210

5. Вајање
6. Графика

3+3
2+2

210
140

7. Фотографија

2+2

8. Осн. техн. и
конзерв.
9. Техн. зидн.
сликарства
10. Вишемедијск
а уметност

2+2

30+
30
30+
30

140
60
140
60

24

бл.

год
70

бл.

год

фонд

64

274
60
60

4+4

256

1096

4+4

4+4

256

746

3+3
2+2

210
140

2+2
2+2

128
128

548
408

30+
30

бл.

140
280
60
280

2+2

30+
30

нед
.
2

год

IV

140

60
120

2+2

128

408

2+2

140
60
140

2+2

128

268

2+2

140

2+2

128

268

11. Рачунарска
графика и
мултимедији
12. Практична
настава

2+2

128

128

60+
60

120

Образовни профил - Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Р.
бр.

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

Предмет
I

Историја
уметности
Теорија
форме
Цртање и
сликање
Фотографија
Писмо
Нацртна
геом.
Перспектива
Тех. цртање

11.

Теорија
дизајна
Стилски
ентер.
Пројектовање

12.

Обликовање

13.

Грађ.констру
кц
Познавање
мат.
Радион. рад.
Моделовање

9.
10.

14.
15.
16.
17.

Годишњи фонд часова по разредима
II
III

нед
.
2

бл.

год

нед.

70

2

2+2

140

3+3

210

1+1

30+
30

бл.

год

нед.

70

2

бл.

год

нед.

70

2

год

IV
бл.

год

фонд

64

274
140

3+3

210

3+3

210

3+3

192

70
60
140
140

20+
20

20+
20

210
40

4+4
1+1

1+1

140
140

30+
30
30+
30

210
60
280
60
70

20+
20

Предматурск
а пракса

64

64

1+1

64

64

3+3

192

402

60

4+4

256

746

100

2+2

128

198
70

280

4+4

256

210
40
60+
60

25

40

1+1

70
4+4

3+3

140

140
40

3+3
3+3

60

140
140
2+2

2+2

60

822
70

2+2
2+2

бл.

536
210

40
120

3.2.2. ПОДЕЛА ЧАСОВА ЗА ШК.2021/2022. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА ПРЕМА ПЛАНУ
ОБРАЗОВАЊА ПО ПРОФЕСОРУ

Наставним планом и програмом за подручја рада култура и уметност за ликовну струку
велики број предмета уже струке дели се на групе од 10 ученика, независно од изабраног
модела наставе. За реализацију наведених предмета одељења се деле на две групе ученика.
Образовни профил - ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ
Презиме и име

Одељења

Предмет

Група

Број

Дужина

Станковић
Петровић Оливера

Свега
20

IV Г
IV Г
II Г
III Г
II Г
II Г

Графика књиге
Графика књиге
Обликовање графике
Графика књиге
Блок Обликовање графике
Блок Обликовање графике

1. група
2.група
1. група
1. група
1. група
2. група

1
1
2
1
1
1

4
4
3
4
1
1

Давидовић
Данијела

4
4
6
4
1
1
20

IV Г
IV Г
IV Г
IV Г
III Г
II Г

Плакат
Плакат
Обликовање графике
Обликовање графике
Писмо
Блок Писмо

1. група
2. група
2. група
2. група
2. група
2. група

1
1
1
1
1
1

5
5
3
4
2
1

IV Г
IV Г
III Г
III Г
II Г

Обликовање графике
Обликовање графике
Обликовање графике
Обликовање графике
Блок Писмо

1. група
1. група
1. група
2. група
1. група

1
1
1
1
1

3
4
4
4
1

III Г
II Г
II Г
II Г
II Г
IЕ
IЕ
II ЛТ
II ЛТ
III Г

Блок Обликовање графике
Писмо
Писмо
Фотографија
Фотографија
Фотографија
Фотографија
Фотографија
Фотографија
Графика књиге

1. група
1. група
2.група
1. група
2. група
1. група
2. група
1. група
2. група
2. група

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
1
1
2
2
4

Вукадиновић Ана

Николић Драгана

26

5
5
3
4
2
1
16
3
4
4
4
1
20
2
2
2
2
2
1
1
2
2
4

Симић Милена
II Г
III Г
III Г
III Г
III Г

Обликовање графике
Плакат
Плакат
Писмо
Блок Обликовање графике

2. група
1. група
2. група
1.група
2. група

2
1
1
1
1

3
5
5
2
2

II Е
II Е

Писмо
Писмо

1. група
2.група

1
1

2
2

20
6
5
5
2
2
4
2
2

Гроздановић Ана

Образовни профил - ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА
Презиме и име

Одељења

Предмет

Група

Број

Дужина

Свега

II Т
II Т
II Т
IVТ
IV Т

Обликовање текстила
Обликовање текстила
Блок Обликовање текстила
Ткање
Ткање

1. група
2. група
2. група
1. група
2. група

1
1
1
1
1

6
6
2
3
3

20
6
6
2
3
3

Ашанин Јелица

Перевалов
Татјана

20
III Т
III Т
IV T
II Т
III Т

Обликовање текстила
Обликовање текстила
Штампа текстила
Блок Обликовање текстила
Блок Обликовање текстила

1. група
2. група
1. група
1. група
1. група

1
1
1
1
1

7
7
3
2
1

II Е
II Е
II Т
II Т
III Т
III Т
II Т
III T
III Т
III Т
III Т
III Т
III Т

Познавање материјала
Познавање материјала
Преплетаји тканина
Преплетаји тканина
Штампа текстила
Штампа текстила
Технологија текстила
Преплетаји тканина
Преплетаји тканина
Ткање
Ткање
Блок Штампа текстила - Блок Ткање
Блок Штампа текстила - Блок Ткање

2. група
1. група
1. група
2. група
1. група
2. група
1. група
1. група
2. група
2. група
1. група
1. група
2. група

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1

IV Т
IV Т
IV T

Обликовање текстила
Обликовање текстила
Штампа текстила

2. група
1. група
2. група

1
1
1

7
7
3

II Т
II Т
III Т
III Т
IV Т
IV Т

Историја костима
Историја костима
Обликовање одевања
Обликовање одевања
Обликовање одевања
Обликовање одевања

1. група
2. група
2. група
1. група
1. група
2. група

1
1
1
1
1
1

2
2
3
3
3
3

Мидић Наташа

Пешић Милица

Петровић Лара
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7
7
3
2
1
20
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
17
7
7
3
16
2
2
3
3
3
3

Цветковић
Магдалена

3
II Т
III Т

Технологија текстила
Блок Обликовање текстила

2. група
2. група

1
1

2
1

2
1

Образовни профил ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР
Презиме и име

Одељења

Предмет

Група

Број

Дужина

Свега

IT
III E
III E
III ЛТ
III ЛТ

Цртање и сликање
Цртање и сликање
Цртање и сликање
Сликање
Сликање

1. група
1. група
2. група
2. група
1. група

1
1
1
1
1

4
4
4
4
4

20
4
4
4
4
4

Станојевић Јелена

Мр Радојловић
Станиша

20
III ЛТ
III ЛТ
II ЛТ
II ЛТ
III Г
III Г
IV Г

Блок Цртањa
Блок Цртањa
Сликање
Сликање
Цртање и сликање
Цртање и сликање
Цртање и сликање

1. група
2. група
1. група
2. група
1. група
2. група
1. група

1
1
1
1
1
1
1

1
1
3
3
4
4
4

1
1
3
3
4
4
4
20

1. група

1

1

1

2. група

1

1

1

1. група
2. група
2. група
1. група
2. група
1. група
2. група

1
1
1
1
1
1
1

4
4
2
2
2
2
2

4
4
2
2
2
2
2

Колев Златица
II ЛТ
II ЛТ
II T
II T
II ЛТ
III ЛТ
III ЛТ
IV ЛТ
IV ЛТ

Блок Основи технологије и
конзервације
Блок Основи технологије и
конзервације
Цртање и сликање
Цртање и сликање
Основи технологије и конзервације
Технике зидног сликарства
Технике зидног сликарства
Технике зидног сликарства
Технике зидног сликарства

Мр Станковић
Ивана

10
II Г
II Г
III ЛТ
IV ЛТ
IV ЛТ

Технологија штампе
Технологија штампе
Графика
Графика
Графика

1.група
2.група
1. група
1. група
2. група

1
1
1
1
1

Мр Јанковић
Биљана

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

20
III ЛТ
III ЛТ
II Г
II Г
II ЛТ
III ЛТ
III ЛТ
IV ЛТ
IV ЛТ

Блок Основи технологије и
конзервације
Блок Основи технологије и
конзервације
Цртање и сликање
Цртање и сликање
Основи технологије и конзервације
Основи технологије и конзервације
Основи технологије и конзервације
Основи технологије и конзервације
Основи технологије и конзервације
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1. група

1

1

1

2. група

1

1

1

1. група
2. група
1. група
1. група
2. група
1. група
2. група

1
1
1
1
1
1
1

4
4
2
2
2
2
2

4
4
2
2
2
2
2

Кандолф Борис
I ЛТ
I ЛТ
I ЛТ
II ЛТ
II ЛТ
III ЛТ
III ЛТ
IV ЛТ
IV ЛТ

Блок Теорија форме
Блок Теорија форме
Теорија форме
Цртање
Цртање
Вишемедијска уметност
Вишемедијска уметност
Вишемедијска уметност
Вишемедијска уметност

1. група
2. група
1. група
1. група
2. група
1. група
2. група
1. група
2. група

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
4
4
2
2
2
2

IТ
IТ
IТ
II ЛТ
II ЛТ
III ЛТ
III ЛТ
IV ЛТ
IV ЛТ

Блок Теорија форме
Блок Теорија форме
Теорија форме
Вајање
Вајање
Вајање
Вајање
Вајање
Вајање

1. група
2. група
1. група
1. група
2. група
1. група
2. група
1. група
2. група

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
3
3
3
3
2
2

Живић Марија

Милица
Радовановић

20
1
1
2
4
4
2
2
2
2
20
1
1
2
3
3
3
3
2
2

20
IV Т
IV Т
III Т
II Е
II Е

Цртање и сликање
Цртање и сликање
Цртање и сликање
Цртање и сликање
Цртање и сликање

1. група
2. група
2. група
1. група
2. група

1
1
1
1
1

Данка Степић
Брковић

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

20
IГ
IГ
IV Е
IV Е
IЕ
IЕ
IГ
III Т

Блок Теорија форме
Блок Теорија форме
Цртање и сликање
Цртање и сликање
Теорија форме
Теорија форме
Теорија форме
Цртање и сликање

1. група
2. група
1. група
2. група
1. група
2. група
2. група
1. група

1
1
1
1
1
1
1
1

Младеновић
Владимир

1
1
4
4
2
2
2
4

1
1
4
4
2
2
2
4

20
IЕ
IЕ
I ЛТ
IТ
IV ЛТ
IV ЛТ

Цртање и сликање
Цртање и сликање
Цртање
Цртање и сликање
Рачунарска графика и мултимедија
Рачунарска графика и мултимедија

1. група
2. група
2. група
2. група
1. група
2. група

1
1
1
1
1
1

Милошевић
Владимир

4
4
4
4
2
2

4
4
4
4
2
2

20
II Е
II Е
I ЛТ
III ЛТ
III ЛТ
II Е
II Е

Блок Моделовање
Блок Моделовање
Цртање
Цртање
Цртање
Моделовање
Моделовање
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1. група
2. група
1. група
1. група
2. група
1. група
2. група

1
1
1
1
1
1
1

1
1
4
4
4
3
3

1
1
4
4
4
3
3

Савић Ивана
IV ЛТ
IV ЛТ
IV ЛТ
IV ЛТ
IV Г

Цртање
Цртање
Сликање
Сликање
Цртање и сликање

1. група
2. група
1. група
2. група
2. група

1
1
1
1
1

4
4
4
4
4

IТ

Теорија форме

2. група

1

II ЛТ
II ЛТ
II Г
II Г
I ЛТ
IГ
II ЛТ
II ЛТ
III ЛТ

Блок Фотографија
Блок Фотографија
Блок Фотографија
Блок Фотографија
Теорија форме
Теорија форме
Графика
Графика
Графика

1. група
2. група
1. група
2. група
2. група
1. група
2. група
1. група
2. група

1
1
1
1
1
1
1
1
1

IГ
IГ
IЕ
IЕ

Цртање и сликање
Цртање и сликање
Блок Фотографија
Блок Фотографија

1. група
2. група
1. група
2.група

1
1
1
1

2
14
1
1
1
1
2
2
2
2
2
10
4
4
1
1

Ђорђевић Дарко
Стефановић Невена

Mилан Велиновић

20
4
4
4
4
4
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
1
1

Образовни профил ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА
Презиме и име
Ковачевић
Јелена

Одељења

Предмет

Група

Број

Дужина

Свега
17

II E
II E
II Е
II Е
III Е
III Е
IV Е

Блок Техничко цртање
Блок Техничко цртање
Обликовање
Обликовање
Пројектовање
Пројектовање
Пројектовање

1.група
2.група
1. група
2. група
1. група
2. група
1. група

1
1
1
1
1
1
1

1
1
3
3
3
3
3

II E
III Е
III Е
IV Е

Нацртна геометрија
Перспектива
Перспектива
Пројектовање

1. група
1. група
2. група
2. група

1
1
1
1

III Е
III Е
III Е
III Е
IV Е
IV Е
IV Е
II Е

Блок Пројектовање
Блок Пројектовање
Грађевинске конструкције
Грађевинске конструкције
Грађевинске конструкције
Теорија дизајна
Теорија дизајна
Нацртна геометрија

1. група
2. група
1. група
2. група
1. група
1. група
2. група
2. група

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
3
ц
1
1
1
1
2
1
1
2

Владан Вер

Гордана Трајковић
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1
1
3
3
3
3
3
9
2
2
2
3
10
1
1
1
1
2
1
1
2

Ристић Слободан
III Е
III Е
IV Е
IV Е
II E
II Е

Радионички рад
Радионички рад
Радионички рад
Радионички рад
Блок Обликовање
Блок Обликовање

1. група
2. група
1. група
2. група
1.група
2. група

1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
1
1

IV Е
III Е
III Е

Грађевинске конструкције
Блок Обликовање
Блок Обликовање

2. група
1. група
2. група

1
1
1

2
1
1

II E
II E
III Е
III Е
IV Е
IV Е

Техничко цртање
Техничко цртање
Обликовање
Обликовање
Обликовање
Обликовање

1.група
2.група
1. група
2. група
1. група
2. група

1
1
1
1
1
1

2
2
4
4
4
4

18
4
4
4
4
1
1
4
2
1
1
20
2
2
4
4
4
4

Станковић Душан

Малиновић Јована

ЈЕЗИЧКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Презиме и име
Емилија
Цветковић

Одељења

Предмет

Група

Број

Дужина

Свега
18

IV Т
IV Е
IЕ
I ЛТ
IТ
IГ

Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

Мр Станковић
Јасмина

3
3
3
3
3
3
18

II Е
II Г
III Т
III ЛТ
III Е
III Г

Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

IV Г
IV ЛТ
II ЛТ
II T

Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

3
3
3
3

1
1
1
1

Глиџић Марија

Миленковић
Биљана

3
3
3
3
3
3
12
3
3
3
3
18

I Г
II Г
II Т
II ЛТ
II Е
IV ЛТ
IV Е
IV Т
IV Г

Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
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Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Андрић Маја
III Е
III Г
III ЛТ
III Т
IЕ
I ЛТ
IТ

Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

14
2
2
2
2
2
2
2

Број

Дужина

Свега

ПРИРОДНА ГРУПА ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТА
Презиме и име
Поповић Ђурић
Биљана

Одељења

Предмет

Група

18
IГ
IТ
I ЛТ
IЕ
II Т
II ЛТ

Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

II Г
II Е
III Е
IV Е

Математика
Математика
Математика
Математика

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

3
3
2
2

1
1
1
1

Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика

1. група
1. група
2. група
1. група
1. група

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

Рачунарство и информатика вежбе
Рачунарство и информатика вежбе
Рачунарство и информатика вежбе
Рачунарство и информатика вежбе
Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика

1. група
2. група
2. група
2. група
2. група
2. група
2. група

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

Ђелић Јелена

Бранковић Драган
IЕ
IГ
I ЛТ
I ЛТ
IТ
Петковић Предраг
I ЛТ
IГ
IТ
IЕ
IЕ
IГ
IТ
Александра
Радичевић
IЕ
IГ
I ЛТ
IТ
Стојановић Сања
IГ
I ЛТ

3
3
3
3
3
3
10
3
3
2
2
10
2
2
2
2
2
14
2
2
2
2
2
2
2
8

Рачунарство и информатика вежбе
Рачунарство и информатика вежбе
Рачунарство и информатика вежбе
Рачунарство и информатика вежбе

2. група
1. група
2. група
1. група

1
1
1
1

2
2
2
2

Физика
Физика

Цело одељење
Цело одељење

2
2

1
1
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2
2
2
2
4
2
2

Лилић Предраг
IТ
II Т
II Е
IЕ
II Г
II ЛТ

Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

IЕ
IГ
I ЛТ
IТ
Стојадиновић Јелица
IЕ
IГ
I ЛТ
Анђелковић Марија
IТ
Стевановић Светлана
IЕ
IГ
I ЛТ
IТ

Хемија
Хемија
Хемија
Хемија

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

2
2
2
2

1
1
1
1

Географија
Географија
Географија

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

2
2
2

1
1
1

Географија

Цело одељење

2

1

Биологија
Биологија
Биологија
Биологија

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

3
3
3
3

1
1
1
1

Величковић Бојан

12
2
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
12
3
3
3
3

ДРУШТВЕНА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Презиме и име

Одељења

Предмет

Група

Број

Дужина

Душан Јевтић

Свега
12

IГ
IT
I ЛТ
IЕ
II Г
II Е

Историја
Историја
Историја
Историја
Историја
Историја

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

II ЛТ
II Т

Историја
Историја

Цело одељење
Цело одељење

2
2

1
1

Јовчић Војкан

МиленковићАтанасов Марија

2
2
2
2
2
2
4
2
2
20

IГ
IT
III Г
III Т
III ЛТ
III Е
IV Г
IV T
IV ЛТ
IV E

Историја уметности
Историја уметности
Историја уметности
Историја уметности
Историја уметности
Историја уметности
Историја уметности
Историја уметности
Историја уметности
Историја уметности
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Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Јелена Петковић
IE
I ЛТ
II Г
II Т
II ЛТ
II Е
IV Е
IV Е

Историја уметности
Историја уметности
Историја уметности
Историја уметности
Историја уметности
Историја уметности
Стилски ентеријер
Стилски ентеријер

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
1. група
2. група

2
2
2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Павловић
Лепосава

14
2
2
2
2
2
2
1
1
8

III Г
III Т
III ЛТ
III Е

Социологија
Социологија
Социологија
Социологија

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

2
2
2
2

1
1
1
1

Божиловић
Владан

2
2
2
2
4

IV Г
IV Т
IV ЛТ
IV Е

Устав и права грађана
Устав и права грађана
Устав и права грађана
Устав и права грађана

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

1
1
1
1

1
1
1
1

Ристић
Александар

1
1
1
1
4

IГ
IТ
I ЛТ
IЕ

Музичка уметност
Музичка уметност
Музичка уметност
Музичка уметност

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

1
1
1
1

1
1
1
1

IV Г
IV Т
IV ЛТ
IV Е

Филозофија
Филозофија
Филозофија
Филозофија

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

2
2
2
2

1
1
1
1

III Г
III Т
III ЛТ
III Е

Психологија
Психологија
Психологија
Психологија

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

2
2
2
2

1
1
1
1

8
2
2
2
2
8
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Крстић Новица

Радић Јелена

Виденовић Саша
IГ
I ЛТ
IЕ
II Г
II Е
III Г
III Е
IV Г
IV ЛТ
IV Е

Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
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Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

1
1
1
1

Митић Тања
IТ
II Т
II ЛТ
III Т
III ЛТ
IV Т

Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање

Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење
Цело одељење

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

12
2
2
2
2
2
2

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
Адријана
Гроздановић

4
I ЛТ/ I Г
IV Г /IV Е
IV ЛТ/IV Е
IV Т

Грађанско васпитање
Грађанско васпитање
Грађанско васпитање
Грађанско васпитање

1
1
1
1

1
1
1
1

I Е/ I Г
II Т
II ЛТ
II Г/ II E

Грађанско васпитање
Грађанско васпитање
Грађанско васпитање
Грађанско васпитање

1
1
1
1

1
1
1
1

IТ
III Г
III Т
III ЛТ/ III Е

Грађанско васпитање
Грађанско васпитање
Грађанско васпитање
Грађанско васпитање

1
1
1
1

1
1
1
1

I разред
II разред
III разред
IV разред

Верска настава
Верска настава
Верска настава
Верска настава

1
1
1
1

1
1
1
1

Андрић Маја

Петровић Лара

Крстић Дарко
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1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1

ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД
Владан Вер
Више одељења
Више одељења
Више одељења
Више одељења

Обогаћен једносменски рад
Обогаћен једносменски рад
Обогаћен једносменски рад
Обогаћен једносменски рад

Мешовита група
Мешовита група
Мешовита група
Мешовита група

1
1
1
1

2
2
2
2

Стефановић
Невена

6
Више одељења
Више одељења
Више одељења

Обогаћен једносменски рад
Обогаћен једносменски рад
Обогаћен једносменски рад

Мешовита група
Мешовита група
Мешовита група

1
1
1

2
2
2

Ана Гроздановић

2
2
2
6

Више одељења
Више одељења
Више одељења

Обогаћен једносменски рад
Обогаћен једносменски рад
Обогаћен једносменски рад

Мешовита група
Мешовита група
Мешовита група

1
1
1

2
2
2

КОМПЕНЗАТОРНИ ПРОГРАМИ
У школи тренутно не постоји потреба за компезаторним програмима, те се такви
програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група не организују.
Уколико се јави потреба за истим, школа ће израдити компезаторни програм у циљу
додатне подршке и унапређивања квалитета пружања образовно-васпитног процеса, што
ће се анексирати кроз Школски програм и Годишњи план рада школе.

3.3. СТРУКТУРА 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
Легенда:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

8
2
2
2
2

редовна настава: 20/18 часова
допунски/додатни рад: 1 час
подршка ученицима преко веб алата: 2 часа
одељенско старешинство: 2 часа
ваннаставне активности, спортске , културне и др. активности школе: 2 часа
припремни рад за поправне, разредне и др.испите: 1 час
припремни рад за матурски испит: 2 часа
УКУПНО НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА: до 24 часа
припремање наставе: 10 часова
руководилац стручног већа, кабинета и радионице: 1 час
вођење школске евиденције и сарадња са родитељима: 1 час
преглед писмених задатака: 2 часа
рад у стручним органима,активима, већима и тимовима: 2 часa
припремање ученика за такмичења: 1 час
стручно-педагошка усавршавања, семинари: 1 час
приправник: 2 часа
ментор: 1 час
дежурство: 1 час
други послови по налогу директора и послови утврђени Годишњим планом рада школе: 1 час
УКУПНО ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНА НЕДЕЉА
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2
2
2

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Остали облици васпитно образовног рада и други
послови

Непосредни рад са

Недељно

Укупно

Ред. број
1.

Презиме и
име

ученицима

Андрић
Маја
Анђелковић
Марија
Ашанин
Јелица
Божиловић
Владан
Бранковић
Драган

1
18

2
1

3
1

2

0,
25
1

0,2
5
1

20
4
10

0,
5

Величковић
Бојан
Вер Владан

8

0,
5
1

Виденовић
Саша
Вукадинови
ћ Ана
Глиџић
Марија
Давидовић
Данијела
Ђелић
Јелена
Ђорђевић
Дарко
Живић
Марија
Јанковић
Биљана
Јевтић
Душан
Јовчић
Војкан
Кандолф
Борис
Ковачевић
Јелена
Колев
Златица
Крстић
Дарко
Крстић
Новица
Малиновић
Јована
Мидић
Наташа
Миленковић
Атанасов
Маријa

20

17

16
12
20
10

4
2

0,
25
0,
25

0,5

0,
25
0,
5

1

0,
5
0,
5
1

0,5

0,
5
0,
5
0,
5

0,
5

1

0,5
1

20

1

0,2
5
1

20

1

0,5

12

1

1

1

4

0,5
0,
5

20

0,
5
2

2

1
1

0,
5

2

8
24
2,
5
24
4,
5
11
,7
5
9,
25
20
24

0,
5
0,
25
0,
5
0,
5

1

19

0,
25
1

16
24
12

0,
5
0,
50
0,
5
0,
25
1

0,
5
0,
5
0,
5

0,
5
0,
5

0,
5
0,
5

1

0,
5

1
1

1

1

1

1
1

20

2

1

20

20

0,
25
1

0,2
5
1

20

8

2

7
0,
5

1

0,2
5
1

2

4

6
1

1

2

2

17

5
0,
5

2,
5
24

9
1
0
1

10
0,5

1
0
2
5

0,2
5

4
1
0
1
0
1
0
6
1
0
5

1

1

12
2

13
0,
5

0,
50
1

1

0,
25
0,
25
0,
25
0,
5
0,
5
0,
5
0,
25
0,
5
1

1

1

0.
5
1

0,2
5
0,7
5

8

0,
5
1

0,
5
0,
5
1

1

0,5

16

1

0,5

34

1

1

40

1

32

0,
5
0,
5
0,
25
1
0,
25

1
0
8

0,5

0,
25
0,
25
1
1

0,5

5

1
0
2

0,
5
1

10

4
1
0
1
0
1
0

1

0,
25
0,
25
1

1
0,5

0,
5
1

24

0,
5

0,
5

24

24
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20
40

0,
25
0,
5

0,
25
0,
25
1

0,
5
0,
5
1

19
0,5

0,
25
0,
5

1

1

18

40

1

20
,5
24

17

1

0,5

2

16

1

1

4,
5
24

15
1

1

0,5

1
0
1
0
6

14
0,
5

4

0,
25
1

25
,5
16

1

11
1

1

0,
5
1
0,
5
0,
25
0,
5
0,
25

0,
5
0,
5
0,
5
0,
25
0,
5
1

20

0,
5
0,
25
1

1

1

40

0,
5

0,
5

0,5

21

0,2
5
1

4

0,5

40

1

24

1

1
0,
5
0,
25
1

0,
5
0,
25
1

40

24
0,2
5
1

40

1

1

34

1

1

40

0,
25
0,
25
2

0,
25
0,
25
1

8

1

0,2
5
0,2
5
1

16

1

1

1

1

1

40

1

2

1

40

2

0,
5

0,
5

1

8

40

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
37
38

39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55

Миленковић
Биљана
Милошевић
Владимир
Митић Тања

18

1

20

2

12

0,5

2

1

Младеновић
Владимир
Николић
Драгана
Павловић
Лепосава
Перевалов
Татјана
Лилић
Предраг
Петковић
Јелена
Петковић
Предраг
Стојановић
Сања
Петровић
Лара
Пешић
Милица
ПоповићЂурић
Биљана
Радић
Јелена
Радојловић
Станиша
Ристић
Слободан
Ристић
Александар
Савић
Ивана
Симић
Милена
Станковић
Душан
Станковић
Ивана
Станковић
Јасмина
Станковић
Петровић
Оливера
Станојевић
Јелена
Стевановић
Светлана
Степић
Брковић
Данка
Стефановић
Невена
Стојадинови
ћ Јелица
Трајковић

20

0,5

2

0,
25
0,
5
0,
5
0,
5

0,
5

20
8

0,
5

1
0,5

1

14

1
1

2

4

0,
25
1

0,2
5
1

17
18

2

1

14

20

1

2

20
12

2

2
0,
5

1
1

8

2

0,5

7
2

24

1
0
9

0,
25

1

1

4

0,2
5
0,5
1

2

20

1

2

20

1

1

1

1

1

0,

22

0,
5
0,
5
0,

1
0
1
0
1
0

1

4,
75
24

1

24

1
0
9

0,
25
0,
5
0,
5
0,
5

5

2

12

5

24

1
0
1
0

24
24
14
,5
24

2

0,5
1

18

0,
5
0,
5

2

10

7

4

20

6

18

10

20

2

0,
5

15

1
0
6

1

0,
25
0,
5
0,
5
0,
25
0,
5
1

0,
5
0,
5

0,
5
0,
5

24

0,
25
0,
5
0,
5
0,
25
0,
5
0,
5
0,
25
0,
5
0,
5
0,
25

0,2
5
2

20

0,
5

24

1

2

0,
5
1

1

1

20

10

20

1

0,
5

24

1
0
1
0
4

1

18

12

15
,5
24

1

1

1

24

1
0
1
0
6

0,
5
0,
5
1

1

18

0,
5
1

24

0,
5
0,
5
1

20

10

0,
25
0,
5

0,
5
0,
5

4,
5
24

0,
25
1

4

0,
5
0,
5

24
7,
5
12

1

2

1

1

1

1

1

1

0,5
1

0,
25
1

0,
25
1

0,
5
0,
5
1

0,5

1

1

1

0,
5
1

0,
25
1

0,
50
1
0,5

1
0,5

5
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2

0,
25
0,
5
0,
5
1

1

0,5

0,
25
1

0,5

1

0,
5

0,
5

1
0,
5

0,
5
1

40

0,5

16

1

40

1

24

0,5

28

1

28

0,2
5
1

8
40

0,5

34

0,
5

0,
50
0,
5
0,
5
0,
25
1

1

0,
5
0,
5
1

1

1

1

0,
5
0,
25
0,
5
1

0,5

1

0,
5

1

0,5

24

0,
25
1

0,
25
1

1

40

16

1

0,2
5
1

1

1

0,5

36

0,
25
1

0,
25
1

0,2
5
0,5

8
40

1

1

40

0.2
5

8

1

2

0,
25
1

1

1

0,
5
1

0,
5
1

1

1

1

1

1

0,
5
2

1

1

1

1

0,
5
1

1

1

1

1

0,
5
0,

0,
5
0,

2

0,5

40

0,
25
1

0,
5
0,
5

40

1

1

0,
5

0,5

1

1

1

40

1

0,
5
1

1
0
1
0
3

0,
5
0,
25
0,
5
1
1

2

1
0
6

0,
5

0,
5

1

1

0,
25
0,
5
1
1

0,
25
0,

40

20
40
1

1

40

1

40
24

1

40

1

0,5

40
12

0,

0,2
5
1

20

56
57
58
59
60
61
62

Гордана
Цветковић
Емилија
Цветковић
Магдалена
Радовановић
Милица
Гроздановић
Ана
Радичевић
Александра
Велиновић
Милан
Гроздановић
Адријана
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1

1

3
20
10
4
10

0,
5
0,
5
0,
25
1

0,2
5
0,5

5
0,
5
0,
25
0,
50

2

2

5
0,
5
0,
25
0,
50

1

24

0,
25

4
24

1

4

5

5
1

0,
5

5

1

1

1

1

0,
5

0,
5

0,
25
1
0,
5

0,5

40

0,2
5
1

6
40

0,5

20

0,
25

1

2

5
1

0,
25

0,
5
0,
25

2

4

2

0,
25
1

1
0
5

11
,5
4,
50
12

0,2
5
1

5
1

1
0
1

8

1
О,
25

0,
5

0,
25

0,
25

0,5

20

0,
25

8

Директор
Презиме и име

Време
недељно

Николић Ана

100%

Орган.
рада и
педаг.и
нст.рад
12

Прегл.
об.

1

Сарад.
са
друшт.
структ.
7

Рад у
стр.
орган.

Прип.
за рад

Рад на
изр.
одл.

Прегл.
школ.
докум.

Рад са род.

Укупно

4

12

2

1

1

40

Рад у
струч.
орг.

Рад на
орг. рада
школе

Посета
наст.
часу

Припр.
за рад

Рад у
наст.

Стручно
усаврш.

Укупн
о

1
1

2
2

1
1

5
3

1
1

1
1

24
16

Психолог/педагог
Презиме и име

Време
недељн
о

Радић Јелена
Адријана Гроздановић

60%
40%

Непосред.
рад (уч,
наст, род;
аналит.ра
д)
13
8

Библиотекар
Презиме и име

Време
недељно

Орган.
рада
библиотеке

Издавање
књига

Вођење
документације

Набавка
литературе

Укупно

Митић Тања
Адријана Гроздановић
Петковић Јелена

40%
30%
30%

1
1
1

10
7
7

3
2
2

2
2
2

16
12
12
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Секретар
Презиме и име

Врем
е
неде
љно

Орг.
рада

Прег
лед
обје
кта

Рад
на
изр.
аката

Рад
са
стр.

Изра
да
изве
штај
а

Пр
иј.
и
одј.

Рад
на
изр.
реш.

Крстић Младен,
дипл. правник

100%

6

1

10

4

4

0,5

8

Праће
ње
проп.
и унос
подата
ка у
ИС
2

Вођ.
Зап.

Ос.
пос.

Укупно

0,5

4

40

Шеф рачуноводства
Презиме и име

Врем
е
неде
љно

Орга
н.
рада

Књиже
ње и
контир
ање

Ликв
идат
ура
рач.

Изр.
пери
од.
изв.

Изр.
завр.
рач. и
пописа

Сар.
са
Мин.
и ост.
инст.

Изр.
и
праћ.
фин.
план.

Праћењ
е проп.
и унос
податак
а у ИС.

Ост
.
пос
л.

Укуп
но

Љубић Миомира,
дипл.економиста

100%

2

12

6

5

4

2

4

2

3

40

Време
недељ
но

О
рг
ан
ра
да

Обрач
и испл.
зарада
накнад
а

Админ.
послов
и

Регист
ар
запосл
ених

Изра
да М
4

Стат
ис.
изв.

Набавк
а
маркиц
а за
превоз

Прик.
новца
и
исплат
а
рачуна

Укупно

50%

1

6

3

2

2

1

1

4

20

Благајник

Презиме и име

Јовановић Сашка,
економски техничар

Домар

Презиме и име

Јовановић
Ненад, п.техн.

Време
недељ
но

Орган.
рада на
чишћ. прос.
Преглед
објекта

Рад на
оправ.
инст. и
опреме

Набав.
материј.
и опреме

Рад са
фоток
о
пир
апар.

100%

7

15

4

2

40

Курир.
посл.
отвар. и
затвар.
школе и
преглед
објекта
7

Безбедност и
заштита
здравља

Чувањ
е
инвен.
и
попис

Уку
пно

2

3

40

Техничар за одржавање информационих система

Презиме и име

Јовановић Драгољуб,
матем.сарадник

Време
недељ
но

Орга
н
ра
да

Контрола
стања
опреме

Контрола
рада опреме

Сервис и
одржавање
опреме

Набавка
опреме

Укупно

50%

1

1

7

10

1

20

Техничар инвестиционог одржавања

Презиме и име

Цветковић Илија,
машински техничар

Време
недељ
но

Орга
н
ра
да

Контрола
стања опреме

Контрола
рада опреме

Сервис и
одржавање
опреме

Набавка
опреме

Укупно

50%

1

1

7

10

1

20

Хигијеничар
Презиме и име

Време
недељ
но

Чишћење и
одржав. школе

Дежурство

Дост. поште

Остали
послови

Укупно

Радојловић Биљана,
НКВ радник
Златановић Јасмина,
НКВ радник
Виденовић Зоран,
НКВ радник
Цветковић Илија,
НКВ радник
Живић Лидија,
НКВ радник
Алексић Илинка,
НКВ радник

100%

30

5

2

3

40

100%

30

5

2

3

40

100%

30

5

2

3

40

50%

15

3

1

1

20

100%

5

5

0

30

40

100%

5

5

0

30

40

Организатори наставе
За школску 2021/22.год. именовани су: организатор практичне наставе и преглед педагошке
документације - Ивана Станковић, Ана Вукадиновић за ваннаставне активности и преглед
педагошке документације, Јелена Ковачевић – израда распореда часова и дежурстава,
праћењењ евиденције дежурних и евиденција доласка и доласка с посла, и Милица Пешић –
координатор за ЕСдневник и ЈИСП.
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3.4. ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
На основу дописа Министарства просвете и Стручног упутства о реализацији и
остваривања наставе за средње школе израђен је распоред часова, као и сатница звоњења,
тј. време извођења наставе. Часови почињу у 7.30 часова, а завршавају се са једанаестим
часом у 17.45. Часови трају 45 минута у свим Моделима реализације образовно-васпитног
рада.
Време извођења часова за Модел I, Модел II и Модел III – настава на даљину
ЧАС

ВРЕМЕ

ВРЕМЕ ЗА СРЕДУ

0.

7:30 – 8:10

7:30 – 8:10

1.

8:15 – 9:00

8:15 – 9:00

2.

9:05 – 9:50

9:05 – 9:50

ПАУЗА – 20 МИНУТА

ПАУЗА – 20 МИНУТА

3.

10:10 – 10:55

10:10 – 10:55

4.

11:00 – 11:45

11:00 – 11:45

5.

11:50 – 12:35

11:50 – 12:20

ПАУЗА – 20 МИНУТА

ПАУЗА – 20 МИНУТА

6.

12:55 – 13:40

12:40 – 13:25

7.

13:45 – 14:30

13:30 – 14:15

8.

14:35 – 15:20

14:20 – 15:05

9.

15:25 – 16:10

15:10 – 15:55

ПАУЗА – 15 МИНУТА

ПАУЗА – 15 МИНУТА

10.

16:25 – 17:10

16:10 – 16:55

11.

17:15– 18:00

17:00 – 17:45

Сатница звоњења и исти распоред часова важиће за I и III Модел наставе. За Модел II важиће
иста сатница звоњења, али други распоред часова којим се ученици деле на групе и за
општеобразовне предмете, будући да су одељења већ подељена за стручне предмете. Паузе
након сваког трећег часа користе се за дезинфекцију и проветравање радних простора. Средом
је у свим одељењима планиранЧОС у исто време.
У прилогу Годишњег плана рада школе су штампани распореди часова.
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3.5. КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
ПРАВИЛНИК o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022.
годину
Члан 1.
Овим правилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног
рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) и школског распуста у гимназији, уметничкој и
стручној школи, за школску 2021/2022. годину.
Члан 2.
Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени планом и
програмом наставе и учења, односно наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и
стручне школе, планирају се годишњим планом рада школе.
Члан 3.
Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе остварују
на годишњем нивоу:
У гимназији:
– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;
– у IV разреду у 33 петодневних наставних седмица, односно 165 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да
гимназије остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и
наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја
петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
У оквиру 37, односно 33 петодневних наставних седмица, гимназија је у обавези да годишњим
планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености
безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени
годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.
Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 33 пута, изузев у случају
када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки
дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.
У стручној школи:
– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних
наставних седмица, односно 185 наставних дана;
– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневних
наставних седмица, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да
стручне школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и
наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја
петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
У оквиру 37, односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у обавези да
годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености
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безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени
годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37, односно 34 пута, изузев у случају када
због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у
седмици буде заступљен утврђен број пута.
Члан 4.
План и програм наставе и учења, односно наставни план и програм за уметничке школе у I, II, III
и IV разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним
наставним седмицама, у складу са законом.
Члан 5.
Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у среду 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30.
децембра 2021. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2021. године, a завршава се у уторак, 21.
јуна 2022. године.
Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у уторак, 24. маја 2022. године,
а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у
уторак, 31. маја 2022. године.
Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разреда
четворогодишњег образовања стручних школа, за које је планом и програмом наставе и учења,
односно наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према
индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 5.
августа 2022. године.
Члан 6.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски и летњи распуст.
Јесењи распуст је у петак, 12. новембра 2021. године.
Зимски распуст почиње у уторак 4. јануара 2021. године, а завршава се у петак 21. јануара 2022.
године.
За ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике I
и II разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022.
године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године.
За ученике IV разреда гимназије, IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих
средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава
се у среду, 31. августа 2022. године.
Члан 7.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим
празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се празнују и:
1) 21. октобар 2021. године, као Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату;
2) 27. јануар 2022. године, Свети Сава – Дан духовности;
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3) 22. априла 2022. године, као Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату;
4) 9. мај 2022. године, као Дан победе;
5) 28. јун 2022. године, Видовдан – спомен на Косовску битку.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве
у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у
Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
У школи се обележавају и:
1) 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника;
2) 21. фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика;
3) 10. април 2022. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља
и првог српског министра просвете.
Члан 8.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане
следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског бајрама и 9.
јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама;
3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару
– 25. децембра 2021. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7.
јануара 2022. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и
јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од
15. до 18. априла 2022. године; православци од 22. до 25. априла 2022. године).
Члан 9.
Годишњим планом рада школа ће утврдити остваривање екскурзије и време када ће надокнадити
наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.
Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који
утврди годишњим планом рада.
Члан 10.
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта,
школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег образовања и
матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, школа утврђује
годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Члан 11.
Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 4–8. априла 2022. године, и то:
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1) од понедељка 4. априла до четвртка 7. априла 2022. године, електронским путем преко портала
Моја средња школа;
2) у четвртак 7. априла и петак 8. априла 2022. године, непосредно у средњим школама које
организују и спроводе пријемне испите или које уписују ученике у одељења за ученике са посебним
способностима.
Пријемни испити за упис ученика у средње школе за школску 2022/2023. годину биће
организовани у периоду од 13–22. маја 2022. године, и то за упис у:
– средње школе у којима се део наставе одвија на страном језику;
– средње балетске школе;
– одељења за ученике са посебним способностима за математику;
– одељења ученика са посебним способностима за физику;
– одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику;
– одељења ученика са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност;
– одељења ученика са посебним способностима за географију и историју;
– одељења ученика са посебним способностима за биологију и хемију;
– одељења за ученике са посебним способностима за филолошке науке (испит из
српског/матерњег језика и књижевности и испит из страног језика);
– средње музичке школе;
– уметничке школе ликовне области и на образовне профиле у области уметности.
Пријем спортске документације за кандидате за упис у одељења за ученике са посебним
способностима за спорт одржаће се у суботу, 21. маја и понедељак, 23. маја 2022. године.
Члан 12.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. години
спровести међународнo испитивањe ПИСА 2022 (главно тестирање), у периоду од 8. марта до 18.
априла 2022. године.
Члан 13.
У суботу, 2. априла 2022. године, настава се изводи према распореду часова од понедељка.
Члан 14.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022.
годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије – Просветном гласнику”.
Број 110-00-98/2021-03
У Београду, 7. јуна 2021. године
Министар,
Бранко Ружић, с.р.
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Полагање пријемног испита за Уметничку школу за упис у први разред школске 2022/23.
год, као и радне суботе, реализоваће се према Правилнику о календару образовно-васпитног
рада средњих школа за школску 2021/22. год.

3.6. СПИСАК ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА ЗА ШК. 2021/2022.

ГОДИНУ
ПОНЕДЕЉАК
Смена
I

II

Име и презиме
Милошевић Владимир

Место дежурства

800-1100

Школско двориште

Бранковић Драган

8 -11

Владан Вер

800-1100

I и II спрат

Стевановић Светлана

1100-1345

Школско двориште

00

Ђелић Јелена
III

Време дежурства

00

Улаз, приземље

00

11 -13

45

Улаз, приземље

00

45

I и II спрат

Николић Драгана

11 -13

Божиловић Владан

1345-1610

Школско двориште

Петковић Предраг

1345-1610

Улаз, приземље

Ковачевић Јелена

45

13 -16

10

I и II спрат

УТОРАК
Смена
I

Име и презиме

Време дежурства

Петровић Лара

II

Школско двориште

00

00

Улаз, приземље

00

00

I и II спрат

8 -11

Гроздановић Ана

8 -11

Величковић Бојан

1100-1345

Ђелић Јелена
Стефановић Невена
III

00

8 -11

Стојадиновић Јелица

Школско двориште

00

11 -13

45

Улаз, приземље

00

11 -13

45

I и II спрат

45

10

Школско двориште

Станковић Душан

13 -16

Велиновић Милан

1345-1610

Савић Ивана

Место дежурства

00

45

13 -16

10

Улаз, приземље
I и II спрат

СРЕДА
Смена
I

Име и презиме

Време дежурства

Милена Симић

II

Школско двориште

00

00

Улаз, приземље

00

00

I и II спрат

8 -11

Физичар

8 -11

Јевтић Душан

1100-1330

Школско двориште

Павловић Лепосава

1100-1330

Улаз, приземље

Трајковић Гордана
III

00

8 -11

Поповић Ђурић Биљана

Место дежурства

00

00

11 -13

30

I и II спрат

30

00

Школско двориште

Владан Вер

13 -16

Ђорђевић Дарко

1330-1600
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Улаз, приземље

Пешић Милица
Смена
I

II

Име и презиме
Кандолф Борис

I и II спрат

Време дежурства

Место дежурства

00

00

Школско двориште

00

00

Улаз, приземље

8 -11

Давидовић Данијела

8 -11

Николић Драгана

800-1100

Крстић Новица
Јевтић Душан

III

1330-1600

11 -13

45

Школско двориште

00

11 -13

45

Улаз, приземље

00

45

I и II спрат

Мидић Наташа

11 -13

Ристић Бобан

1345-1610

Ашанин Јелица
Радичевић Александра

I и II спрат

00

Школско двориште

45

13 -16

10

Улаз, приземље

45

10

I и II спрат

13 -16
ПЕТАК

Смена
I

II

Име и презиме

Време дежурства

Ристић Александар

00

Школско двориште

00

00

Улаз, приземље

8 -11

Велиновић Милан

8 -11

Станојевић Јелена

800-1100

I и II спрат

Виденовић Саша

1100-1345

Школско двориште

Лилић Предраг

III

Место дежурства

00

00

11 -13

45

Улаз, приземље

00

45

I и II спрат

Стефановић Невена

11 -13

Радојловић Станиша
Живић Марија

1345-1520
1345-1520

Школско двориште
Улаз, приземље

Милена Симић

1345-1520

I и II спрат

3.7. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
Наставници у оквиру својих стручних већа доносе предлог стручног усавршавања у
складу са интересовањима и потребом за јачањем компетенција које желе да развијају, како
стручних, тако и педагошких. Предлог се доставља руководиоцима стручних већа, прослеђује
особи задуженој за праћење стручног усавршавања, а након прегледа директор усваја, доноси
у складу са одредбама и штампа се као посебан акт у документацији школе. Део садржаја
налази се и у годишњем плану рада школе.

Годишњи план стручног усавршавањаза школску 2021/22. годину
На основу личних планова наставника и директора школе, стално стручно
усавршавање унутар установе оствариваће се активностима које предузима установа у оквиру
својих развојних активности и Правилника о вредновању сталног стручног усавршавања у
Уметничкој школи.
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АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА
ПРАВИЛНИКОМ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА УНУТАР УСТАОВЕ
Присуство стручним секцијама и активима
Присуство предавањима и радионицама са дискусијом
Извођење угледних и огледних часова
Присуствовање угледним и огледним часовима са дискусијом
Одлазак са ученицима на изложбе, такмичења, стручне скупове,
трибине, едукације, фестивале, посета компанијама
Излагања са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и
анализом
Ангажовање на припремној настави
Дежурство на пријемном испиту
Дежурства и супервизија на завршним испитуима у основним
АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНЕ
школама
ЛИЧНИМ ПЛАНОВИМА
Рад на промотивном материјалу школе и лекторисање текстова
Учешће у раду колонија и на изложбама
Излагање ученичких радова на изложби.
Координација поставке изложбе и жирирање радова
Учествовање на жирираним колективним и самосталним изложбама
Преглед и бодовање радова кандидата на пријемном испиту
Ангажовање на пројектима локалне заједнице
Одржавање сајта школе и других друштвених страница школе
Отворене радионице
Ноћ Музеја - координирање поставке изложбе радова ученика школе
Вођење школског летописа
Састанци стручних актива (удружења), секција на нивоу града
Присуство јавним форумима
Учествовање на Медијана спорт фест-у
* НАПОМЕНА: Узевши у обзир специфичну епидемиолошку ситуацију, као и начин реализације наставног
процеса, стручно усавршавање запослених, приоритети и области усавршавања биће у складу са препорукама
МПНТР и мерама заштите од уношења, преношења и ширења инфекције Covid 19.

У сарадњи са Регионалним цетром за проф. развој запослених у образовању Ниш, у план
стручног усавршавања уврштен је семинар: „Како да говоримо и слушамо да би ученици
желели да нас чују и разговарају са нама“ – каталог за 2018/19. и 2020/21; област – васпитни
рад, бр. 171; К4, П4.
План стручног усавршавања запослених је достављен Сектору за финансијксе послове из
области васпитања и образовања (дана 9.9.2021.г).
Уколико епидемиолошка ситуација и организација реализатора семинара то омогућавају,
запослени ће похађати обуку која је на листи беслатних семинара/ листи програма од јавног
интереса: "Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу", бр. 5270,
није у званичном Каталогу ЗУОВ –а, већ акредитована обуке са те листе.
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4. СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ И ЗАДУЖЕЊА
ЗАПОСЛЕНИХ
4.1. СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ ЗА ШКОЛСКУ
2021/2022.ГОД.И ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА
1. Стручни актив за развојно планирање:

6. Тим за инклузивно образовање:

Ана Николић, директор
Оливера С. Петровић – координатор
Милица Радовановић
Глиџић Марија
Биљана Миленковић
Представник локалне заједнице – из реда
Школског одбора Петар Петровић
Представник Савета родитеља
Представник ученичког парламента
2. Стручни актив за развој школског
програма

Ана Николић, директор
Јелена Радић – координатор
Јелена Петковић
Данка Степић Брковић

Ана Николић, директор
Јелена Станојевић, координатор
Јасмина Станковић
Милица Пешић
Оливера С. Петровић
Представник локалне заједнице – из реда
Школског одбора Петар Петровић
Представник Савета родитеља
Представник ученичког парламента
3. Тим за самовредновање:

7. Тим за каријерно вођење и саветовање ученика
Милена Симић – координатор
Данијела Давидовић
Наташа Мидић
Ана Вукадиновић

8. Тим за професионални развој

Ана Николић, директор
Јелица Стојадиновић– координатор
Златица Колев
Гордана Трајковић
Емилија Цветковић
Јелена Ђелић
Представник локалне заједнице – из реда
Школског одбора Петар Петровић
Представник Савета родитеља
Представник ученичког парламента
4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе

Ана Николић, директор
Јована Малиновић - координатор
Јелица Ашанин
Лепосава Павловић

Ана Николић, директор
Данијела Давидовић - координатор
Светлана Стевановић
Ивана Станковић
Представник локалне заједнице – из реда
Школског одбора Петар Петровић
Представник Савета родитеља

Ана Николић, директор
Јелена Ковачевић – координатор
Јелена Петковић
Слободан Ристић
Лара Петровић
Душан Јевтић

9.Тим за развој међупредметних компетенција и
предузетништво
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Представник ученичког парламента

5. Тим за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Ана Николић, директор
Јелена Радић – координатор
Саша Виденовић
Тања Митић
Школски полицајац
Младен Крстић, секретар школе
Представник локалне заједнице – из реда
Школског одбора Петар Петровић
Представник Савета родитеља
Представник ученичког парламента
За аплицирање пројеката задужени су:
Ана Николић, директор
Бојан Величковић- координатор
Маја Андрић
Невена Стефановић
Јелена Ковачевић
У изради Годишњег плана рада школе
учествују:
Ана Николић – директор
Стручни сарадници: Јелена Радић психолог
Шефови наставе: Ивана Станковић,
Јелена Ковачевић и Ана Вукадиновић
Секретар школе – Младен Крстић
Шеф рачуноводства – Момира Љубић

10. Тим за промоцију школе:
Марија Миленковић Атанасов – координатор
Татјана Перевалов
Драгана Николић
Владимир Милошевић

Особе задужене за организовање изложби и уређење
школског простора:
Ивана Савић - координатор
Борис Кандолф
Владан Вер
Татјана Перевалов
Ана Гроздановић
Школски координатори ес-дневника:
Саша Виденовић
Милица Пешић
Администратор за MICROSOFT OFFICE M365 и
Moodle платформу
Предраг Петковић

Особа задужена за анализу успеха на матурском
испиту:
Особа задужена за заштиту података о Руководилац стручног већа за IV разред
личности у школи:
Секретар школе – Младен Крстић
Особа задужена за анализу и евиденцију уписа
матураната на факултет:
Координатор Ученичког парламента:
Марија Миленковић Атанасов
Андријана Г
Особе задужене за организацију пријемног испита:
Особа задужена за праћење стручног
Ивана Станковић
усавршавања запослених:
Наташа Мидић
Јована Малиновић
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Особа задужена за сајт школе:
Владимир Младеновић
Особе задужене за обраду текстова
школских докумената:
Предраг Петковић

Особе задужене за депо школе:
Невена Стефановић
Ана Вукадиновић
Особа задужена за организацију припремне наставе:
Станиша Радојловић
Марија Живић

Подршка одељењским стрешинама у
штампи сведочанстава:
Драган Бранковић

4.2. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА
4.2.1. ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Надлежности Стручног актива за развојно планирање су:
-доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово учешћу у
развојном планирању;
-доприноси успостављању партнерских односа између школе и саветника за развој школе,
договарају се о даљој сарадњи што подразумева утвђивање конкретних обавеза и
одговорности обе стране;
анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја школе;
-припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и урађених анализа
за наредни трогодишњи-пртогодишњи период;
-припрема нацрт Акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака
планираних за сваку годину на почетку школске године;
-прати реализацију развојног плана и подноси извештај Школском одбору једанпут годишње
са предлогом мера;
-сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана са
развојним планом школе;
-доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе;
-предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање постављених
циљева;
-доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и
вредновању процеса и задатака;
-учествује у самовредновању квалитета рада установе;
-обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и Школског одбора.
Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору.
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ВРЕМЕНСКИ ПЛАН АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
ВРЕМЕ

AKTИВНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

Август/
септембар

-Именовање чланова
Стручног актива за развојно
планирање

- Директор

-Договор о временској
динамици и начину рада за
настојећу школску годину –
израда оперативног плана
рада

- Стручни актив за
развојно
планирање

-Израда Акционог плана за
актуелну школску годину,
укључујући и план
активности за пројекат
Обогаћен једносменски рад

- Стручни актив за
развојно
планирање и Тим
за самовредновање

-Учешће у изради Годишњег
плана рада школе ради
усклађивања годишњег
плана са развојним планом
школе
Тромесечно:

- Праћења реализације
задатака из Акционог плана у
оквиру дефинисаних области
и давање предлога за
остваривање задатака
-Састанак са Тимом за
самовредновање и Тимом за
обезбеђивање квалитета

НАЧИН
ВРЕДНОВАЊА
- именован тим

- израђен оперативни план
рада

-израђен Акциони план за
актуелну школску годину и
план активности за Обогаћен
једносменски рад

- Стручни актив за
развојно
планирање у
сарањи са
тимовима школе

-програми и планови
уврштени у Годишњи план
рада школе

- Стручни актив за
развојно
планирање у
сарадњи са
директором,
већима, активима
и тимовима школе

-анализа реализације задатака
из плана, путем извештаја,
усмених саопштења

-Одлучивање о
приоритетима, циљевима и
мерама даљег развојног
унапређивања – усвајање
новог ШРП-а најкасније 30
дана пре истека важећег
развојног плана установе
(мај/јун)
Јун

-Писање извештаја о
реализацији Акционог плана
у оквиру развојног
планирања за претходну
школску годину и мере за
унапређивање за наредну

Стручни актив,
Тим за
самовредновање и
Тим за
обезбеђивање
квалитета и развој
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-записник

У току
школске
године

годину

установе

-подношење извештаја
Школском одбору

-именоване особе
из Стручног
актива

-Присуство Педагошком
колегијуму и састанцима
других актива и тимова

-извештај

-координатор
Стручног актива за
развојно
планирање Јелена
Радић
-директор Ана
-подношење извештаја о раду
Николић
и запажањима
-координатор
Јелена Радић

-Обављање других послова
по налогу директора,
просветног саветника или
Школског одбора
*Начин и динамика рада тима зависиће од епидемиолошке ситуације у земљи, начина реализације
наставног процеса и упутстава/смерница Министрства просвете и тех. развоја.

4.2.2. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У сарадњи са Тимом за самовредновање, Стручни актив за развојно планирање и Педагошким
колегијумом, Стручни актив за развој школског програма, прати:
- имплементацију Школског програма и Развојног плана
- реализацију циљева Школског програма
- назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује
- обавезне и изборне предмете по образовним профилима и разредима
- анексирање докумената од значаја за рад школе
- друга питања од значаја за школски програм у складу са Законом о средњој школи
Активност

Носиоци
активности

Временска
динамика

Начин
праћења и ко
прати

Директор

Август/Септембар

Разматрање плана рада актива и
подела задатака

Чланови актива

Септембар

Разматрање усклађености Школског
програма са Годишњим планом рада
школе

Чланови актива

Септембар

-записници
актива
-задужена особа
из актива
-записници
актива
-задужена особа
из актива
-задужена особа
из актива
-записници
актива

Конституисање Стручног актива за
развој школског програма
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Праћење остваривања Школског
програма:
- Анализа реализације и праћење
Школског програма

-

Предлози за подизање
квалитета Школског програма

-

Усклађање Школског програма
са променама у наставном
плану и програму

-

Предлози за анексирање

Сарадња са Тимом за самовредновање,
Сручним активом за развојно
планирање, свим осталим тимовима и
Педагошким колегијумом
Извештај о реализацији Школског
програма и рада Стручног актива за
развој школског програма

Чланови актива

Тромесечно:
Септемар
Новембар
Април
Јун

-записници
актива
-задужена особа
из актива

Чланови актива

Тромесечно:
Новембар
Април
Јун
Август

-записници
актива
-задужена особа
из актива
-записници
актива

Чланови актива

*Начин и динамика рада стручног актива зависиће од епидемиолошке ситуације у земљи,
начина реализације наставног процеса и упутстава/смерница Министрства просвете и тех.
развоја

4.2.3. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОД.
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Израда *плана самовредновања –септембар
Реализација самовредновања – према плану
Континуирано праћење реализације задатака из Школског програма и
Развојног плана школе – током године
Континуирана сарадња са тимовима, активима, стручним већима
Писање извештаја о самовредовању
Предлог мера за унапређивање образовно-васпитног процеса за нови
Школски развојни план

Планиране области вредновања

Динамика

Обрада резултата /
извештаји

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1:
ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2:
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3:
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

У складу са планом
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Према

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4:
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

самовредновања

плану самовредновања

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5.
ЕТОС
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ,
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
Друго полугодиште 2022.

Извештај о самовредновању

*Детаљан временски плам СМВ доноси тим и налази се као посеан документ у документацији тима
за СМВ.
4.2.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И

РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе има следеће надлежности :
- прати обазбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада у установи
- стара се о остваривању школског програма
- стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа
- стара се о развоју компетенција, вреднује резултате рада наставника и стручног
сарадника
- прати и утврђује резултате рада ученика
Активности
Формирање базе планова и
извештаја

Време
реализације
АвгустСептембар

Развијање међупредметне
компетенције код ученика
“Одговоран однос према
здрављу” и унапређивање
компетенција наставника за
примену садржаја из области
родне равноправности

Септембар

Праћење остваривања
Годишњег плана рада школе
и Школског програма

Два пута
годишње
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Начин
праћења
Вођење
евиденције о
унетој
документацији

Носиоци
активности
Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе

Вођење
евиденције о
унетој
документацији

Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе

Записници

Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе у
сарадњи са стручним
активом за развој школског
програма

Праћење примене прописа
чија је примена важна за
обезбеђивање квалитета и
развој школе

Током године

Извештаји,
записници

Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе у
сарадњи са секретаром
школе

Презентација прописа
важних за обезбеђивање
квалитета и развој школе

Током године

Записници

Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе

Давање стручних мишљења у
поступцима за стицање
звања наставника

Током године

Извештаји/
записници

Директор, стручни
сарадници и чланови Тима

Праћење развоја
компетенција наставника

Током године

Тим за обезб. Квалитета у
сарадњи са Тимом за
професионални развој

Праћење постигнућа ученика

Новемар
Фебруар
Април
Крај шк. год.
Јануар
Јун

Такмичења,
изложбе,
стручно
усавршавање
Анализа успеха,
анализа
матурских испита
Анкете/упитници
за ученике

Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе

Током године

Извештаји,
записници

Пpaћeњe и учешће у процесу
самовредновања рада
установе и припреми
реализацији новог школског
развојног плана

Током године
(у складу са
планом тима
ѕа СМВ)

Извештаји,
записници

Директор, стручни
сарадници, Тим за развојно
планирање и чланови Тима
Чланови Тима и чланови
Тима за СМВ

Учешће у изради Годишњег
плана рада школе

Мај и јун

Праћење реализације и
евалуација активности из
пројекта Обогаћен
једносменски рад
*Праћење реализације
угледних часова

Тим у сарадњи са
одељењским старешинама и
психолозима

Планови,
Чланови Тима у сарадњи са
припреме,
руководством школе
извештаји
НАПОМЕНА: Начин рада тима, динамика и вредновање зависиће од епидемиолошке
ситуације у земљи, начина реализације наставног процеса и упутстава/смерница
Министрства просвете и тех. развоја
4.2.5. ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА
Задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да:
1) припрема програм заштите у складу са специфичностима установе и утврђеним мерама за
унапређивање на основу анализе стања;
2) информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности
тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;
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3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за
превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања;
4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени
ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља,
злостављања и занемаривања;
5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге
директору;
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради
свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
8) води и чува документацију;
9) извештава стручна тела и орган управљања.
Општи циљ: Остваривање и развој безбедног и подстицајног окружења за учење и развој
потенцијала ученика Уметничке школе.
Програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања сачињен је на
основу Правилника о протоколу поступања у ситуацијама насиља, занемаривања и
злостављања у образовно-васпитним институцијама("Сл. гласник РС", бр. 46/2019 и 104/2020)
и Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части или достојанства личности ("Сл. гласник РС", број 65 од
24. августа 2018). Програмом су дефинисане превентивне и интервентне активности чији је
основни циљ превенција свих видова насиља у школској средини.
Циљ Програма заштите је стварање безбедне климе у школи у којој се:
• учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности
• не толерише дискриминација и насиље
• не ћути у вези са насиљем
• развија одговорност и поступање свих
• свако ко има сазнања о дискриминацији/насиљу обавезује се да реагује

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДОНОСИ ПЛАН

ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА:

Специфични циљеви у превенцији
• Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
• Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници,
директор, родитељи/старатељи, локална заједница) у доношење и развијање програма
превенције
• Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад
установе за препознавање дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
• Периодично
подсећање
на
процедуре
и
реаговања
за
заштиту
од
дискриминације/насиља
• Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за
заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља
• Унапређивање компетенција наставника, ученика, родитеља/старатеља за уочавање и
решавање проблема дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања кроз
предавања стручњака из ове области
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1.ЗАДАТАК: Припрема програма заштите у складу са специфичностима установе и утврђеним
мерама за унапређивање на основу анализе стања
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1.1. Припрема програма, дефинисиње и
Август/
Тим за заштиту у сарадњи са
усвајање програма заштите / рада тима за
Септембар
тимом за самовредновање;
актуелну школску годину, а на основу
Директор школе
резултата самовредновања и анализе стања
у школи
*Програм заштите је саставни део
Годишњег плана и даје се Наставничком
већу на усвајање
1.2. Представљање програма и давање на
Август/
Тим за заштиту и Наставничко
усвајање Наставничком већу
Септембар
веће
2.ЗАДАТАК: Информисање ученика, родитеља/старатеља и наставника
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2.1. Информисање наставника и
Август – на
Координатор тима за заштиту
упознавање са новинама Правилника о
седници
протоколу поступања установе у одговору Наставничког већа
на насиље, злост. и занем (104/2020) ,
чији ће начин
Програмом и Планом рада Тима за
реализације бити
заштиту ученика и планом превенције
условљен
епидемиолошком
ситуацијом и
начином
реализације већа
(путем изабране
платформе)
2.2. Информисање ученика и упознавање
Септембар – на
Одељењске старешине
са Кодексом понашања у школи,
часу одељењског
Правилником о материјалностарешине или на
дисциплинској одговорности ученика и
начин условљен
запослених школе, Правилником о
епидемиолошком
поступању установе у случају
ситуацијом и
дискриминације, насиља, злост. и занем,
начином
Програмом и Планом рада Тима за
реализације
заштиту ученика од дискриминације и
наставног процеса
насиља
– електронским
путем
2.3. Информисање родитеља/старатеља и
Септембар – на
Одељењске старешине
упознавање са Кодексом понашања у
родитељском
школи, Правилником о материјалносастанку, или
дисциплинској одговорности ученика и
путем изабране
запослених школе, Правилником о
платформе у
поступању установе у случају
зависности од
дискриминације, насиља, злост. и занем,
епидемиолошке
Програмом и Планом рада Тима за
ситуације и начина
заштиту ученика од дискриминације и
реализације
насиља
наставног процеса
2.4. Информисање свих интересних група
путем мапе о нивоима насиља, начинима
Перманентно
Тим за заштиту
реаговања, одговорним лицима и
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контактима која је истакнута на видним
местима школе
2.5. Информисање наставника, ученика и
родитеља о Националној платформи
«Чувам те» и о линку где могу наћи
понуду информативног и едукативног
садржаја на платформи.

Септембар и током
школске године

Одељењске старешине

3. ЗАДАТАК: Стручно усавршавање директора, наставника и одељењских старешина
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
3.1. *У складу са Планом стручног
*У складу са
Директор школе,
усавршавања, похађање семинара на тему Развојним планом одељењске старешине, стручни
ненасилне комуникације и
и финансијским
сарадници, наставници,
конструктивног решавања проблема, као
могућностима
Тим за заштиту ученика од
и семинара о раном препознавању
школе, као и у
дискриминације, насиља,
дискриминације/насиља и реаговањима
зависности од
злостављања и занемаривања
на њих
епидемиолошке
ситуације у земљи
и начина
реализације
наставног процеса
3.2. Реализација и примена стечених
Директор школе,
компетенција у раду с ученицима кроз
одељењске старешине,
наставне и ваннаставне активности
Током године
стручни сарадници, наставници,
Тим за заштиту
3.3. Праћење обука у оквиру Националне
Током године
Особа задужена за праћење стручног
платформе «Чувам те»
усавршавања
4. ЗАДАТАК: Уграђивање принципа једнаких могућности и недискриминације у свакодневном
животу и раду установе на свим нивоима; подстицање ученика за активно учествовање у раду
одељењске заједнице, ученичког парламента, школског одбора и стручних органа установе;
саветодавни рад са ученицима - онима који трпе, чине или су сведоци насиља, злостављања и
занемаривања
- Подстицање и реализација наставних и ваннаставних активности, секција, спортских
активности/такмичења с циљем превенције, раног откривања дискриминације, насиља, као и
конструктивног организовања времена и садржаја
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
4.1. Обавестити ученике о врстама
Септембар
Одељењске старешине и
ваннаставних активности и евидентирање
руководиоци секција
заинтересованих ученика
4.2. Избор ученика за учествовање у раду Септембар
Одељењске старешине
ученичког парламента, школског одбора и (присуство и
стручних органа установе
учешће ученика у
складу са
организацијом,
животом и радом
школе и стручних
тела/органа)
4.2. *Реализација ваннаставних
Током године
Задужени наставници и
активности у складу са планом и
*у зависности од
ученици
програмом ваннаставних активности
епидемиолошке
(спортска такмичења, учешће на
ситуације у земљи
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конкурсима; хор; школске секције и др.)
4.3. Укључивање Ученичког парламента
у радионице/трибину/едукацију која
подстиче добру комуникацију, емпатију и
интерперсоналне односе

4.4. Анкетирање ученичког парламента у
циљу самовредновање безбедносне
средине на свим нивоима (*у школи и
дигиталном свету) и давању сугестија за
начине унапређивања заштите ученика
активност подразумева израду анкета,
одређивање најповољнијег начина за
спровођење исте, обраду и анализу
резултата, као и извештавање свих
интересних група
4.5. Анкетирање родитеља о
самовредновању безбедносне средине на
свим нивоима (*у школи и дигиталном
свету) и давању сугестија за начине
унапређивања заштите ученика
активност подразумева израду анкета,
одређивање најповољнијег начина за
спровођење исте, обраду и анализу
резултата, као и извештавање свих
интересних група

и начина
реализације
наставног процеса
Током године
*у зависности од
епидемиолошке
ситуације у земљи
и начина
реализације
наставног процеса
По плану тима за
СМВ

Ученички парламент;
Локална самоуправа, НВО

Ученички парламент;
Стручни сарадници;
Тим за самовредновање

По плану тима за
СМВ

Родитељи;
Стручни сарадници;
Тим за самовредновање

4.6. Анкетирање наставника у циљу
По плану тима за
самовредновања безбедносне средине на
СМВ
свим нивоима
активност подразумева израду анкета,
одређивање најповољнијег начина за
спровођење исте, обраду и анализу
резултата, као и извештавање свих
интересних група
4.7. Ради превазилажења стереотипа и
предрасуда, развијања свести о опасности
Током школске
и штетним последицама дискриминације,
године
унапређивања толеранције и разумевања,
интеркултуралности, уважавања и
поштовања различитости у образовном
процесу са ученицима:
- на редовним часовима кроз обраду
наставних јединица у којима су
препознатљиви случајеви дискриминације
или насиља (грађанско васпитање,
психологија, социологија, српски језик и
књижевност, страни језик, историја…)

Наставници;
Стручни сарадници;
Тим за самовредновање
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Предметни наставници

- индивидуалним разговорима са
ученицима
- на часовима одељењске заједнице
водити дебату, разговарати о поменутим
темама
4.8. Обрада анкета, анализа безбедносне
климе, сугестије за унапређивање
4.9. Периодична подсећања на законску
регулативу и разговори о толеранцији на
ЧОСу
4.10. *Гледање филмова/спотова о диг.
насиљу уз обавезан разговор након тога
на ЧОСу поводом Дана безбедног
интернета

4.11. Саветодавни рад са ученицима
(индивидуално или групно) - онима који
трпе, чине или су сведоци насиља,
злостављања и занемаривања, уз
укључивање родитеља/старатеља

Након анкетирања
свих интересних
група
Током године, у
складу са планом
реализације ЧОСа
Фебруар
*у зависности од
епидемиолошке
ситуације и
начина
реализације
наставног процеса
Током године
(и по потреби)

Тим за заштиту у сарадњи са Тимом
за самовредновање
Одељењске старешине
Одељењске старешине и ученици

Одељењске старешине; стручни
сарадници;
директор школе;
ученици;
родитељи/старатељи

5. ЗАДАТАК: Сарадња са релевантним установама/ институцијама (Клиника за заштиту
менталног здравља, Дом здравља Ниш – саветовалиште за младе, Центар за социјални рад,
НВО, ПУ Ниш)
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
5.1. Кроз сарадњу са установама /
Друго
Директор школе, психолози,
институцијама локалне заједнице –
полугодиште
локална заједница
организовати
*у зависности од
трибину/радионицу/предавања о
епидемиолошке
превенцији и интервенцији приликом
ситуације у земљи
насиља
и начина
реализације
наставног процеса
5.2. Сарадња с Клиником за заштиту
Током године
Директор школе, психолози,
менталног здравља, Центром за социјални (по потреби)
одељењске старешине,
рад, МУПом у циљу подршке и помоћи
институције локалне заједнице
ученицима који трпе изазивају или
сведоче дискриминацији/насиљу
*сарадња се остварује дописима, заједничим дефинисањем активности и њиховом реализацијом;
сарадња на дефинисању процедура у случајевима дискриминаторног/насилног понашања и праћења
ефеката предузетих мера. Директор школе, за сваку активност/интервенцију, именује особу за
остваривање сарадње.
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6. ЗАДАТАК: Дефинисање поступка за рано препознавање
занемаривања
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
6.1. Формални и неформални разговори
Перманентно
унутар установе на нивоу: ученик –
одељ.старешина/наставник; ученик –
стручни сарадник; наставник – наставник;
наставник – стручни сарадник; родитељ –
одељ.стар./наставник/психолог/директор
6.2. *Резултати упитника за прваке, у циљу Почетак школске
формирња ученичких досијеа, а где се
године (у
једно од питања односи и на то да ли су у
зависности од
О.Ш. били учесници у неком виду
епидемиолошке
насиља/дискриминације (са резултатима се ситуације)
упознаје одељ.страешина и постиже се
договор о начину праћења)
6.3. Пријављивање промене понашања
Током године
ученика или других сумњивих
коментара/намера (на часовима, у
просторијама школе или ван школе)
одељењском старешини, дежурном
наставнику или психологу школе
6.4. Извештавање родитеља, сарадња са
Током године
њима (осим ако не штети интересу
- по
ученика), појачан саветодавни или
потреби
васпитни рад, у који се укључују и
родитељи/старатељи ученика
6.5. По потреби, у зависности од ситуације Током године
и најбољег интереса ученика (а у складу са по потреби
Правулником о протоколу поступања)
укључивање и других институција (Центар
за социјални рад, ПУ, Клиника за зашт.
мент. здравља и/или др.)

ризика од насиља, злостављања и
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
Одељењске старешине,
наставници,
стручни сарадници,
ученици,
родитељи/старатељи
Психолози

Ученици, родитељи, наставници,
дежурни наставник, одељ.
старешина

Одељењски старешина,
родитељи

Тим за заштиту у сарадњи са одељ.
старешином

7. ЗАДАТАК: Пружање додатне подршке учесницима у образовању и њиховим родитељима (из
мањинских и осетљивих друштвених група, сметње у развоју, инвалидитет, здравствене
тешкоће, недовољно познавање српског језика, ризик од напуштања школовања) и рад са
учесницима у образовању који трпе, чине или сведоче дискриминаторно понашање.
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
7.1. Идентификовање/препознавање
Почетком
Одељењске старешине у сарадњи са
ученика којима је неопхпдна додатна
школске године
родитељима/старатељима;
подршка/план заштите/прилагођавање
(по потреби и
Тим за заштиту;
образовно-васпитног рада/појачан
током школске
Тим за инклузију
васпитни рад
године)
7.2. *Процедура одређивања пружања
Током школске
Тим за пружање додатне подршке;
додатне подршке дефинисана је Планом
године – по
Одељењске старешине
подршке ученицима из осетљивих група,
потреби
а зависи од типа проблема, разлога за
пружањем подршке и др.
7.3. *Процесура поступања у случајевима Током школске
Директор;
дискриминације, насиља, злостављања и
године – по
Тим за заштиту
занемаривања дефинисана је Протоколом потреби
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поступања у установи
7.4. Сарадња са институцијама локалне
По потреби Институције локалне самоуправе:
самоуправе у пружању додатне подршке
током школске
КЗЗМ, Центар за социјални рад,
(додатна подршка/план
године
Школска управа, Поверених грађана;
заштите/прилагођавање образовноПУ Ниш и др.
васпитног рада/појачан васпитни
рад/план транзиције - по дефинисаној
процедури)
*План подршке ученицима из осетљивих група саставни је део Годишњег плана рада школе.
*Процедура поступања саставни је део Правилника
8. ЗАДАТАК: Организација консултација и учешће у процени ризика и доношењу одлука о
поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
8.1. Консултације са свим интересним
По потреби –
Чланови тима за заштиту
групама (ученицима,
током
родитељима/старатељима, одељењским
школске године
старешинама, наставницима) –
индивидуално или групно, у зависности
од потреба и ситуације
8.2. Учешће у процени ризика и
По потреби –
Тим за заштиту и интересне групе у
доношењу одлука о поступцима на
током
зависности од ситуације
састанцима тима у случајевима сумње
школске године
или дешавања насиља, злостављања и
(на сваку сумњу
занемаривања, а у сарадњи са
или пријаву
родитељима и ученицима
насиља)
8.3. *Поступање у складу са
Правилником о протоколу поступања
установе (104/2020)

По потреби

Тим за заштиту и интересне групе
и/или институције у зависности од
ситуације

*Кораци и начини поступања дефинисани су Правилником о протоколу поступања установе у
одговору на насиље, злост. и занем.
9. ЗАДАТАК: Праћење, вредновање, чување документације и извештавање органа установе о
реализацији програма спречавања дискриминације, насиља, злостављања и замнемаривања
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
9.1. Праћење и евидентирање пријава
Током године
Одељењски старешина бележи
дискриминације, насиља, злостављања и
насиље на првом нивоу; прати и
занемаривања, предузетих мера, начина
процењује делотворност предузетих
праћења и исхода
мера и активности и евидентира у
педагошкој документацији;
о случајевима који захтевају
укључивање тима за заштиту (други
и трећи ниво) документацију
(службене белешке и сви други
облици евидентирања података о
лицу, догађају, предузетим радњама
и др.) води, чува и анализира за
потребе установе психолог
9.2. Праћење и вредновање на основу
Крајем
Тим за заштиту ученика од дискрим.,
учесталости инцидентних ситуација и
класификационих насиља, злост. и занемаривања у
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броја пријава;
- на основу броја пријава и заступљености
различитих нивоа/облика
дискриминације, насиља и броја повреда;
- на основу броја васпитнодисциплинских поступака/планова
подршке/планова заштите;
- на основу степена и квалитета
укључености родитеља у живот и рад
школе
-као и на броја и врста обука за
ученике/родитеље/наставнике
- броја превентивних активности које
промовишу толеранцију, уважавање
различитости, једнаке могућности и
недискриминацију
9.3. Подношење извештаја о раду Тима за
заштиту директору школе (два пута
годишње)
Директор подноси извештај Савету
родитеља, Ученичком парламенту и
Школском одбору

периода

сарадњи са тимом за
самовредновање

На крају
класификационих
периода

Координатор тима;
Директор

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и активности
којима се оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине или сведоче),
смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате ефекти
предузетих мера.
*Редослед поступања у интервенцији:
1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља се
прикупљањем информација - директно или индиректно
2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника
3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби
4) Консултације у установи
5) Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања
6) Ефекте предузетих мера и активности прати установа
*Сви
кораци
у
интервенцији,
процени
и
одређивању
облика
и
новоа
дискриминације/насиља/злос./занем. ближе су прописани Правилником о протоколу поступања,
при чему се установа придржава законске регулативе у спровођењу поступака.
Активност
Спровођење поступака и процедура
реаговања у ситуацијама сумње и/или
пријаве дискриминације/насиља/злост. и
занем.
Успостављање система ефикасне заштите
ученика у случајевима
дискриминације/насиља/злост. и занем.
Стално праћење и евидентирање врста и
учесталости дискриминације/насиља и
процењивање ефикасности програма

Начин реализације
У складу са законским
процедурама
дефинисаним Правиликом
о протоколу поступања
установе у одговору на
насиље, злот. и занем.
(«Сл. гласник РС», бр.
46/2019 и 104/2020) и/или
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Носиоци активности

заштите

Ублажавање и отклањање последица
дискриминације/насиља и реинтеграција
ученика узаједницу вршњака и живот
установе

Правилника о поступању
установе у случају сумње
или утврђеног
дискриминаторног
понашања и вређања
угледа, части или
достојанства личности
("Сл. гласник РС", бр. 65)
У зависности од ситуације
- кроз сарадњу свих
интересних група и
институција локалне
самоуправе, кроз
саветодавни рад и
спровођење мера планова
заштите и/или појачаног
васпитног рада (чији
садржаји и активности
зависе од специфичности
ситуације, развојних
могућности и личности
ученика, као и
Правилника о обављају
друштвено корисног, одн,
хуманитарног рада) и
Правилника о материјанодисциплинској
одговорности ученика
школе
Саветодавни рад и
разговори – индивидуални
или групни

У зависности од
специфичне ситуације –
одељењски старешина, тим
за заштиту, директор,
институције локалне
самоуправе (у кладу са
процедурама дефинисаним
Правилником о рптоколу
поступања установе)

Саветодавни рад и разговори са ученицима
који трпе дискриминацију/насиље, врше
или су посматрачи/сведоци; у интервенцију
и саветодавни рад укључују се и
родитељи/старатељи ученика, а у
зависности од специфичне ситуације и цело
одељење
Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег извештаја о раду установе и
доставља се Министарству, односно надлежној школској управи.
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4.2.6. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
АКТИВНОСТИ
Састанак тима ради
идентификовања
ученика којима је потребна додатна
подршка
(индивидуализација, прилагођавање
или модификација) и евидентирање
ученика у инклузивном процесу
Предлог тимова за додатну
подршку ученицима у инклузивном
процесу образовања (укључивање
родитеља/старатеља и других
кључних особа) и достављање
Педагошком колегијуму на
усвајање
Индивидуални разговори са
ученицима и родитељима ради
добијања потребних информација и
сагласности за израду педагошких
профила, затим за писање и
спровођење ИОП-а

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

Август/
Септембар

Тим за инклузивно
образовање у сарадњи
са
одељењским
старешинама

Документација
(досијеи)
ученика;
Записник Тима
за инклузивно
образовање

Септембар/
Октобар
(и током године по
потреби)

Директор школе;
Тим за инклузивно
образовање;
Наставници
одељењских већа

Записник у
свесци Тима за
инклузивно
образовање;
Записник са
Педагошког
колегијума

Септембар и током
године по потреби

Формирање/ допуна базе неопходне
документације за ученике у
инклузивном процесу образовања

Септембар и током
године по потреби

Подршка наставницима у писању,
реализацији и евалуацији ИОП-а

Септембар
Новембар
Фебруар
Април
Јун
Први
класификациони
период
(и током године, по
потреби, уколико су
неопходне ревизије/
модификације иопа)

Усвајање ИОПа на Педагошком
колегијуму

На седницама Одељењских већа праћење напредовања ученика у
инклузивном процесу и процена
потреба за модификацијом/
ревизијом планова и извештавање

-тромесечноНовембар;
Фебруар;
Април
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Одељењске
старешине;
психолози,
Тим за инклузивно
образовање;
Родитељи/
старатељи
Одељењске
старешине;
психолози,
Тим за инклузивно
образовање;
Родитељи/
старатељи;
Секретар
Тимови за додатну
подршку;
Предметни
наставници
Педагошки колегијум

Одељењска већа;
Тимови за додатну
подршку

Свеска Тима за
инклузивно
образовање;
ИОП обрасци

ИОП;
Евалуације
постигнућа
Записник
Педагошког
колегјума

Записник у
свесци Тима за
инклузивно
образовање

свих интересних група (родитељи,
Наставничко веће)
Састанак тима у циљу евалуације
мера које су предузимане у првом
полугодишту и предлог потребних
мера за унапређивање подршке
Учешће у изради планова заштите
или појачаног васпитног рада за
ученике који се школују по ИОПу
Сарадња са релевантним
институцијама локалне заједнице у
циљу реализације задатака –
Инерресорна комисија, Дом
здравља, Клиника за заштиту
менталног здравља, Центар за
социјални рад, основне школе ради добијања релевантних
података и подршке

Децембар/
Јануар
По потреби

Током године

Упознавање Ученичког парламента
са законитостима, важностима и
значају инклузивног образовања и
ИОП-а у школи

Први
класификациони
период

Разматрање захтева за
прилагођавање пријемног испита и
сарадња са основним школама

Април/Мај

Састанак – евалуација рада тима и
писање извештаја о реализацији
активности из Акционог плана за
инклузију

Тим за инклузивно
образовање у сарадњи
са одељ. старешинама
и тимовима за
додатну подршку
Тим за инклузивно
образовање у сарадњи
са одељ. старешинама
и тимом за заштиту
ученика

Психолози

Координатор у раду
Ученичког
парламента –
психолог Ксенија
Секулић
Директор,
Секретар
Тим за инклузивно
образовање
Координатор Тима за
инклузију

Записник у
свесци Тима

Записник у
свесци Тима

Свеска Тима за
инклузивно
образовање

Записник са
састанка
Ученичког
парламента
Документација
тима
(захтеви, дописи
и др.)
Извештај

Јун

НАПОМЕНЕ:
* ИОП обрасце, лекарску документацију, мишљења Инерресорне комисије, документацију из основних
школа, планове активности, евалуације, записнике са састанака, и др. чувају стручни сарадници, као
чланови тима.
*Начин и динамика рада тима зависиће од епидемиолошке ситуације у земљи, начина реализације
наставног процеса и упутстава/смерница Министрства просвете и тех. развоја
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4.2.7. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро
промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у
дело.
Основни циљ програма КВИС-а је развијање способности ученика да донесу и
спроведу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да
планирају каријеру и укључе се у свет рада.
Младима треба пружити прилику да самостално и информисано доносе одлуке,
пажљиво планирају кораке у складу са концептима целоживотног образовања и управљања
каријером.
Школа, у циљу оспособљавања ученика да идентификују сопствене способности,
компетенције и интересе, како би донели одлуке које се тичу њиховог образовања,
оспособљавања и професије, предузима активности у оквиру следећих области:
1. Наставне и ваннаставне активности;
2. Саветодавни рад са ученицима и родитељима / старатељима;
3. Сарадња с Националном службом за запошљавање, Канцеларијом за младе,
Невладиним организацијама које подржавају програме професионалне орјентације;
4. Организација и посета сајмова запошљавања и образовања, промоције факултета и
виших школа ученицима школе;
5. Презентација бивших ученика школе.
Наставници општеобразовних и стручних предмета кроз различите наставне и
ваннаставне активности прате и развијају таленат и индивидуалне склоности ученика као и
способност креативног мишљења. Кроз различите наставне и ваннаставне активности
ученици развијају и различите компетенције: учење учења, вештине комуникације и
познавање страних језика, учење и подучавање у тиму, креативно мишљење и решавање
проблема као и стручна знања неопходна за обављање одређених послова.
Саветодавни рад обавља се током школовања, и школа, по потреби, сарађује са
надлежним установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем. Тако се ученицима
пружа могућност да у Канцеларији за младе добију информације не само о ситуацији у свету
рада и перспективности занимања, већ и могућност похађања едукативних радионица из
професионалне оријентације. Такође, у Националној служби за запошљавање, кроз резултате
тестирања, могу стећи увид у своје склоности за одређене области и врсте делатности, као
што могу доћи и досазнања о стању на тржишту рада за поједина занимања и делатности.
У циљу упознавања ученика са путевима образовања у школи се одржавају и
промоције факултета, како би ђаци добили информације о времену и начину полагања
пријемних испита. Ученици школе и њихови родитељи/старатељи, упућују се и обавештавају
о Сајмовима образовања који се одржавају у току године.
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ПЛАН АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА
И САВЕТОВАЊА УЧЕНИКА
АКТИВНОСТИ КВИС

* У складу са Стручним упутством
Министарства просвете услед
епидемиолошке ситуације могућа
прилагођавања и одступања одређених
планираних активности, њихове динамике и
начина реализације.

Упознавање ученика с постојањем тима
и предвиђеним активностима
обухваћених програмом КВИС-а
САМОСПОЗНАЈА
Саветодавни рад са ученицима и
родитељима
(о карактеристикама личности,
интересовањима детета,
мотивацији и даљем планирању
каријере)
Сарадња са Националном службом за
запошљавање (тестирање матураната:
тест личности и професионална
оријентација)

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар

НОСИОЦИ

САРАДНИЦИ

Ученички парламент
и Тим за каријерно
вођење и саветовање
ученика

Стручни сарадници,
Током
одељењске
године – по старешине,
потреби
чланови тима за
КВИС

У складу са
планом
Националне
службе за
запош.
ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА И КАРИЈЕРИ
САЈАМ КАРИЕРНОГ ВОЂЕЊА И
Март/април
САВЕТОВАЊА, организовање
презентација факултета из визуелних
области, дизајн, архитектура за
заинтересоване ученике
Презентација бивших ученика школе
Током
(искуства студената, презентација
године
каријерног пута итд.)
УПОЗНАВАЊЕ СА ПУТЕВИМА ОБРАЗОВАЊА
Презентације факултета, виших школа
матурантима школе
Друго
полугодиште
Учешће и посета Сајмовима образовања
Друго
полугодиште
РЕАЛНИ СУСРЕТИ СА СВЕТОМ РАДА
Упознавање ученика с могућностима
Током
запошљавања и примене уметничке
године на
струке на нашем тржишту рада
часовима
струке
Организација и реализација стручних
Током
Посета, галерија, музеја, штампарија
године
итд.
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Тим за КВИС

Национална
служба.за
запошљавање

Тим за КВИС,
представници
факултетаи виших
школа
Тим за каријерно
вођење и саветовање
ученика

Наставници
стручних
предмета

Представници
факултетаи виших
школа
Тим за каријерно
вођење и саветовање
ученика

Локална
заједница
Локална
заједница

Наставници
стручних предмета
(на часовима струке)
Директор школе и
наставници струке

Локална
заједница

Успостављање сарадње са невладиним
Тим за каријерно
организацијама/ институцијама које нуде Током
вођење и саветовање
могућности похађања радионица и
године
ученика
предавања, као и реалних сусрета са
експертима
Сарадња са блиским институцијама у
Тим за каријерно
приватном и јавном сектору у области
Током
вођење и саветовање
деловања Тима
године
ученика
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ШКОЛЕ И ЗАНИМАЊА
Упознавање ученика с начином писања
Друго
Наставници
личне биографије и припрема за
полугодиште грађанског
разговор с послодавцем
васпитања
Сарадња са Националном службом за
запошљавање
Током
Тим за КВИС
(потребе на тржишту рада,
године
подршка у професи-оналној
оријентацији ученика)

Психолошка
служба
Националне
службе за
запошљавање

* НАПОМЕНА:У складу са Стручним упутством Министарства просвете услед епидемиолошке ситуације
могућа прилагођавања и одступања одређених планираних активности, њихове динамике и начина реализације.

4.2.8. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
АКТИВНОСТИ
Праћење стручног усавршавања наставника кроз перманентно давање осврта на реализацију личних
планова професионалног развоја
Обезбеђивање услова за Професионално напредовање наставникa
Побољшање наставнчких компетенција кроз различите видове организованог и планираног
преношења знања или размене професионалних искустава унутар школе или између школа
(„хоризонтално учење“)
Учешће ученика на ученичким конкурсима у земљи и иностранству
Осавремењавање наставног процеса кроз облике, методе и технике рада; примена
савременихнаставних средстава
Задатак: Израда и реализација планова стручног усавршавања
Активности

Циљна група

Време

Израда личних планова стручног
усавршавања

Наставници и
директор школе

Август

Праћење реализације планова
стручног усавршавања

Сви
наставници

Тромесечно у
току школске
године

Прати тим за професионални
развој

Анализа завршених обука и
подношење извештаја о
реализацији планова стручног
усавршавања директору школе и
Наставничком већу

Сви
наставници

Тромесечно у
току школске
године

Задужена особа из тима
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Пратиоци реализације
активности
Прати тим за професионални
развој

Задатак: Побољшање наставнчких компетенција кроз различите видове организованог и планираног
преношења знања или размене професионалних искустава унутар школе или између школа
(„хоризонтално учење“)
Активности
Циљна група
Време
Носиоци активности
Реализација часаразвијање међупредметне
компетенције код ученика
на тему „ Одговоран однос
према здрављу“ и
унапређивање
компетенција наставника
за примену садржаја из
области родне
равноправности
*Међусобне посете
часовима у оквиру стручних
већа за област предмета
(у складу са Акционим
планом)

Наставници

Септембар месец

Наставници актива

Наставници

Током школске
године

Наставници

Задатак: Учешће ученика на ђачким конкурсима у земљи и иностранству
Активности
Обавештавање о
конкурсима, израда радова
и конкурисање
Припрема плана о
Награђивању ученика

Циљна група

Време

Ученици,
наставници

Током
године

Наставници

Септембар

Пратиоци реализације
активности
Особа задужена за праћење
конкурса и ваннаставних активности
Директор,
Тим за каријерно вођење и
саветовање ученика,
Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништва

*Ове активности могу бити реализоване уколико епидемиолошка ситуација буде дозвоњавала
њихову реализацију.
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4.2.9. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРEДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Годишњи план Тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништво
Циљеви:

•

Формирање
Тима и подела
задатака

Одабир
наставника
који ће чинити
Тим

Пружање подршке наставницима да развијају међупредметне
компетенције
Пружање подршке наставницима и ученицима у онлајн настави
Заштита здравља ученика и наставника током трајања пандемије
Развијање међупредметних компетенција ученика
Развијање предузетничког знања ученика
Временска
Начин
Носиоци
Показатељ
динамика
реализације
активности реализоване
активности
Формирање Тима и
Чланови
Записник са
подела задатака
Педагошког седнице
колегијума
Педагошког
колегијума
септембар

Креирање
плана и
програма рада

Операционализација
рада

Дефинисање активности
које ће Тим реализовати у
овој школској години

Тим у
сарадњи са
Стручним
активом за
ШРП

Записник са
састанка Тима

Пружање
подршке
наставницима
да развијају
код ученика
међупредметне
компетенције у
редовној и
пројектној
настави, као и
у активностима
обогаћеног
једносменског
рада

Инструктивни
рад са
наставницима

Индивидуалне
консултације међу
наставницима у школи,
као и са стручним
сарадницима школе

Тим за
развој
међупредм.
компет. и
предузетни
штво,
задужени
наставници

Записници

Промоција
предузетништва*

Ваннаставне
активности
предузетништ
ва

•
•
•
•
Задатак

Активност

Помоћ у
припремању
наставе
(модел
припреме)

септембар

Припреме

током
године

Подршка за
рад у гугл
учионици
Рад у ученичкој
компанији и школској
задрузи
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Задужени
наставници

Записници
Тима
Извештај рада
ученичке

новембарјун

компаније
Промоција
пројекта
обогаћеног
једносменског
рада

Представљање
активности/ра
дионица у
оквиру
пројекта,
израда
спискова
заинтересованих ученика

У складу са
епидемиолошком
ситуацијом путем
непосредне и
посредне/онлајн
коминикације са
одељењима и родитељима
ученика

Подршка
наставницима
у припреми
часа за развој
МПК
„Одговоран
однос према
здрављу“

Подрка,
консултације
и размена
искустава на
стручним
већима

Подрка, консултације и
размена искустава на
стручним већима

Ажурирање
базе добрих
припрема за
час, а које
подстичу развој
међупредметних
компетенција

Ажурирање
базе припрема
за час и
оперативних
планова
којима се
развијају МПК
код ученика

Одабир најбољих
припрема за час и
ажурирање базе припрема

Упућивање
ученика на
разне конкурсе,
предавања,
радионице,
едукације

Праћење
конкурса за
ученике,,
радионице,
предавања и
едукације

Формирање огласне табле
у школи са актуелним
конкурсима, едукацијама,
предавањима

Стварање базе припрема
за час по стручним
предметима

Тим за
развој
међупредмет
них
компетенциј
аи
предузетни
штва у
сарадњи са
одељењским
старешинам
аи
задуженим
наставницим
а за
реализацију
активности
из пројекта
Тим у
сарадњи са
стручним
сарадницима

Записник тима

Септембар и
током
школске
године

Припреме
наставника и
реализација
часа

Тим за
База добрих
развој
припрема
међупредмет
них
компетенциј
аи
предузетни
штва

Записници
Тима

Индивидуални рад са
ученицима

Директор
Одељењске
стрешине
Наставник
задужен за
ваннаставне
активности

Праћење

*Организација учешћа и

Задужени

Извештај тима
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септембарјун

Извештај
септембарјун

Упућивање
ученика на
конкурсе,
радионице,
предавања и
едукације
Учешће на

Припреме;
Фотографије
са часова

децембар-

предузетничким
сајмовима*

календара
предузетничких сајмова

посета
Предузетничким
сајмовима

наставници
Чланови
Тима

Праћење и
вредновање
резултата рада

Евалуација
рада Тима

Анализа спроведених
активности и учешћа
чланова Тима

Директор
Чланови
Тима

јун

Записници
Тима
Извештај

јун

*Ове активности и догађаји могу бити реализовани уколико епидемиолошка ситуација буде
дозвољавала њихову реализацију.

4.2.1О. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ
Циљ:
Промовисање школе кроз ваннаставне активности наставника и ученика
Задатак

Активност

Начин реализације

Носиоци
активности

Инструмент
праћења

Формирањ
е Тима и
подела
задатака

Одабир
наставника
који ће
чинити
Тим

Критеријуми одабира анализа:
•
учешће
наставника на
Сајмовима
образовања
•
Задужења
наставника

Чланови свих
актива

Креирање
плана и
програма
рада

Операционал
изација
рада

Дефинисање активности
које ће Тим
реализовати у овој
школској години

Тим у
сарадњи са
Стручним
активом за
ШРП и
Тимом за
каријерно
вођење.

● Записник

Контактир
ање
наставника
ликовног
васпитања,
педагога,п
сихолога,
директора
ОШ у
окружењу

Слање
позивног
писма
Допис
школама
Константна
сарадња са
медијима
(телевизија,
радио

● Обилазак основних

Директор,
Психолози
Тим за
промоцију

● Евиденција

школа
● Индивидуалне
консултације
● Активности се
реализују у складу
са епидемиолошким
условима.
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Временска
динамика

Записник са
састанка
Тима
септембар

са састанка
Тима
● електронск
аи
непосредна
комуникација

присуства
наставника
● Појединачн
е
консултаци
је
● Извештај
Тима

септембар

октобар - јануар

емисије).
Редовно
ажурирање
активности
школе на
Фејсбук
страници,
Инстаграму и
школском
Јутјуб каналу.
Промоција
школе

Учешће на
Сајмовима
образовањ
аи
предузетн
ичким
сајмовима
*у складу
са
епидемиол
ошким
условима
Праћење и
вредновањ
е
резултата
рада

Ваннаставне
активности

Праћење
календара
Сајмова
образовања и
предузетничк
их сајмова

Евалуација
рада Тима

Организација учешћа и
посета
Сајмовима образовања и
предузетничких
сајмовима
Организација посета
ученика, основних
школа, родитеља и
наставника Уметничкој
школи
Организација учешћа и
посета
Сајмовима образовања и
предузетничких
сајмовима
Организација посета и
радионица за ученике
основних школа

Задужени
наставници

Анализа
спроведених
активности и учешћа
чланова Тима

Директор
Чланови
Тима

● Записници
Тима

● Извештај
октобар-мај

Задужени
наставници
Чланови
Тима

● Извештај
наставника

● Записници
Тима
● Извештај

октобар-мај

● Записници
Тима
● Извештај

јун

4.3. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Орган управљања школом је Школски одбор.
Састав, именовање, мандат и надлежност Школског одбора утврђена је Законом и
Статутом школе.
Све активности и рад Школског одбора дефинисане су Пословником о раду Школског
одбора.
У школској 2021/2022. години Школски одбор ће одржати девет редовних седница, а
по потреби и ванредне.
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СЕПТЕМБАР
Разматрање и усвајање Извештаја о раду Уметничке школе за школску 2020/2021.
годину
- Разматрање и усвајање измене и допуне Школског програма (модели наставе)
- Разматрање и усвајање извештаја о раду директора за школску 2020/2021. годину
- Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању
- Разматрање и усвајање Извештаја о стручном усавршавању
- Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији акционог плана за претходну
годину
- Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022 годину
- Доношење Акционог плана
- Доношење Плана самовредновања за 2021/2022. школску годину
- Доношење Плана стручног усавршавања запослених за школску 2021/2022. Годину
- Разматрање анализе успеха ученика на крају школске 2020/21.год.
- Информација о организацији прославе Дана школе
- Информација директора о припремљености школе за почетак школске године
- Информација директора о решавању кадровских питања
- Утврђивање намене коришћења средстава прикупљених од родитељског динара
према предлогу Савета родитеља и информација о утрошеним средствима за
претходну школску годину
- Сагласност на програм и организовање екскурзије и излета
- Разно
ОКТОБАР
-

-

Извештај о активностима за обележавање Дана школе
Организовање припремне наставе и промоције школе
Разно

НОВЕМБАР
- Верификација мандата нових чланова и конституција Школског одбора
- Извештај о безбедносној ситуацији у школи и раду Тима за заштиту ученика
- Предлог финансијског плана за 2022. годину
- Разно
ДЕЦЕМБАР
- Усвајање плана уписа за школску 2022/23.год.
- Именовање комисија за попис основних средстава и благајне
ЈАНУАР
- Извештај о попису инвентара за 2021. годину
- Доношење финансијског плана за 2022. годину
- Усвајање Плана јавних набавки за 2022. Годину
- Усвајање анализе успеха ученика на крају првог полугодишта
- Информација о организацији обележавања Св.Саве и награђивању ученика,
запослених и сарадника школе
- Разно
ФЕБРУАР
Прва седница:
- Усвајање финансијског извештаја за 2022. годину
- Извештај о безбедносној ситуацији у школи и раду Тима за заштиту ученика
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-

Усвајање извештаја о раду директора и установе за 1.полугодиште

МАЈ
Прва седница:
- Извештај о извођењу екскурзије за млађе разреде уколико се реализује
- Извештај о извођењу екскурзије за старије разреде уколико се реализује
- Разматрање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и
стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање
образовно васпитног рада
ЈУН
Прва седница:
- Ребаланс финасијског плана за 2022. годину

4.4. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Директор школе обавља послове утврђене чланом 62. Закона о основама система образовања
и васпитања и:
- води пословну политику школе, заступа и представља школу,
- врши инструктивно - педагошки надзор и у том циљу прати целокупан рад наставника и
стручних сарадника,
- обилази све видове образовно - васпитног рада, координира прегледом и врши увид у
месечне и оперативне планове рада, прати припрему наставника за час, води стручне
разговоре и анализира и оцењује рад наставника и стручних сарадника,
- прати рад приправника и ментора,
- прати рад осталог особља,
- организује живот и рад школе у складу са постојећим прописима,
- труди се да се благовремено обезбеде средства за основну делатност школе,
- предузима мере за учвршћивање радне дисциплине, подизање
квалитета рада,
рационализацију и продуктивност рада,
- сарађује са стручним органима залажући се за реализацију циљева и задатака из програма,
пружа им помоћ у припремању материјала, одлука, закључака и о њиховом спровођењу,
- припрема и води седнице Наставничког и присуствује седницама одељењских већа,
- сарађује са родитељима у циљу решавања општих и индивидуалних социјалних, васпитних,
здравствених и других проблема ученика,
- стара се о реализацији финансијског плана школе и води рачуна о правилном трошењу
финансијских средстава,
- решава управно-правна, финансијска и друга питања у сарадњи са одговарајућом службом,
- врши увид у педагошку документацију и евиденцију, стара се да се благовремено и
исправно води,
- стара се да се реализује годишњи програм рада школе, школски развојни план, акциони план
и Доситеј програм Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
- прати одсуствовање радника и благовремено обезбеђује замене,
- учествује у изради анализа, извештаја, закључака и друго,
- сарађује са факулетима уметности Србије,
- сарађује са Унијом уметничких школа,
- сарађује са Министарством просвете и спорта и Школском управом, као и Заводом за
унапређење образовања и васпитања,
- учествује и координира радом тимова, сарађује са институцијама и организацијама локалне
самоуправе, учествује на активностима промоције школе, наставним и ваннаставних
активностима,
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- обавља и друге послове из своје надлежности.

Глобални план и програм рада директора
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подручје рада
Организација рада
Пословање школе и аналитички послови
Инструктивно-педагошки надзор и посета часовима
Организација, руковођење и присуство седницама стручних већа, актива и тимова
Сарадња школе са широм друштвеном средином, Министарством просвете, Школском
управом, Градском управом за образовање, организацијама и институцијама
Рад са ученицима
Пријем странака и остали послови
Припрема, стручно-педагошко образовање и истраживачко-развојни послови

Основне функције директора школе су:
•
•
•
•
•

Планирање
Организовање
Руковођење
Кадрови
Контрола
Рад директора школе заснива се на примени и спровођењу Закона о основама система
образовања и васпитања,аобухвата следеће активности:
• Планирање, организовање и праћење образовно – васпитног рада
• Организовање и обављање педагошко – инструктивног рада, праћење квалитета образовно
– васпитног рада и педагошке праксе
• Рад на осигурању квалитета и унапређењу обазовно – васпитног рада
• Рад на остваривању развојног плана школе
• Контрола и руковођење коришћења финансијских средстава утврђених финансијским
планом установе
• Сарадња са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима
• Планирање и праћење стручног усаврашавања наставника
• Предузимање мера у случајевима повреде закона
• Предузимање мера ради извршавања налога просветних инспектора, просветних саветника
и осталих инспекцијских органа
• Контрола благовременог и тачног уноса базе података у оквиру јединственог
информационог система просвете
• Контрола благовременог објављивања и обавештавања запослених, ученика, родитеља,
односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад
установе и ових органа
• Сазивање и руковођење седница Наставничког већа и Педагошког колегијума
• Образовање стручних тела и тимова, као и усмеравање и усклађивање рада стручних
органа у установи
• Сарадња са родитељима, односно старатељима деце и ученика , као и сарадња са
ученицима
• Подношење извештаја органима управљања
• Доношење општих аката о организацији и систематизацији послова
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Директор школе ће у складу са законским прописима и статутом школе обављати
пословодну функцију која подразумева спровођење и извршавање прописа и предузимање
мера за њихову реализацију, законски заступа школу. У оквиру оперативног планирања и
реализације својих функција, ослањаће се на договоре са својим првимсарадницима који чине:
стручни сарадници, организатори наставе, секретар, шеф рачуноводства и по потреби други
запослени.
Директор ће све послове из своје надлежности, у школској 2020/2021. години,
реализовати кроз обављање следећих садржаја и активности сходно епидемиолошкој
ситуацији и упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Програмски садржаји –
активности
*Активности, динамика, време и начин
рада организоваће се сходно
епидемиолошкој ситуацији, у циљу
обезбеђивања свих мера превенције и
заштите у школској средини, у складу са
упутством Министарства просвете,
науке и технолошког развоја

Време реализације

Носиоци

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ
9

10 11 12

1

2

3

4 5

6

7

8

Планирање и праћење реализације акционог
плана, ШРП-а и активно учешће у раду

Директор, Стручни
актив за развојно
планирање

Планирање рада, руковођење и активно учешће
у раду Наставничког већа

Директор
Директор, стручни
сарадници, секретар,
школски полицајац,
чланови Тима за
заштиту деце од
дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања
Директор, Педагошки
колегијум
Директор, Стручни
органи
Директор, Тим за
самовредновање
Директор , Стручни
актив за развојно
планирање
Директор, стручни
сарадници, особе
задужене за израду
Годишњег плана
Директор, особе
задужене за израду
Годишњег плана
Педагошки колегијум,
директор
Особе задужене за
израду Годишњег
плана, колегијум,
директор

Планирање и активно учешће у раду Тима за
заштиту деце од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања у оквиру
посебног протокола за заштиту деце од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Планирање рада , руковођење и активно
учешће у раду Педагошког колегијума
Планирање уписа за наредну школску годину.
Планирање реализације самовредновања
установе и активно учешће у раду Тима
Планирање и праћење израде акционог плана
за реализацију Школског развојног плана
Планирање и праћење израде Годишњег плана
рада школе
Усклађивање свих елемената ГПР са акционим
планом за ШРП
Именовање особа задужених за израду ГПР за
наредну школску годину,
Редовни састанци ради поделе послова и
праћења израде делова ГПР
Планирање сопственог рада на годишњем и
месечном нивоу

Директор

Планирање стручног усавршавања запослених

Директор. Стручни
сарадници, Педагошки
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Програмски садржаји –
активности
*Активности, динамика, време и начин
рада организоваће се сходно
епидемиолошкој ситуацији, у циљу
обезбеђивања свих мера превенције и
заштите у школској средини, у складу са
упутством Министарства просвете,
науке и технолошког развоја

Време реализације

Носиоци

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

Директор, особе
задужене за израду
Годишњег плана

Организација наставе

Директор

Праћење полазних основа, измена и допуна у
службеним и просветним гласницима
Организациони послови на обезбеђењу
материјално – техничких услова за образовноваспитни рад

Директор, секретар
Директор, секретар

Организација послова ваннаставног особља

Директор, секретар

План текућег одржавања инвестиција у зграду
и материјална средства,
Организовање рада и утврђивање распореда
полагања испита за ванредне ученике
Организација остваривања програма
образовања и васпитања
Образовање Стручних актива и Тимова,
одређивање кординатора и дефинисање описа
послова и одговорности
Иницирање израде распореда рада свих служби
– распоред рада, радно време, пријем странака,
ученика

Директор, шеф
рачуноводства
Директор
Директор, Стручни
органи
Директор, стручни
сарадници
Директор
Директор,особа
задужена за израду
распореда, одељењске
старешине, наставници

Организовање израде распореда редовне
наставе, додатне и допунске наставе, као и
ваннаставних активности
Иницирање утврђивања термина одељењских
старешина за пријем родитеља
Усмеравање и усклађивање рада стручних
органа у школи
Организација и подршка у Стручних актива,
Тимова

Организатори наставе
Директор
Директор,
стручни
сарадници
Директор, особа
задужена за израду
распореда часова

Организовање израде распореда часова
Организација рада и процена искоришћености
простора у циљу успостављања ефективнијег и
ефикаснијег система руковођења у складу са
развојним планирањем
Организовање сопственог рада, успостављање
процедура
- Организација израде ЦЕНУС-а, праћење и
контрола
Утврђивање поступка за примену сваке
законске иновације, правилника или уредбе о
начину школског пословања и образовноваспитног деловања
Осигуравање услова за финансијско пословање
у складу са Законом
Организација обележавања Дана школе и
школске славе – Светог Саве

Директор, Стручни
органи
Колегијум, стручни
органи,директор
Директор, секретар,
шеф рачуноводства
Директор,секретар,
Колегијум, стручни
сарадници
Директор, шеф
рачуноводства, секретар
Директор
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Организација едукативних трибина

Стручни сарадници,
директор

Организација учешћа школе на Сајму
образовања

ДиректорТим за КВИС
Директор,ОВ, Савет
родитеља,одељењске
старешине
Директор, организатори
наставе
Шеф рачуноводства,
директор,
секретар,комисије

Организовање екскурзија за ученике
Организација и праћење реализације
ученичких такмичења, конкурса и изложби
Организовање годишњег пописа
РУКОВОЂЕЊЕ

Директор, стручни
органи
Директор, Тим за
обезбеђивање квалитета
Директор,
секретар,стручна већа

Старање о остваривању развојног плана школе
Дефинисање организационе структуру
запослених
Људски ресурси,дефицитарни и суфицитарни
кадрови, потребе за оглашавањем радних места
Упознавање са променама у законској
регулативи

Директор, секретар
Директор, руководиоци
стручних већа
Директор, шеф
рачуноводства, секретар

Руковођење седницама стручних органа школе
Праћење рада административно - финансијске
и техничке службе
Припрема елемената за одлуке Школског
одбора

Директор, секретар

Планирање радних састанака

Директор

Састанци педагошког колегијума

Директор, стручни
сарадници,
стручна већа

Ситуациони сусрети и разговори са радницима

Директор

Доношење одлука и решења према
овлашћењима из Закона и Статута

Директор, секретар

Доношење општих аката из своје надлежности

Директор, секретар,
стручна служба

Предузимање мера по налогу просветног
инспектора и просветног саветника, као и
других инспекцијских органа
Старање о осигурању квалитета,
самовредновању, остваривању стандарда
постигнућа и унапређивању образовноваспитног рада

Директор, секретар
Директор, стручни
органи, стручне службе
министарства

ВРЕДНОВАЊЕ
Осигурање квалитета рада кроз континуирано
праћење вредновања кључних области, на
основу ГПР, у складу са законом и
правилницима
Самовредновање у области постигнућа
ученика
Учешће у избору области и изради програма
самовредновања рада школе и увођења
квалитета

Директор, стручни
активи, тимови
Директор, Тим, стручни
органи
Директор, Тим, стручни
органи
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Носиоци

Директор, сручни
сарадници
Директор, сручни
сарадници
Директор, сручни
сарадници, колегијум
Директор, Стручни
органи
Директор, сручни
сарадници
Директор, сручни
сарадници
Директор, организатори
наставе, стручни
сарадници
Директор, стручни
сарадници, интерни и
екстерни
Директор, Стручни
органи, одељењске
старешине
Директор, стручни
сарадници, Савет
родитеља, одељењске
старешине
Директор, одељењске
старешине, особа
задужена запраћење
уписа матураната на
високе школе и
факултете као и њихово
запошљавање,

Праћење припремања наставника за наставу
Праћење и процена примене нових наставних
метода
Праћење ефеката примене искустава са
семинара и обука запослених
Процена реализације плана стручног
усавршавања запослених
Праћење и процена односа на релацији ученик
– наставник
Праћење и процена испитивања и оцењивања
ученика
Увид у правилности потпуност вођења
педагошке документације.
Увид у тимски рад наставника у стручним
већима, стручним активима, одборима и др.
Праћење ученичког понашања и њиховог
доживљавања школе
Праћење сарадње с родитељима и њиховог
доживљавања школе

Праћење уписа матураната на високе школе и
факултете/њихово запошљавање

ПЕДАГОШКО- ИНСТРУКТИВНИ РАД
Педагошко-инструктивна помоћ у етапи
припремања за наставу
Разговори са наставницима – приправницима,
именовање ментора, увођење у посао и
праћење рада што је један од стратешких
циљева ШРП-а
Провера оспособљености наставника за
полагање испита за лиценцу

Директор, Стручна већа
Директор, секретар,
Стручна већа,
организатори наставе,
стручни сарадници
Директор, стручни
срадници, комисија
Директор, стручни
срадници

Посета часова и дискусија са анализом
Планирање и држање родитељских састанака у
оквиру редовних припрема за реализацију и
извођење екскурзија

Директор,одељењске
старешине
Директор, Ученички
парламент, стручни
срадници, одељењске
старешине, Савет
родитеља
Директор,
одељењскестарешине,
стручни срадници,Савет
родитеља

Помоћ ученицима у остваривању њихових
права и дужности
Помоћ родитељима и старатељима у сврху
остваривања њихових школских права и пуног
учешћа и саодговорности у образовноваспитном процесу
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Носиоци

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

Директор, Педагошки
колегијум

Иницирање израде пројеката и њихове
реализације

Директор, Тим за
писање пројеката,
Педагошки колегијум,
Стручна већа

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

Директор, секретар,
стручни сарадници
Директор, стручни
сарадници

Сарадња са локалном самоуправом
Сарадња са установама значајним за ефикасно
васпитно деловање: Регионални центар,
основне и средње школе, здравствене установе,
Центар за социјални рад, високо-школске
установе, културне, спортске и др.институције,
невладин сектор итд.
Континуирана сарадња са социјалним
партнерима, Националном службом за
запошљавање, Привредном комором и
високошколским установама у реализацији
редовних наставних активности као и
реализацији пројеката и других видова
сарадње.
Сарадња са Министарством унутрашњих
послова

Директор, стручни
сарадници, Тим за
промоцију школе, Тим
за писање пројеката

Директор, Тим за
писање пројеката

Директор, Стручни
органи
Директор, секретар

Сарадња са инспекцијским органима
Припрема, конкурисање и реализација
пројеката

Директор, Тим за
писање пројеката
Директор, ученици,
наставници
Директор, организатор
практичне наставе,Тим
за промоцију

Сарадња са медијима у циљу промоције школе
Учешће на Сајмовима образовања
ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Лична евиденција, бележница

Лично

Израда анализа и извештаја о успеху и
изостајању ученика и остварењу годишњег
плана рада школе
Информисање запослених, стручних органа и
органа управљања

Директор,стручни
сарадници, стручни
органи
Директор,Педагошки
колегијум
Директор,одељењске
старешине

Информисање Савета родитеља
Подношење извештаја о сопственом раду
Школском одбору

Директор,

Израда извештаја о финансијском пословању

Директор,шеф
рачуноводства

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Према сопственом индивидуалном плану и
програму стручног усавршавања по следећим
подручјима:

Директор
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- закони, правилници, упутства
- педагогија, дидактика, методике
- педагошка и развојна психологија
- комуникација и конфликт
- руковођење
- мултимедијски извориинформација и
информатизација школе
Учествовање у раду актива директора,
стручних скупова, заједница школа и др.
Успостављање сарадње са Центром за стручно
усавршавање

Носиоци

Директор
Директор

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
Различити непланирани послови

Директор

Годишњи одмор

Директор

Начини праћења реализације програма директора и носиоци праћења:
- Праћење реализације плана и програма рада директора врши орган управљања:
- Директор подноси извештај о раду Школском одбору, а континуирано извештава
Школски одбор о активностима у школи и релевантним одлукама.
- Пре подношења извештаја о раду, на седници Наставничког већа се у оквиру анализе Годишњег плана рада
врши анализа реализације плана и програма директора.

4.5. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
План и програм рада Педагошког колегијума усклађен је са планом рада Наставничког
већа.
Чланови:
1. Ивана Савић, представник стручног већа образовног профила ликовни техничар;
2. Лара Петровић, представник стручног већа образовног профила техничар дизајна
текстила;
3. Данијела Давидовић, представник стручног већа образовног профила техничар
дизајна графике;
4. Јована Малиновић, представник стручног већа образовног профила техничар
дизајна ентеријера и индустријских производа;
5. Јасмина Станковић, представник стручног већа област предмета српски и енглески
језик и књижевност;
6. Светлана Стевановић, представник стручног већа област предмета природног
усмерења;
7. Маја Андрић, представник стручног већа област предмета друштвеног усмерења;
8. Јелена Радић, психолог;
9. Јелена Станојевић, координатор Стручног актива за развој школског програма,
записничар;
10. Јелица Стојадиновић, координатор тима за самовредновање
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11. Оливера Станковић Петровић, представник Стручног актива за развојно
планирање;
12. Ивана Станковић, организатор наставе;
13. Ана Вукадиновић, организатор наставе
Радом Педагошког колегијума руководи директор школе. О раду педаг.колегијума
води се записник. Записничар се бира на првом састанку колегијума.
Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора
из члана 34 тач. 1)-3) и 5)-7) Статута школе и члана 126 став 4 тач. 1)-3) и тач. 5)-7)
Закона о основама система образовања и васпитања 88/2017, 27/2018, 10/2019.

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ
КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.
месец
реализације

Август/
септембар

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ

План рада колегијума за школску 2021/2022. годину – именовање чланова и
Чланови
предлог и усвајање плана; дефинисање динамике рада колегијума у
колегијума
школској 2021/2022. години (распоред одржавања седница) и подела
задужења (записничар)
Одређивање члана задуженог за праћење остваривања плана стручног
Директор
усавршавања наставника, праћење стручног усавршавања и тромесечно
извештавање
Предлог основа за израду оперативног плана рада школе, Предлог мера за
Чланови
унапређење образовно-васпитног рада (могућност побољшања
колегијума
материјално-техничке опремљености школе; сарадња са органима
локалне заједнице - план, унапређивање сарадње са родитељима и
начин комуникације; усвајање усаглашених критеријума оцењивања од
стране стручних већа школе; пројекти школе; понуда ваннаставних
активности)
Организовање педагошко-инструктивног увида у реализацију наставе – Директор и
психолози
план посете часовима

Развојни план школе – Акциони план за школску 2021/2022.г.
План самовредновања

Именовање чланова тимова и стручних актива
Актуелна питања за живот и рад школе

Октобар

Индивидуални образовни планови (разматрање и усвајање); именовање
тимова за додатну подршку ученицима
Актуелна питања за живот и рад школе
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I тромесечја; анализа
постигнућа ученика по ИОП-у; мере за унапређивање образовно-васпитног
рада
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Координатор
стручног
актива за
развојно
планирање
Координатор
тима за СМВ
Директор
Чланови
колегијума
Чланови
колегијума
Чланови
колегијума
Чланови
колегијума и
психолози

Извештај о реализацији стручног усавршавања
Новембар

Праћење реализације плана самовредовања и реализације задатака из
Акционог плана

План промоције школе будућим кандидатима; могућност реализације
припремне наставе будућим кандидатима за полагање пријемног испита
Разно - актуелна питања за живот и рад школе
Анализа успеха на крају I полугодишта; анализа постигнућа ученика по
ИОП-у; мере за унапређивање образовно-васпитног рада у другом

Задужени
наставник
Координатор
стручног
актива за
развојно
планирање
Директор
Директор
Чланови
колегијума

полугодишту
Индивидуални образовни планови (потребе за изменама и допунама,
анализа, усвајање)
Извештај о реализацији стручног усавршавања у првом полугодишту

Јануар

Праћење реализације плана самовредовања и реализације задатака из
Акционог плана; предлог за ток активности у другом полугодишту

Сарадња са органима локалне самоуправе у првом полугодишту; план
сарадње у наредном периоду
Анализа посећених часова и рапосред посета часова од стране директора и
психолога школе у другом полугодишту
Предлог мера за унапређење образовно-васпитног рада
(побољшање материјално-техничке опремљености школе,
побољшање стручних компетенција наставника, побољшање
сарадње са родитељим)
Анализа безбедносне климе у школе – извештај тима за заштиту
Разно - актуелна питања за живот и рад школе
Анализа успеха на крају III класификационог периода; анализа
постигнућа ученика по ИОП-у; мере за унапређивање образовно-васпитног
рада
Извештај о реализацији стручног усавршавања
Април

Праћење реализације плана самовредовања и припрема за дефинисање
новог ШРП-а

Реализација пројеката школе
Разно - актуелна питања за живот и рад школе
Анализа успеха, изостанака и дисциплине ученика на крају другог
полугодишта; анализа постигнућа ученика по ИОП-у
Анализа стручног усавршавања у школи и ван школе
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Чланови
колегијума
Задужен члан
колегијума
Координатор
стручног
актива за
развојно
планирање
Директор
Директор,
психолози,
чланови
колегијума
Чланови
колегијума
Психолог
Директор
Чланови
колегијума
Задужен члан
колегијума
Директор,
координатор
стручног актива
за развојно
планирање
Чланови
колегијума
Чланови
колегијума
Чланови
колегијума
Задужен члан

Јун/
Август

Анализа остварености наставних програма и планова и других активности у
школи у оквиру образовно-васпитног рада
Дефинисање новог ШРП-а
Предлог поделе предмета и разредних старешинстава за наредну школску
годину

колегијума
Чланови
колегијума
Чланови
колегијума
Директор

НАПОМЕНА: У складу са специфичним епидемиолошким условима у којима почиње нова
школска година, динамика и начин рада Педагошког колегијума, као и
актуелности/приоритети који ће разматрати и којима ће се колегијум бавити, могу одступити
од напред датог плана.

4.6. ПЛАН РАДА ОРГАНИЗАТОРА НАСТАВЕ
За сараднике директора, именовани су организатори практичне наставе, са јасном
поделом задужења и задатака: Ивана Станковић (организација наставе и преглед школске
документације), Ана Вукадиновић (организација и праћење ваннаставних активности; преглед
педагошке документације) и Јелена Ковачевић (израда распореда часова, дежурстава и
преглед документације дежурних) и Милица Пешић (координатор ес дневника и ЈИСПа,
преглед матичних књига ученика и педаг.документације наставника).
Рад организатора наставе везује се за следеће послове:
Организатор наставе Ивана Станковић:
- Планира и програмира образовно- васпитни рад који се одвија у практичној настави
-Учествовање у изради школских докумената
- Анализира реализацију и мере за унапређење наставе
- Надзире и контролише извршење Годишњег плана рада везано за практичну наставу
- Учествује у планирању поделе часова, распореда практичног рада матурског испита,
припреме за завршни и матурски испит
-Рад у стручним већима, активима и комисијама школе и Педагошком колегијуму
-Текући послови (замена одсутних наставника и др)
-Подршка и праћење рада наставника
-Текући послови (сарадња са директором, секретаром, стручним сарадницима, помоћним и
техничким особљем)
-Преглед планова рада наставника
-Подршка одељењским старешинама и организовање родитељских састанака
-Организација седница стручних већа
-Анализа реализације наставе у протеклом периоду и предлози за могућа побољшања;
-Прати и проучава законске прописе из делокруга свога рада
Организатор ваннаставних активности Ана Вукадиновић:
- Учествовање у изради школских докумената
- Преглед педагошке документације (засисници стручних већа)
- Рад у стручним већима, активима и комисијама школе и Педагошком колегијуму
- Текући послови (сарадња са директором, секретаром, стручним сарадницима, помоћним
и техничким особљем)
- Праћење конкурса и награда ученика и наставника
- Организација, праћење и евиденција ваннаставних активности ученика и наставника
(секције и друго)
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- Евиденција ваннаставних активности на друштвеним мрежама ФБ чланова групе
Уметничка школа Ниш и Инстаграму. Сајт школе ажурира све информације о раду
школе и успесима њених ученика и професора
- Праћење рада секција, стручних већа школе, стручних актива и тимова, уз сугестије за
унапређивање даљег рада.
- Организовање школске славе Свети Сава и изложбе ученичких радова у ходницима
школе
- На огласним таблама за ученике и професоре објављују се информације о конкурсима,
семинарима у Регионалном центру и све неопходно за организацију рада школе.
- Сви награђени ученици на ликовним, литерарним конкурсима и спортским
такмичењима промовишу се на „Зиду славних ђака„ тако да сви ученици, наставници,
родитељи и посетиоци школе имају увуд у постигнуте резултате и успехе наших
ученика.
Милица Пешић:
- Координатор за ЕСдневик
- Унос података у ЈИСП
Јелена Ковачевић:
- Израда распореда часова
- Израда распореда дежурства
- Праћење дежурстава наставника и евиденције
- Евиденција доласка и одласка с посла

4.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПСИХОЛОГА/
ПЕДАГОГА
Школски психолог
Психолог школе применом теријских и практичних сазнања психологије као науке
доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у школи у складу са
циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика
дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања, као и посебним законима.
Задаци:
• Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика,
• Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја,
• Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера
које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада
установе,
• Подршка отворености установе према педагошким иновацијама,
• Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама
родитеља, односно старатеља,
• Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним
организацијама од значаја за установу,
• Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.
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Школски педагог
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог
доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са
циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система
образовања васпитања, као и посебним законима.
Задаци:
• Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање
образовноваспитног рада,
• Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
• Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање
различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању,
• Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и осавремењивању
васпитно-образовног рада,
• Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних
компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за
васпитање и образовање деце и ученика,
• Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
• Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним
организацијама од значаја за успешан рад установе,
• Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и
праксе.
Р.б.

Област рада

1.
2.

Планирање и програмирање образовно – васпитног
рада
Праћење и вредновање образовно- васпитног рада

3.

Рад са наставницима

4.

Рад са ученицима

5.

Рад са родитељима, односно старатељима

6.

Рад са директором, стручним сарадницима,
педагошким асистентом и пратиоцем ученика
Рад у стручним органима и тимовима

7.
8.
9.

Сарадња са надлежним установама, организацијама,
удружењима и јединицом локалне самоуправе
Вођење документације, припрема за рад и стручно
усавршавање
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Време
реализације
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године

Годишњи – глобални план рада стручних сарадника – психолога
ОБЛАСТИ РАДА / АКТИВНОСТИ
* Активности психолога, динамика и начин остваривања
истих биће у складу са стручним упутством
Министарства просвете за организовање и остваривање
рада у средњој школи, школске 2020/2021.године, сходно
епидемиолошким условима

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ/
ДИНАМИКА РАДА

ПРЕДВИЂЕНИ
САРАДНИЦИ

ПОСРЕДНИ
ИЛИ НЕПОСРЕДНИ
РАД

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Учествовање у припреми развојног плана школе,
школског програма, плана самовредновања, плана
развоја инклузивног образовања, програма и плана
рада Тима за каријерно вођење и саветовање

Август - септембар

Учествовање у припреми годишњег плана рада
школе
Израда делова годишњег плана рада школе који се
односе на планове и програме: подршке ученицима;
заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, подизања квалитета знања и вештина
ученика, стручног усавршавања запослених, сарадње
школе и породице.

Август

Израда социјалне карте и ученичких досијеа

Август септембар
Током школске
године

Посете часовима у школи
Израда годишњег-глобалног плана рада и месечнихоперативних планова рада психолога

Август септембар

Руководство школе,
стручни активи за
ШРП и РШП, Тим за
самовредновање, Тим
за инклузивно
образовање, Тим за
КВИС
Руководство школе

П

Директор,
организатори наставе,
Тим за инклузивно
образовање,
Тим за заштиту
ученика од насиља,
злостављања и
занемаривања

Н

П

Н
Директор

Август, месечно

Н
Н

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
Учествовање у праћењу и вредновању образовноваспитног рада установе и предлагање мера за
побољшање ефикасности, економичности и
успешности установе у задовољавању образовних и
развојних потреба ученика
Учествовање у континуираном праћењу и
подстицању напредовања ученика у развоју и учењу.
Учествовање у континуираном праћењу и
вредновању постигнућа спровођењем анализа
постигнућа ученика и информисањем свих
заинтересованих страна о резултатима
Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и индивидуалног образовног
плана за ученике

Током школске
године

Руководство школе,
Тим за
самовредновање

Н

Током школске
године

Одељењски старешине,
руководство школе

Н

Током школске
године

П

Учешће у изради појединих делова годишњег
извештаја о раду школе
Учествовање у истраживањима која се спроводе у
оквиру самовредновања рада школе (израдом
инструмента процене, дефинисањем узорка и
квалитативном анализом добијених резултата)

Август, Септембар

Тим за инклузију и
Тимови за додану
подршку,одељењске
сарешине, предметни
наставници
Руководство школе и
сарадници
Директор, Тим за
самовредновање

Током школске
године
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III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Пружање подршке наставницима у планирању и
реализацији образовно-васпитног рада са ученицима,
а нарочито у области прилагођавања рада образовноваспитним потребама ученика; избора и примене
различитих техника учења; ефикасног управљања
процесом учења; избора поступака вредновања
ученичких постигнућа; стварања подстицајне
атмосфере на часу; развијања конструктивне
комуникације и демократских односа у одељењу
Пружање подршке јачању наставничких
компетенција у областима: комуникација и сарадња,
конструктивно решавање сукоба и проблема,
подршка развоју личности ученика, подучавање и
учење
Упознавање наставника са социјалном картом
ученика и динамиком одељења
Саветовање наставника у индивидуализацији наставе
на основу уочених потреба односно психолошке
процене индивидуалних карактеристика ученика
(способности, мотивације, особина личности) и
остварености образовних постигнућа у школи
Пружање подршке наставницима за рад са
ученицима којима је потребна додатна образовна
подршка. Координирање израде и у сарадњи са
наставником и родитељем, тимско израђивање
педагошког профила ученика. Учествовање у
развијању индивидуалних образовних планова
коришћењем резултата сопствених психолошких
процена и психолошких процена добијених из
других установа
Оснаживање наставника за рад са ученицима
изузетних способности (талентовани и обдарени)
кроз упознавање са карактеристикама тих ученика
(способности, мотивација, стил учења, интересовања,
вредности, особине личности) и предлагање
поступака који доприносе њиховом даљем развоју

Током школске
године

Одељењске старешине,
предметни наставници

Н

Током школске
године

Директор

Н

Током школске
године
Током школске
године

Одељењски старешина

Н

Одељењски старешина,
Тим за инклузивно
образовање

Н

Током школске
године

Руководство школе,
Родиотељи, Тим за
инклузивно
образовање

Н

Током школске
године

Руководство школе,
Одељењске старешине,
Предметни
наставници, Тим за
инклузивно
образовање

Н

Оснаживање наставника за рад са ученицима из
осетљивих друштвених група кроз упознавање са
карактеристикама ученика
Пружање подршке наставницима у раду са
ученицима код којих је утврђен психолошки узрок
неуспеха у достизању захтева образовних стандарда
као и појава неадаптивних облика понашања и
предлагање мера за њихово превазилажење
Оснаживање наставника да препознају способности,
интересовања и склоности ученика које су у
функцији развоја професионалне каријере ученика
Пружање подршке наставницима у откривању
узрока нарушених интерперсоналних у одељењским
заједницама и предлагање мера за њихово
превазилажење
Пружање подршке наставницимау раду са
родитељима, односно старатељима
Саветодавни рад са наставницима давањем повратне
информације о посећеној активности, односно часу,
као и предлагањем мера за унапређење праћеног
сегмента образовно- васпитног процеса

Током школске
године

Руководство школе,
Тим за инклузивно
образовање
Тим за инклузивно
образовање,
одељењске старешине,
родитељи

Н

Током школске
године

Тим за каријерно
вођење и саветовање

П

Током школске
године

Одељењске старешине,

Н

Током школске
године
Током школске
године

Руководство школе

Н

Директор,
наставници

Н

Током школске
године
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Н

Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово
подстицање на реализацију заједничких задатака,
кроз координацију активности стручних већа, тимова
и комисија
Пружање подршке наставницима менторима и
саветодавни рад са приправницима у процесу
увођења у посао и лиценцирања
Усмеравање наставника у креирању плана стручног
усавршавања и њиховог професионалног развоја

Током школске
године

Директор,
наставници

П

Током школске
године

Директор, секретар,
наставници-ментори

П

Август -септембар

Директор,
Задужена особа за
стручно усавршавање

П

Праћење процеса адаптације и подршка ученицима у
превазилажењу тешкоћа адаптације

Септембар и током
школске године

Н

Учешће у праћењу напредовања, учења и развоја
ученика, као и реализација индивидуализованог
приступа у раду са њима

Током школске
године

Руководство школе,
одељењске старешине,
предметни наставници
Одељењске старешине,
предметни наставници

Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који
имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и
социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања,
проблеме понашања
Пружање подршке ученицима из осетљивих
друштвених група

Током школске
године

Директор, Одељењске
старешине,
родитељи, стручне
службе и удружења
Током школске
Директор, Одељењске
године
старешине,
родитељи,
Тим за инклузију
Идентификовање ученика са изузетним
Током школске
Директор, Одељењске
способностима (даровити и талентовани) и пружање
године
старешине,
подршке таквим ученицима за њихов даљи развој
родитељи, Тим за
инклузивно
образовање
Организовање едукација, радионица, трибина на
Током школске
Директор, Одељењски
тему ненасилне комуникације, конструктивног
године
старешине, предметни
решавања проблема, интеркултуралне комуникације
наставници,
и уважавање различитости, здравих стилова живота,
и наставник грађанског
вештина доношења одлука и друго
васпитања, сарадници
из др.институција
локалне заједнице
Подршка развоју професионалне каријере ученика
Током школске
Одељењски старешина,
професионалним информисањем и саветовањем (на
године
предметни наставници,
основу процењених способности, интересовања,
Тим за каријерно
особина личности, мотивације ученика)
вођење и саветовање
Пружање психолошке помоћи ученику, групи,
Током школске
Одељењски старешина,
односно одељењу у акцидентним кризама
године
предметни наставници
Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике Током школске
Одељенски,
који врше повреду правила понашања у школи или
године
старешина, Тим за
се не придржавају одлука директора и органа школе,
заштиту ученика,
неоправдано изостану са наставе пет часова
секретар, родитељи
Саветодавни рад: Стручни сарадник са 60% од укупног радног времена у 1, 2 (2лт и 2г) и 3. разреду;
стручни сарадник са 40% од укупног радног времена у 2. (2т и 2е) и 4. разреду.

Н

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА

Н

Н

П

Н

Н

Н
Н

V.РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Прикупљање података од родитеља, односно
старатеља који су од значаја за упознавање ученика
и праћење његовог развоја
Саветодавни рад са родитељима, односно
старатељима ученика који имају потребу за
подршком, као и извесне тешкоће у развоју, учењу и
понашању

Током школске
године
Током школске
године
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Директор,
Родитељи, одељењске
старешине
Директор,
Родитељи, одељењске
старешине

Н
Н

Подршка јачању родитељских васпитних
компетенција, нарочито информисањем о
психолошким карактеристикама њихове деце у
оквиру индивидуалних консултација и облика
групног психолошког образовања родитеља
Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно
старатеља чија деца врше повреду правила понашања
у школи и којима је одређен појачани васпитни рад

Током школске
године

Директор, Одељењске
старешине,
родитељи

Н

Током школске
године

Н

Сарадња са родитељима, односно старатељима на
пружању посебне подршке ученицима уколико се
школују по индивидуалном образовном плану

Током школске
године

Директор, Одељењски
старешина,
руководсво школе, Тим
за заштиту ученика,
родитељи
Одељењски старешина,
одељењско веће,
руководство школе,
Тим за инклузију
Директор, Одељењске
старешине

Наставничко веће,
Одељењска већа,
Педагошки колегијум,
руководство школе
Стручни тимови школе

Н

Тимови, активи, већа,
Педагошки колегијум

Н

Н

Учествовање у реализацији програма сарадње
Током школске
Н
установе са родитељима, односно старатељима
године
ученика (општи и групни, односно одељењски
родитељски састанци, Савет родитеља и друго)
Сарадња са Саветом родитеља, по потреби,
Током школске
Савет родитеља,
Н
информисањем родитеља и давање предлога по
године
родитељи, руководство
питањима која се разматрају на Савету
школе
VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ОРГАНИЗАТОРИМА НАСТАВЕ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
Сарадња са директором и организаторима наставе на Током школске
Директор,
П
пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности,
године
организатори наставе
економичности и флексибилности образовноваспитног рада установе, а нарочито у вези са:
избором наставника ментора, поделом одељенског
старешинства и друго. Предлагање нових
организационих решења образовно-васпитног рада
Сарадња са директором и организаторима наставе на Током школске
Директор,
П
припреми докумената, прегледа извештаја и анализа
године
организатори наставе
Сарадња са директором и организаторима наставе у
Током школске
Директор, помоћник
П
организовању трибина, предавања, радионица за
године
директора,
ученике, запослене, родитеље
организатори наставе
Сарадња са другим стручним сарадницима на
Током школске
Н
припреми и реализацији разних облика стручног
године
усавршавања (предавања, радионице, прикази
стручних чланака исл.) за наставнике
Сарадња са директором и по питању приговора и
По потреби
Директор,
Н
жалби ученика и његових родитеља, односно
секретар
старатеља на оцену из предмета и владања
Учествовање у раду комисије за проверу
По потреби
Директор, ментор, члан Н
савладаности програма за увођење у посао
стручног већа,
наставника, стручног сарадника
секретар
Редовна размена, планирање и усаглашавање
Свакодневно
Стручни сарадници,
Н
заједничких послова са другим стручним
организатори наставе
сарадницима у школи и организаторима наставе
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Учествовање у раду Одељењских већа, Наставничког
и Педагошког колегијума (давањем саопштења,
информисањем о резултатима обављених анализа,
прегледа, истраживања и других активности)
Учествовање у раду тимова установе који се образују
ради остваривања одређеног задатка, програма или
пројекта
Учествовање у раду стручних актива за развојно
планирање и развој школског програма

Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
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VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и Током школске
Одељењски старешина, П
другим институцијама локалне заједнице значајним
године
руководство школе,
за остваривање циљева образовно – васпитног рада и
Институције локалне
добробити ученика
заједнице
Сарадња са психолозима који раде у другим
Током школске
Руководство школе,
Н
установама, институцијама, организацијама,
године
Секција психолога,
удружењима: Национална служба за запошљавање,
Институције локалне
Центар за социјални рад, Саветовалиште за младе заједнице
Дом здравља, Клиника за заштиту менталног
здравља и друге здравствене установе, Филозофски
Факултет, невладине организације итд.
IX.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Вођење евиденције о сопственом раду у дневнику
рада психолога
Вођење евиденције о извршеним анализама,
истраживањима, психолошким тестирањима,
посећеним активностима, односно часовима и др.
Стручно усавршавање праћењем стручне литературе,
учествовањем у активностима струковног
удружења, похађањем акредитованих семинара,
едукативних програма, посета симпозијума,
конгреса, конференција и других стручних скупова,
разменом искуства и сарадњом са другим
психолозима у образовању.

Свакодневно

Н

По потреби

Н

Током школске
године

Н

4.8. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА:
СЕПТЕМБАР:
1. Конституисање и избор председника Савета родитеља и записничара
2. Едукација о мерама заштите здравља ученика и запослених у установи и обавеза придржавања
мера из стручног упутства и смерница Министарства просвете
3. Упознавање са Стручним упутством остваривања образовно-васпитног рада у средњим
школама у школској 2021-2022.

4. Избор представника Савета родитеља у школске тимове и представника у Локалном
савету родитеља
5. Избор представника Савета родитеља за Школски одбор
6. Упознавање са програмом рада Савета
7. Разматрање и усвајање Извештај о раду школе и директора школе за 2020/21.год.
8. Разматрање предлога Годишњег плана рада за 2021/22.год. и Школског програма
9. Сагласност за програме екскурзија у земљи и иностранству
10. Извештај о упису ученика у први разред
11. Упознавање са правилницима о понашању, правима и одговорностима ученика,
запослених и родитеља, као и упућивање на критеријуме оцењивања стручних већа
12. Разматрање анализе успеха ученика на крају школске 2020/21.год.
13. Извештај о реализацији прикупљених средстава од родитељког динара у претходној
школској години
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14. Предлог за утврђивање висине добровољног учешћа родитеља у обезбеђивању
средстава за виши квалитет образовања и предлог Школском одбору намене
коришћења средстава прикупљених од родит.донација
15. Текућа питања
ОКТОБАР:
1. Oбележавање Дана школе
2. Упознавање родитеља са школским ваннаставним активностима
3. Отворена врата и школске изложбе ученичких радова
НОВЕМБАР:
1. Информација о успеху, изостајању и дисциплини на крају првог класификационог
периода
2. Анализа безбедносне ситуације – разматрање Извештаја Тима за безбедност; предлог
мера за унапређивање безбедности и заштите ученика
3. Учешће ученика у акцијама хуманитарног карактера
4. Предлози о побољшању сарадње на релацији породица - школа
ЈАНУАР:
1. Разматрање анализе успеха, изостајања и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта
2. Учешће родитеља у организацији прославе Светог Саве
МАРТ - АПРИЛ:
1. Разматрање анализе успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог
периода
2. Информација о учешћу ученика на такмичењима
3. Анализа безбедносне ситуације – Извештај Тима за безбедност; предлог мера за
унапређивање
4. Уређење школске и животне средине
5. Календар матурских испита
6. Матурско вече – организација
7. Одлука о награђивању најбољих ученика матураната
ЈУН:
1. Разматрање анализа свих васпитно-образовних активности у школи
2. Извештај о раду Савета родитеља у протеклој школској години
3. Извештавање о такмичењима, програмима и ваннаставним активностима школе.
*Напомена: План рада ће се реализовати сходно епидемиолошкој ситуацији.
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4.9. ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЦИЉ
Стручни сарадник–школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси
остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у школи, реализујући програм рада
прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара
обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечкоинформацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања.
Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје допринос развоју
информационе писмености, остварује сарадњу и заједничко планирање активности
наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и
приступ ка њима.
ЗАДАЦИ
Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања,
као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске библиотеке,
доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима
планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно
целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке:
- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и
наставника,
- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,
- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,
- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање
током целог живота,
- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,
- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим
склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном
развоју,
- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а
посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у
тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним
институцијама,
- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и
расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и
креативности код ученика,
- обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како
би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање
информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо -комуникационих технологија,
- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним
потребама и посебним способностима,
-вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање,
каталогизација, класификацијабиблиотечке грађе и други послови),
- коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима,
- заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда,
-организовање библиотечке секције за ученике школе који показују посебно интересовање за
књигу и рад саме библиотеке уопште,
-обележавање важних датума и јубилеја како школски, тако и оних на глобалном нивоу,
-израда презентација и паноа, у сарадњи са ученицима који похађају библиотечку секцију,
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-организовање посета библиотекама других стручних школа, гимназија и сарадња са
њиховим библиотекарима,
-организовање књижевних вечери и промоција нових књига
ПЛАН АКТИВНОСТИ ПРЕМА ОБЛАСТИМА РАДА
СТРУЧНОГ САРАДНИКА – БИБЛИОТЕКАРА
АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

I
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Планирање и програмирање рада са ученицима у школској
Септембар
библиотеци и припрема за наставак рада библиотечке секције
Планирање даљег развоја школске библиотеке и планирање
Прво полугодиште
набавке библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и
образовно–васпитног рада
II
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Одабир и припрема литературе и друге грађе за разне
образовно-васпитне активности - теоријска и практична
настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности
ученика и др. Спровођење анкете и позив ученицима који су
заинтересовани да учествују у раду библиотечке секције
III
РАД СА НАСТАВНИЦИМА

У току школске године

Сарадња са наставницима у припремању ученика за
самостално коришћење различитих извора информација
*Организовање наставних часова из појединих предмета у
школској библиотеци
Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе
Информисање корисника школске библиотеке о новим
издањима из књижевности, стручним часописима и другој
грађи, о тематским изложбама у вези с појединим издањима,
ауторима, акцијама и јубилејима, као и усмено или писмено
приказивање појединих књига и часописа. Израда презентација
и паноа школске библиотеке кроз рад секције
IV
РАД СА УЧЕНИЦИМА

У току школске године

Помоћ ученицима при избору литератур и пружање помоћи
ученицима у припреми и обради задате теме
Подршка ученицима за самостално коришћење различитих
извора сазнања и свих врста информација у настави и ван ње
Пружање помоћи надареним ученицима при налажењу и
избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који
имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који
живе у тежим социјалним приликама, у сарадњи са њиховим
родитељима, старатељима и релевантним институцијама.
*Организација и реализација Јавног часа у сарадњи са проф.

У току школске године
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У току школске године
У току школске године
У току школске године

У току школске године
У току школске године

Друго полугодиште

историје уметности. Одабир теме би био у складу с
интересовањима ученика
Акција сакупљања књига (лектире) – Књига на дар
Друго полугодиште
V
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем
По потреби
читалачких навика ученика – у синергији са одељењским
у току школске године
старешинама и/или учешћем на родитељским састанцима
давање информација о читалачким интересовањима и
потребама ученика, ради развијања читалачких и других
навика ученика и формирању личних и породичних библиотека
VI
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за
У току школске године
школску библиотеку коју користе ученици, наставници и
стручни сарадници
Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора
У току школске године
о набавци нове стручне литературе
*Припрема заинтересованих за реализацију
У току школске године
мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних
радионица; за организовање књижевних сусрета и других
културних догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја у
којима се апострофира борба против свих облика зависности
VII
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Рад у стручним тимовима у складу са решењем о раду
У току школске године
VIII
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са просветним, научним, културним и другим
По потреби
установама
у току школске године
IX
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Праћење и евиденција коришћења литературе у школској
библиотеци
Вођење документације о раду школске библиотеке и школског
библиотекара – анализа рада школске библиотеке у току
школске године
*Стручно усавршавање –учешће на семинарима, саветовањима
и другим скуповима на којима узимају учешће и школски
библиотекари

У току школске године
На крају 1.и 2.полугодишта
У току школске године

*Напомена: План рада ће се реализовати у складу са епидемиолошком ситуацијом и
упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја
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5. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
5.1. БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА
У Уметничкој школи организује се библиотечка секција за ученике од I до IV разреда
свих одсека, који показују нарочита интересовања за рад школске библиотеке.
Ова секција има веома значајну улогу у васпитању и образовању ученика, навикава их
на самостални рад и истраживање, негује љубав према књизи, подстиче креативност и развија
колективизам.
Док испуњавају своје слободно време пријатним доживљајима у школској библиотеци
ученици негују и своје стваралачке способности и на тај начин, библиотека успешно врши
своју образовно-васпитну улогу.
У циљу повезивања ученика-читалаца са библиотеком, секција организује разноврсне
облике рада са ученицима, почевши од уређења школске библиотеке, сређивања грађе,
класификације књига, акција прикупљања старих књига, припрема презентација и паноа,
посета књижевним вечерима, организовање истих у просторијама библиотеке, пројекција
филмова и обележавања Дана књиге како националног, тако и светског.
Кроз секцију ученици поред едукације из области библиотекарства имају прилику да
употпуне своје време веома креативним активностима и дружењем.
Програм рада библиотечке секције Уметничке школе Ниш, прилагођен је и
специфичним потребама и интересовањима ученицима ове школе.

-

-

ЦИЉЕВИ БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ
Развијање културе читања различитих врста књига, текстова и литературе уопште;
Подстицање ученика на читање књига и поред обавезне литературе;
Упознавање са разноврсном литературом у складу са узрастом;
Упућивање ученика на правилно коришћење лексикона, речника и књига
енциклопедијског типа;
Учешће на литерарним конкурсима;
Подстицај и подршка надареним и талентованим ученицима који самостално пишу;
Учешће у различитим забавно-културним програмима школе и шире;
Учешће на различитим литерарним конкурсима;
Развијање креативности и стварање радних навика;
Мотивисање ученика за самостални-истраживачки рад;
Прикупљање библиотечке грађе, путем акције ” Поклони књигу.”
Израда паноа и презентација који садрже занимљиве информације и фотографије
поводом обележавања различитих јубилеја;
Обележавање различитих Међународних дана ( Светски дан књиге, Национални дан
књиге, Светски дан писмености итд );
Укључивање ученика у рад заштите књига, лепљењем и обрадом оштећенох књига;
ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ
Укупан број часова: 36

Садржај програма
Анкета о заинтересованости ученика о раду у
школској библиотеци
Обрада и класификација књига, сређивање
полица са књигама; заштита оштећених књига;
Сарадња са библиотечким секцијама осталих

Месец
Септембар
Октобар
Новембар
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Носиоци активности
Библиотекар,
наставник и ученик
Библиотекар,
наставник и ученик
Библиотекар,

школа у Србији; обележавање Месеца књигепрезентација и израда паноа
Обрада и класификација књига, уређење
библиотеке;
Oбележавања дана Св. Саве-израда паноа

наставник и ученик
Децембар

Библиотекар,
наставник и ученик
Библиотекар,
наставник и ученик
Библиотекар,
наставник и ученик
Библиотекар,
наставник и ученик
Библиотекар,
наставник и ученик
Библиотекар,
наставник и ученик
Библиотекар,
наставник и ученик

Јануар

Проналажење информација на интернету и
презентација нових књига из сфере уметности
Писање есеја на задату тему

Фебруар

Обележавање Светског дана књигепрезентација и израда паноа
Организовање књижевне вечери, уколико
епидемиолошка ситуација дозволи.
Обрада и класификација књига, сређивање
полица са књигама, организација око враћања
књига на крају школске године и писање
извештаја о раду библиотечке секције

Април

Март

Мај
Јун

Оперативни план рада библиотечке секције Уметничке школе
Месец
Септембар

Недеља
1.

2.

3.

4.
Октобар

1.
2.

3.

Садржај рада секције
Анкета и формирање
секције. Увођење нових
ученика нижих разреда
у секцију
Упознавање ученика са
фондом библиотеке и
класификацијом књига
Упознавање са
техником издавања и
враћања књига,
утврђивање правила
понашања у
библиотеци.
Презентација и
промовисање прочитане
књиге
Обрада и
класификација књига.
Уређење полица
школске библиотеке са
посебним освртом на
поделу литературе која
припада стучноуметничком домену,
затим лектири и осталој
грађи.
Упознавање са
заштитом оштећених
књига. Преглед
интернет сајтова о

Месец

Недеља
3.

Фебруар

1.

2.

Март
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Садржај рада секције
Помоћ ученицима нижих
разреда око избора
литературе за израду
семинарских радова.
Презентација нових књига
и сајтова великих светских
музеја, са посебним
освртом на програм Google
Art.
Обележавање Националног
дана књиге
(28.фебруар ).

1.

2.
3.

Писање есеја на задату
тему.
Избор омиљене књиге.
*Позив професорима на
вече дружења, где они као
гости секције причају о
својим омиљеним
књижевницима и делима.
Уколико епидемиолошки
услови то дозволе.

4.
Обележавање Светског
дана поезије( 21.Март).

4.

Новембар

1.

2.

конзервацији и заштити
библиотечке грађе.
Организовање Вибер
групе библиотечке
секције, за размену
дигиталних књига и
линкова са
документарним
садржајем.
Упознавање са радом
библиотечких секција
других школа-интернет
презентација.
Припрема презентације
за обележававање
Месеца књиге.

Април

3.

1.

Репарација оштећених
књига

2.

*Приказивање
документарног филма о
Милошу Црњанском.

3.

Консултације и размена
идеја за обележавање
Светског дана књиге.
Израда презентације и
паноа поводом
обележавања Светског
дана књиге (23.април).
*Приказивање
документарног филма о
Иви Андрићу.
Организовање квиза – како
се сналазимо са стручном
и уметничком литературом
наше библиотеке.

4.
Израда паноа.

4.
Децембар

1.

2.

3.

4.

Јануар

Припрема и спровођење
акције”Поклони књигу
библиотеци.”
* Посета градској
библиотеци ” Стеван
Сремац.” Уколико
епидемиолошки услови
то дозволе.
Репарација старих
књига из стручног
одељка библиотеке.

Уређење библиотекестручне литературе,
посебно репродукција
старих мајстора.
* Предпразнично
књижевно-уметничко
окупљање” Читање
поезије

Мај

1.

2.

3.

4.

Јун

1.

*Организовање књижевне
вечери у просторијама
школске библиотеке –
учесници су ученици који
пишу поезију. Уколико
епидемиолошки услови
дозволе.
Уређење библиотеке и
заштита оштећених књига.
*Посета Народном музеју
у Нишу и библиотеци те
установе. Уколико
епидемиолошки услови то
дозволе.
Организација око враћања
књига на крају школске
године.

Презентација
2.
енциклопедија и
великих биографских
књига славних
уметника.
2.
Израда паноа о Светом
3.
Израда извештаја о раду
Сави.
библиотечке секције.
* НАПОМЕНА: У складу са Стручним упутством Министарства просвете услед епидемиолошке
ситуације могућа су прилагођавања и одступања планираних активности, њихове динамике и начина
реализације.
1.
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5.2. ДРАМСКА СЕКЦИЈА
Драмска секција Уметничке школе годинама уназад бележи запажене наступе у школи
и ван ње. Секција се организује за ученике од 1. до 4. разреда свих одсека, који показују
посебно интересовање за драмску уметност, таленат и креативност. Ангажовањем у секцији
ученици развијају своју личност, уче дикцију, превазилазе трему која прати јавни наступ.
Секцијом руководе професорке српског језика и књижевности Јасмина Станковић, Марија
Глиџић и Емилија Цветковић.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ:
• упознавање са историјом и културом драмског стваралаштва;
• развијање љубави према драмској уметности;
• богаћење и развијање маште, креативног начина мишљења и стваралачке способности
ученика;
• развијање способности за концентрацију и за јавне наступе;
• развијање способности за лепо, течно и креативно импровизовано изражавање;
• развијање тимског духа;
• развијање опажања, критичког размишљања и слободног изражавања;
• учешће у обележавању Дана школе;
• учешће у различитим културно-забавним програмима, пројектима и акцијама у школи и
ван школе.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ
С обзиром на специфичну епидемиолошку ситуацију, као и на мере заштите здравља
ученика и наставника, рад драмске секције ће се током школске 2021/2022. године одвијати у
нешто другачијим условима. Током септембра биће формирана драмска секција на основу
спроведене анкете о заинтересованости ученика за учешће у секцијама школе. Активности
драмске секције биће усмерене ка припреми обележавања Дана школе октобра месеца и
обележавања школске славе Светог Саве. Све активности биће прилагођене актуелној
епидемиолошкој ситуацији, уз обавезно поштовање свих прописаних мера превенције.

104

5.3. ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА
У Уметничкој школи се организује историјска секција за ученике I и II разреда свих
смерова који имају историју као наставни предмет и који показују интересовање за њега.
Ова секција има веома значајну улогу у васпитању и образовању ученика, навикаваних
на самостални рад и истраживање, негује љубав према историји, подстиче креативност,
критичност према друштвеним феноменима и колективни дух. Ученици продубљују своје
стваралачке способности и повезују знање и вештине стечене у школи са историјом.
У циљу повезивања ученика са историјом као предметом и науком, секција организује
разноврсне облике рада са ученицима, почевши од припреме ученика за такмичење из
историје, прикупљања старих књига, прикупљања старих стрипова са историјским темама,
прављења стрипова, израде историјских ислустрација, посета музејима, историјским
грађевинама у околини и обележавања важних датума из прошлости значајних за светску,
националну и локалну историју.
Кроз секцију ученици поред едукације из историје имају прилику да употпуне своје
време веома креативним активностима и дружењем.
Програм рада историјске секције биће прилагођен специфичним потребама и
интересовањима ученицима ове школе, као и специфичној епидемиолошкој ситуацији од које
ће зависити динамика и начин реализације активности.
Историјску секцију водиће наставник историје Душан Јевтић.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ:
- Упознавање ученика са селекцијом историјских извора
- Подршка ученицима који се интересују за историју и хуманистичне науке
- Учешће ученика као појединца и школског тима на такмичењима из историје
- Схватање значаја историјских књига и развијање љубави према књизи
- Развијање креативности и радних навика
- Упознавање са стриповима и значајем девете уметности која има у друштву
- Повезивање историјског знања са вештинама које се негују и развијају у Уметничкој
школи, конкретно на стручним предметима у циљу израде стрипова и илустрација са
историјским темама
ПЛАН РАДА ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ
Месец

Недеља Садржај рада секције

Септембар 1.

Састанак са ученицима
који су прошле године
чинили секцију

2.

Анкета за ученике у
сврху одабира чланова
секције
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Месец

Недеља

Садржај рада
секције

Март

1.

Утисци са
такмичења

2.

Прикупљање
историјских
стрипова и
књига

Октобар

1.

2.

Новембар

1.

2.

3.

Децембар

1.

2.

3.

Јануар

1.
2.

Фебруар

1.

Гледање историјске
серије ,,Српски јунаци
средњег века”, епизода
„Цар Душан“(1)“
Констраст Студио -РТС
Прикупљање историјских Април
стрипова и књига

3.

Припрема
ученика за
регионално
такмичење

1.

Израда
историјских
илустрација

Гледање историјске
серије ,,Српски јунаци
средњег века”, епизода
„Цар Душан (2)“
Констраст Студио -РТС
Селекција ученика који
ће представљати школу
на општинском
такмичењу из историје
Гледање историјске
серије ,,Српски јунаци
средњег века”, епизода
„Лазар Хребељановић
(1)“ Констраст Студио РТС
Гледање историјске
серије ,,Српски јунаци
средњег века”, епизода
„Лазар Хребељановић
(2)“ Констраст Студио РТС
Гледање историјске
серије ,,Српски јунаци
средњег века”, епизода
„Милош Обилић“
Констраст Студио -РТС
Посета Музеју

2.

Утисци са
регионалног
такмичења

3.

Израда
историјских
илустрација

1.

Посета Нишкој
тврђави и
Историјском
архиву

2.

Прикупљање
историјских
књига, стрипова
и часописа

Припрема ученика за
такмичење
Припрема ученика за
такмичење
Које смо документарне
историјске филмове
гледали током зимског
распуста?
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Мај

Јун

1.

Шта смо
научили на
историјској
секцији ове
школске године?

5.4. СЕКЦИЈА ЗА ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
Секција за цртање и сликање постоји као вид међусобне сарадње наставника и ученика
Уметничке школе са ученицима основних школа, кроз вршљачко учење и стручну коректуру
наставника. Са циљем припремања ученика основних школа за специфичан пријемни испит у
нашој школи, кроз заједнички рад са наставницима, наши ученици развијаће одговорнији
однос према професионалној оријентацији, према школи и учењу кроз неговање идеје о
преношењу знања, усавршавају комуникацијске вештине, ојачавају личну мотивацију и
прихватање различитости. Истовремено развија се и обогаћује сараднички однос са
наставницима.
Размишљајући о факторима, који могу утицати на побољшање квалитета подршке
ученицима, развијена је идеја да се кроз припремну наставу за ученике који уписују нашу
школу пружи додатна подршка која би им олакшала период транзиције и прихватања нове
средине. Тако смо по први пут школске 2019/2020. године, уз наставнике струке, волонтерски
укључили и знатан број ђака завршног разреда у пружање подршке будућим првацима и
обучавања полазника у усвајању неопходних сликарских и вајарских вештина.
Ученици из основних школа упознају нови простор у коме планирају своје даље
школовање, старије ученике наше школе са којима изграђују пријатељски однос важан за
њихов нови почетак и стичу основна знања за пријемни испит. Ученицима из осетљивих
друштвених група, или са неком од сметњи у развоју, ово је јединствена прилика да се
благовремено, адекватно и бесплатно припреме за пријемни испит. Путем интеракције
наставника са будућим кандидатима, процењују се и потребе за прилагођавањем пријемног
испита, а у циљу уважавања индивидуалних карактеристика појединаца и пружања једнаких
шанси свима.
Особе/наставници задужени за организацију и реализацију секције – припремне
наставе: Марија Живић и Станиша Радојловић.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ ЗА ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ:
-

Едукација и припремање основаца за пријемни испит
Подстицање ученика на колективни рад и дружење
Одговоран однос према простору у коме раде, упознавање са образовним профилима у школи
и школским простором
Развијање сарадничког односа са наставницима и подршка новим ученицима
Промоција школе
Развијање креативности и прихватања различитости
Развијање личне мотивације и професионалне оријентације

107

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ
Садржај програма

Месец

Анкета о заинтересованости ученика заангажовање у секцији.
Договор око начина рада. Подела обавеза и утврђивање плана рада и
распореда за одржавање часова припремне наставе. Часови цртања и
сликања обухватају поставку мртве природе, док се на часовима вајања
ради моделовање према моделу са фотографије.

новембар

Часови цратања и сликања

децембар,
јануар

Носиоци
активности
наставници и
ученици

наставник и
ученици

Часови цртања и сликања
фебруар
Часови цртања, сликања и вајања

наставник и
ученици

март
наставник и
ученици

Часови сликања и вајања

април

наставник и
ученици
Часови вајања и цртања
мај
Наставници и
ученици
НАПОМЕНА: Специфична ситуација, Модел наставе по коме се реализује образовно-васпитни рад,
Стручна упутства и Препоруке Министарства просвете и технолошког развоја условиће почетак,
начин и рад секције током школске 2021/2022. године.

5.5. СЕКЦИЈА ЗА ЦРТАЊЕ
Секција је првенствено намењена матурантима као подршка њиховом упису на факултете и
даљем школовању. По устаљеном плану, часови секције ће се одржавати два пута месечно, у
поподневним сатима, средом или четвртком, у зависности од распореда часова одељења 3. и
4. разреда. Рад ће се изводити у салама за цртање и сликање, уз коришћење живог модела и
ослањање на теме и задатке одговарајућих предмета у настави. Ове године секцију воде
Јелена Станојевић и Владимир Милошевић.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ ЗА ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ:
-

Едукација и припремање матураната за пријемни испит на факултетима
Подстицање ученика на колективни рад и сарадњу
Одговоран однос према простору у коме раде, упознавање са образовним профилима
уметничких факултета
Промоција школе
Развијање креативности и прихватања различитости
Развијање личне мотивације и професионалне оријентације
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ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ЦРТАЊЕ
Садржај програма

Месец

Анкета о заинтересованости ученика заангажовање у секцији.
Договор око начина рада. Подела обавеза и утврђивање плана рада и
распореда за одржавање часова припремне наставе. Часови цртања и
сликања обухватају рад са живим моделом, на задацима цртања и
сликања фигуре и полуфигуре, посебно у оним сегментима које није
могуће потенцирати у регуларној настави. Посебна оријентација је ка
брзом цртежу, скици и крокију у различитим техникама.
Часови цратања и сликања

септембар

децембар,
јануар
фебруар

Часови цртања и сликања
Часови цртања и сликања

март

Часови цртања и сликања

април

Часови вајања и цртања

мај

Носиоци
активности
наставници и
ученици

наставник и
ученици
наставник и
ученици
наставник и
ученици
наставник и
ученици
Наставници и
ученици

5.7. ФОТО - СЕКЦИЈА
Фото секција заснована је на љубави према фотографији – на њеној естетици и
специфичном језику којим нам се обраћа. Идеја о покретању фото секције настала је на
часовима фотографије, као вид ваннаставне активности који би ученицима могао да додатно
приближи и појасни проблематику којом се и фотографија бави(ла), као и да омогући
упознавање са основама фотографије ученицима који иначе немају тај предмет, те је њен
примарни фокус био усмерен ка визуелном – сличностима и разликама у приступу снимања,
контрасним вредностима, психологијом и симболиком боје, односно, светла, итд.. Дакле,
поред визуелног, током ове секције позабавићемо се и анализом осталих аспеката, као и
њиховим међусобним везама, што ученицима омогућава не само стицање и усвајање нових
знања, већ и повезивање стечених знања из различитих дисциплина.
У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике на естетско процењивање
са циљем даљег развијања перцепције, критичког и стваралачког мишљења.
Фото секцију води Драгана Николић, наставник фотографије.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ФОТО СЕКЦИЈЕ:
• Стицање практичних вештина и теоријских знања из области фотографије и стварање
основе за њену примењивост у различитим областима ликовног деловања.
Задаци наставе су да ученици:
• Упознају савремене технике и технологије у фотографији и њихову примену;
• Усвоје техничка знања при коришћењу фото технике и уређаја;
• Буду оспособљени за самосталан или тимски креативан рад, у односу на специфичне
професионалне захтеве;
• Развију спосoбност за визуелно памћење и повезивање опажених информација као
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основе за увођење у визуелно мишљење;
• Развију осетљивост за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави,
а примењују у раду и животу.
•
богаћење и развијање маште, креативног начина мишљења и стваралачке способности
ученика;
•
повезивање усвојеног и стеченог знања из осталих сфера образовања (књижевности,
музике, историје уметности, филозофије, психологије, итд…)
• стицање и неговање вештина потребних за анализу уметничког дела (првенствено филма,
али и осталих уметничких дисциплина);
•
имплементација стечених знања, вештина и естетских вредности у домен сопственог
стваралаштва;
• развијање опажања, критичког размишљања и слободног изражавања;
• развијање и неговање адекватних моралних вредности, сходно узрасту ученика;
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА
Секција се реализује кроз онлајн задатке, обраду фотографија у рачунарским програмима и
апликацијама, и консултације преко вибер групе или мејла.
Указивати на повезаност теорије и праксе, значај функционалног знања у циљу
развоја естетског мишљења и примену знања у решавању естетских проблема у широком
пољу ликовних и примењених уметности.
Препоруке за гледање документарних филмова, радове познатих фотографа и анализирање
радова.
На фото-секцији је планирано да се прате конкурси, смотре, такмичења и учествује на њима.

ВРЕМЕ

ПЛАН РАДА ФОТО-СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
САДРЖАЈ РАДА

СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ

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

Основе фотографије
Мртва природа
Портрет
Портрет у ентеријеру
Фигура
Пејзаж
Слободна тема

МАЈ

8. Фотографија у екстеријеру

БРОЈ
ЧАСОВА
4
4
4
4
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5.8. ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ:
Развијање еколошке културе ученика кроз васпитавање за одговорно понашање и активно
учешће у очувању природне равнотеже како своје околине тако и читаве планете.
-Проширивање и примена
стечених знања из области заштите животне средине у
свакодневном окружењу.
-Подстицање одговорног понашања у току епидемиолошке ситуације.
-Подстицање одговорног понашања према живом свету и животној средини.
-Схватање значаја рационалне потрошње необновљивих ресурса као и значаја употребе
обновљивих извора енергије за очување природне равнотеже.
-Увиђање последица загађивања воде,ваздуха,земљишта и проналажење и проучавање
могућности за смањење истог у окружењу.
-Обележавање међународих еколошки важних датума.
-Уређивање школског простора и школског окружења.
-Учешће у хуманитарним акцијама.
-Учешће на конкурсима.
Наставне теме:
-Загађивање воде,ваздуха и земљишта,
- Правилна исхрана,
- Рециклажа,
-Заштита и унапређивање животне средине,
-Енергетска ефикасност
Литература: Енциклопедије,часописи, документарне емисије, интернет...
ПЛАН РАДА ЕКО-СЕКЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ/
ТЕМЕ

1.

2.

3.

4.

-Договор о плану рада
и усвајање
плана(правилан рад у
групи,подела
задужења)
- Сређивање еколошке
огласне табле
- Уређење
шк.дворишта и
школског простора

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар

Септембар/
октобар

- Вршњачка едукација
на актуелне теме о
Јануар/Фебруар
екологији и очувању
животне средине
-Уређење и
озелењавање школског Март
дворишта
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НОСИОЦИ

чланови секције, проф.биологије,
Ученички парламент

чланови секције,
проф.биологије,ученици,наставни
ци,
помоћни радници,родитељи
чланови секције, проф.биологије

чланови секције, проф.биологије

6.

7.

- Радионица рециклаже

чланови секције,
проф.биологије,ученици,
проф.графике

Мај

-Постављање
Чланови секције,
контејнера за лименке
Јун
наст.биологије,директор,ЈКП
и пластику
Обележавање еколошких датума
ТЕМА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

5.март

чланови секције, проф.биологије

8.

-Светски дан
енергетске
ефикасности

9.

-Међународни дан
вода

22.март

чланови секције проф.биологије

10.

-Дан планете Земље

22.април

чланови секције, проф.биологије

11.

-Дан заштите животне
средине

5.јун

чланови секције, проф.биологије

-Светски дан озонског
омотача

16.септембар

чланови секције, проф.биологије

13.

-Дан хране

16.октобар

чланови секције, проф.биологије

14.

- Ноћ истраживача

новембар

чланови секције,ученици
проф.биологије

12.

Учешће у еколошким и другим акцијама

15.

16.

17.

-Учешће у
хуманитарним
акцијама
-Учешће у акцијама
организација локалне
самоуправе
-Сарадња са
еколошким
организацијама

током шк.године

чланови секције,
проф.биологије,Ученички
парламент

током шк.године

чланови секције, проф.биологије

током шк.године

чланови секције, проф.биологије
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18.

19.

-Презентације,
предавања и
органозовање јавних
говора у школи
везаних за актуелне
еколошке теме и
еколошке проблеме
-Прикупљање
рециклажног
материјала(папир,
старе крпе,
текстил...) и одлагање
са натписом примене
-Национални пројекат

током шк.године

чланови секције, проф.биологије

током шк.године

чланови секције, проф.биологије

20.

„САТ ЗА НАШУ
ПЛАНЕТУ“

март

чланови секције, проф.биологије,
ученици

21.

-Састанци еколошке
секције

два пута месечно

чланови секције, проф.биологије

22.

-Учешће на екоконкурсима

током године

чланови секције,
ученици,проф.биологије

НАПОМЕНА: Специфична епидемиолошка ситуација условиће начин рада и могућност
реализације активности у оквиру секције током школске 2021/2022. године.

5.9. ОБУКА ЗА КРОЈЕЊЕ И ШИВЕЊЕ
Обука за кројење и шивење организује се другу школску годину у Уметничкој школи у
сарадњи са Невладином организацијом ХЕЛП и Удружењем грађана "Лига 33". Обуком још
више негујемо и подстичемо креативност и стваралачки дух ученика Текстилног одсека.
Удружење "Лига 33" је у сарадњи са организацијом ХЕЛП и ЈУРОМ Центром доставило
Уметничкој школи две професионалне машине за шивење и реализатора бесплатне обуке за
ученике коју финансира удружење. Обуку ће водити предавач "Лиге 33" Славица Јовановић,
а ученице ће се упознати са професионалним машинама, неопходним прибором за рад и
савладаће прве кораке у шивењу. Обука ће се одржати једном недељно, два школска часа у
складу са распоредом часова пријављених ученица, уз поштовање прописаних мера заштите
од вируса КОВИД-19.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ОБУКЕ:
Циљ обуке је стручно оспособљавање младих, који би након завршене средње школе и
дипломом дизајнера могли потпуно самостално да, поред дизајнирања, сашију и производ
који желе. Самим тим, постају конкурентнији на тржишту рада и стварају нове могућности за
запошљавање или самозапошљавање.
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ПЛАН РАДА ОБУКЕ ЗА КРОЈЕЊЕ И ШИВЕЊЕ
Месец
Септембар

Недеља
1.

2.

3.

4.

Октобар

Фебруар

Март

Недеља
3.

Садржај рада секције

1.

Спајање делова одевног
предмета

2.

Спајање делова одевног
предмета

Спајање делова одевног
предмета

1.

Спајање делова одевног
предмета

Упознавање са
основним деловима
одевног предмета.

2.

. Спајање делова одевног
предмета

2.

Редослед састављања
делова одевног
предмета
Спајање делова одевног
предмета.

3.

Спајање делова одевног
предмета

4.
1.
2.
3.
4.
Децембар

Месец

1.

3.

Новембар

Садржај рада секције
Анкета и формирање
групе ученика за обуку.
Увођење нових ученика
у секцију.
Упознавање ученика са
основним појмовима
шивења и радом
машине за шивење.
Упознавање са
основним мерама
заштите на раду, због
евентуалних повреда.
Презентација основних
штепова: раван штеп,
полукружни, украсни,
скривени.

1.

Спајање делова
одевног предмета
Спајање делова
одевног предмета
Спајање делова
одевног предмета
Спајање делова
одевног предмета
Спајање делова
одевног предмета
Спајање делова
одевног предмета

4.

Април

1.
2.
3.
4.

Мај

1.
2.

114

Унутрашња обрада
шавова.
Унутрашња обрада
шавова.
Унутрашња обрада
шавова.
Унутрашња обрада
шавова.
Украсни штеповифинална обрада
Украсни штеповифинална обрада
Украсни штепови-финална
обрада.

ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД
На основу извештаја Школских управа пројекат „Обогаћени једносменски рад“
реализован је у отежавајућим околностима изазваним пандемијом COVID-19 у 401-ој школи
од укупно 405. На основу анализе свих извештаја препорука је да се овај пројекат настави и у
школској 2021/22 години.
Уметничка школа, од стране Министарства провете, науке и технолошког развоја, јула
2021. године, добија позив за наставак реализације пројекта Обогаћени једносменски рад, са
циљем пружања додатне образовно-васпитне подршке у учењу и развоју ученика
Организација једносменског рада подразумева обогаћену и проширену образовноваспитну подршку ученицима кроз различите активности и програме који се прилагођавају
потребама ученика и специфичностима окружења. Ови модели програма и активности имају
за циљ да допринесу развоју кључних компетенција за целоживотно учење и општих
међупредметним компетенција, а посебно постизању бољих образовних постигнућа ученика и
превазилажењу евентуалних препрека у учењу.
Ученици ће се укључивати добровољно, могу напуштати неке активности и
укључивати се у друге током целе године. Начин реализације, динамика рада и врста
активности из пилот пројекта зависиће од епидемиолошке ситуације и начина реализације
наставног процеса.
АКТИВНОСТИ ЗА ДОДАТНУ ОБРАЗОВО-ВАСПИТНУ ПОДРШКУ РАЗВОЈА УЧЕНИКА У ШКОЛИ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 2021/22.Г.
ОБЛАСТ
И
НАЗИВ
АКТИВНОСТИ
Подстицање и
развој дигиталних
и естетских
компетенција:
Од идеје до
реализације радионица 3Д
моделовања и
графичке обраде

ЦИЉЕВИ И
ОЧЕКИВАНИ
ИСХОДИ
АКТИВНОСТИ
Стицање
практичних
вештина и
теоријских знања
из области 3д
моделовања на
рачунару и
графичке припреме
за штампу, чиме се
очекује да ће
ученик бити у
стању да:
примењује технике
за 3д цртање и
моделовање у
рачунарском
програму; у
програму одради и
примени графичку
припрему за
штампу;
имплементира
стечена знања,
вештине и естетске
вредности у домен

ОПИС
АКТИВНОСТИ

ЦИЉНА ГРУПА
КОЈОЈ ЈЕ
НАМЕЊЕНО

НОСИОЦИ
АКТИВНОСИ

Радионице обуке
би се реализовале
три пута недељно
по два школска
часа у
поподневним
сатима (у
договореном
термину), у
кабинетима
стручне наставе
које су опремљене
рачунарима.
Учешће ученика је
слободно
и
намењено стицању
практичних знања
кроз
упознавање
софтвера 3DSMax,
Ilustrator, fotoshop,
sketchup
итд,
израду
2Д
техничких цртежа
и
3Д
модела,
рендеровању,

Хетерогена група
ученика, од
другог до
четвртог разреда
са сва четири
одсека.

Наставник
стручних
предмета (са
одсека дизајн
ентеријера) –
Владан Вер.
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сопственог
стваралаштва.
Култура и
уметност:
Оживљавање
зидова школе

Уређен и
оплемењен
школски простор.
Ученик ће бити у
стању да: развија
стваралачке
способности;
опажа,
критички
размишља и да се
слободно изражава,
развије
естетске
компетенције
и
оснажи се за свет
рада.

Подстицање и
развој дигиталних
и естетских
компетенција:
Подршка у учењу
адобе пакета и
основе wеб
дизајна

Сврха ових часова
је да ученицима
помогне у процесу
прављења локације
на wебу, почев од
регистровање
имена домена,
преко прављења
атрактивног
дизајна, до
привлачења
одговарајуће
циљне групе
посетилаца. Већи
број часова биће
посвећен
дизајнерском делу
рада у wеб дизајну,
такође ће одређен
број часова бити
намењен учењу
Адобе пакета да би
лакше савладали
техничко извођење
радова у осталим
стручним
предметима.

графичку обраду и
припрему
за
штампу.
Радионице би се
реализовале једном
недељно по два
школска часа у
поподневним
сатима, у
одређеном
термину. У
школском атељеу,
сали, депоу врши
се одабир радова за
зидове и школски
простор у циљу
промовисања
најбољих радова
ученика свих
одсека. Ученици би
се са наставником
стручних предмета
бавили естетском
анализом и
одабиром радова,
израђивали идејна
решења за
евентуално
осмишљавање
простора зидова
наше школе.
Ученици са
наставницом
спознају бројне
приступе Wеб
дизајну. Уче
програме за израду
обраду Wеб
графике. Такође ће
научити како
функционишу Wеб
стране.
Радионице се
организују једном
недељно у трајању
од два школска
часа, у учионицама
за графички дизајн
или онлајн, путем
Гугл учионице и
других платформи.
У договору са
ученицима
поделићемо се у 3
групе, да би
прилагодили
упзнаванје са
Адобе пакетом са
нјиховим узрастом.
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Хетерогена група
ученика, од првог
до четвртог
разреда са сва
четири одсека.

Наставник
стручних
предмета –
Невена
Стефановић.

Хетерогена група
ученика,
другог,трећег и
четвртог разреда
са свих одсека.

Наставник
стручних
предмета – Ана
Гроздановић

Тематски бићемо
повезни и са
осталим стручним
предметима да би
они схватили да им
знање из сваког
сегмента дизајна и
уметности пуно
значи.
Слободне
активности у
домену
креативности и
ликовног
стваралаштва:
Креативна
штампа

Унапређивање
практичних
вештина из
области ликовне
графике.
Упознавање са
технологијама и
техникама графике
(штапарства) и
употреба у
уметничком
изражавању са
свим аспектима и
повезаности са
цртежом, сликом,
дизајном кроз
активно учешће
ученика као
креатора самог
процеса.
Ученик ће бити у
тању да барата
техникама
развијања идеја и
израда скица;
преноси скице на
шаблоне и
реализацује идеје;
припрема матрице
(плоче) за израду
графике
имплементира
стечена знања,
вештине и естетске
вредности у домен
сопственог
стваралаштва –
ликовне графике.

Ученици са
наставником у
оквиру креативних
радионица раде на
Упознавању
графичких техника
и технологија и
њиховој вези са
цртењем и
сликањем кроз
креацију и
обликовање
сопственог рада.
Радионице се
организују једном
недељно у трајању
од четри школска
часа, у кабинету
стучне наставе која
је прилагођена
графици и
графичким
техникама у
одређеном
термину.
У договору са
ученицима
поделићемо се у
две групе, да би
прилагодили са
њиховим узрастом.
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Хетерогена група
ученика, другог,
трећег и четвртог
разреда свих
одсека.

Наставник
стручних
предмета –
Невена
Стефановић.

7. ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне
средине локалним еколошким акцијама, заједничким активностима школе, односно јединице
локалне самоуправе у анализи стања животне средине и акција за заштиту животне средине у
складу са законом.
Допринос у реализацији плана заштите животне средине даје рад еколошке секције.
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

*Планирање и организовање акција на
уређењу школског дворишта
-уређење и озелењавање школског
дворишта
-постављање контејнера за лименке и
пластику
-акције чишћења школског дворишта
*Едукација о начинима заштите
животне средине, уштеди енергената и
рециклажи

Национални пројекат „Сат за нашу
планету“
*Радионица о рециклажи за ученике
школе

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Парламент,ученици
на еколошкој
секцији уз подршку
наст. биологије
Наставник
биологије и
чланови еколошке
секције
Наставник
биологије и
чланови еколошке
секције
Чланови еколошке
секције

Обележавање важнијих датума у вези са
екологијом

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

КО ПРАТИ И
НАЧИНИ
ПРАЋЕЊА

У скалду са планом
еко-секције

Реализацију
прати наст.
биологије;
Извештаји,
фотографије

У скалду са планом
еко-секције

Реализацију
прати наст.
биологије;
Извештај

Март 2022.

Извештај

Друго полугодиште

Реализацију
прати наст.
биологије;
Извештај

-Светски дан

Чланови еколошке
секције

енергетске
ефикасности 5.3.2022.
-Међународни дан
вода
22.3.2022.
-Дан планете Земље
22.4.2022.
-Дан заштите животне
средине 5.6.2022.

У реализацију овог програма, поред одељењских старешина, предметних наставника,
руководилаца секција, укључени су, по потреби, и спољни сарадници из општинске
организације.
*НАПОМЕНА: Реализација плана и програма, динамика и начин рада зависиће од епидемиолошке
ситуације у земљи и начина одвијања наставе.
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8. ПЛАН ШКОЛСКОГ СПОРТА
Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, школа у оквиру школског програма,
поред наставе реализује и програм школског спорта.
Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељењска такмичења и припреме за
такмичења. Школски спорт обухвата организоване наставне и ваннаставне спортске активности у
области школског физичког васпитања, укључујући и школска спортска такмичења које се спроводе у
оквиру школског система у складу са наставним планом и програмом. Ученици се на основу својих
способности, интереса и организационих могућности школе опредељују за спортове у којима се
обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе школске године. Школа организује
и спроводи спортска такмичења, као јединствен део процеса наставе физичког васпитања. Спортска
такмичења се организују за све ученике, а спроводе се у оквиру радне суботе и у друго време које
одреди школа.
Школска и међушколска такмичења школа организује по систему који не изискује велике
материјалне трошкове и путовања и стимулишу учешће свих ученика.
Излети, кросеви и друге активности организују се на нивоу школе уз сарадњу наставника сродних
предмета и осталих наставника.
Школа не располаже фискултурном салом, нити било којом другом наменском просторијом за
наставу физичког васпитања, тако да је планирано да се већи део програма реализује на отвореном
простору (импровизовани спортски терен у школском дворишту и парк ''Чаир'') и на базену СЦ ''Чаир''.
Активности
*Провера спортско техничког знања и избор ученика за оне
гране спорта које објективно имају услова за реализацију.
Пливање на базену СЦ ''Чаир''.
Школско првенство у стоном тенису.
*Пливање на базену СЦ ''Чаир''.
Учешће на такмичењу средњих школа у пливању.
Учешће на такмичењу средњих школа у стоном тенису.
Такмичење између ученика и професора у спорту по избору
ученика.
*Пливање на базену СЦ ''Чаир''.

Динамика

Носиоци

СЕПТЕМБАР

Професори
физичког васпитања

ОКТОБАР

Професори
физичког васпитања

НОВЕМБАР

*Пливање на базену СЦ ''Чаир''.
Клизање на клизалишту СЦ ''Чаир''.
*Пливање на базену СЦ ''Чаир''.
Клизање на клизалишту СЦ ''Чаир''.
*Пливање на базену СЦ ''Чаир''.
Клизање на клизалишту СЦ ''Чаир''.
*Пливање на базену СЦ ''Чаир''.
Клизање на клизалишту СЦ ''Чаир''.
*Пливање на базену СЦ ''Чаир''.
Такмичење између ученика и професора у спорту по избору
ученика.
Учествовање на првенству средњих школа општине Ниш у
стрељаштву.
*Крос.
Учествовање на првенству средњих школа општине Ниш у
атлетици.
Пливање на базену СЦ ''Чаир''.
Такмичење између ученика и професора у спорту по избору
ученика.
Спортски дан са ученицима и професорима.
Излет са пешачењем.
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ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ

Професори
физичког васпитања
Професори
физичког васпитања
Професори
физичког васпитања
Професори
физичког васпитања
Професори
физичког васпитања

АПРИЛ

Професори
физичког васпитања

МАЈ

Професори
физичког васпитања

*Пливање на базену СЦ ''Чаир''.
Такмичење између ученика и професора у спорту по избору
ученика.
Проглашавање најбољег одељења и пojединаца у
спортовима на нивоу школе.

ЈУН

Професори
физичког васпитања

НАПОМЕНА: План ће бити реализован у складу са препорукама Српског савеза професора физичког
васпитања и спорта за организовање наставе физичког и здравственог васпитања у школи у
контексту актуелне епидемиолошке ситуације.
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9. ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Школа прати и укључује се у дешавања у локалној самоуправи, и заједно са њеним
представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи
развој школе.
С обзиром на саму специфичност школе и област делатности, сарадња Уметничке
школе са локалном заједницом огледа се кроз:
• организовање изложби
• учешће на конкурсима
• промоцију школе
• релизација пројеката
• организовање и учешће у хуманитарним акцијама
• медијска гостовања
• похађање различитих радионица, семинара и трибина
• помоћ и подршку Уметничкој школи у реализацији Дана школе и школске славе
• реализацију школских, као и пројеката и акција локалне самоуправе
• помоћ и подршку у развоју личности ученика.
Директор школе, различити тимови школе, као и стручни сарадници у циљу
реализације планова и програма образовно-васпитног рада, у области наставних и
ваннаставних активности, перманентно сарађују са најразличитијим организацијама и
институцијама локалне самоуправе.
ПЛАН АКТИВНОСТИ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
ИНСТИТУЦИЈА

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ

НОСИОЦИ

КО ПРАТИ
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ИНСТИТУЦИЈЕ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ
*Галерије

*Сарадња с
институцијама
града у циљу
обележавања
Дана школе

Организација и
реализација изложбе
радова
ученика/професора
школе у склопу
активности везаних за
Дан школе и других
изложби

Септембар/
октобар

Програм

Септембар/
октобар

Директор
Тим за
органицајију
изложби

121

Директор

Координатор за
организацију
изложби

Особа задужена
за праћење
ваннаставних
активности

*Сарадња с
институцијама
града у циљу
свечане доделе
диплома и
награда
матурантима
школе

Додела диплома и
награда матурантима
школе

Јун

Директор

Особа задужена
за праћење
ваннаставних
активности

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
*Основне школе
Сарадња с стручним
сарадницима основних
школа наших ученика у
циљу праћења и
подршке ученицима у
оразовно-васпитном
систему;

Током
године

Наставници
стручних
предмета и
Тим за
промоцију
школа

Промоција Уметничке
школе будућим ђацима
и реализација
активности из пилот
пројекта Обогаћеног
једносменског рада
*Средње школе
Сарадња везана за
реализацију
заједничких пројеката,
активности, акција
*Факултети и
више школе

Промоција факултета
матурантима школе у
циљу подршке
каријерном вођењу и
саветовању

Стручни
сарадници

Особа задужена
за праћење
ваннаставних
активности

Током
године

Директор;
Тим за
промоцију
школе

Особа задужена
за праћење
ваннаставних
активности

Април / мај

Директор;
Тим за
каријерно
вођење и
саветовање
ученика

Особа задужена
за праћење
ваннаставних
активности

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
*Дом здравља
Ниш –
Саветовалиште за
младе

Систематски прегледи
за ученике првог и
трећег разреда
Организација и
реализација едукација и
радионица за ученике
на тему превенције
употребе ПАС,

У току
школске
године, по
плану
диспанзера
Дома
здравља
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Директор;
Психолози
школе

Одељењске

Особа задужена
за праћење
ваннаставних
активности

превенције
репродуктивног
здравља, здравих
стилова живота
Клиника за
заштиту
менталног
здравља

Подршка ученицима и
њиховим родитељима у
превазилажењу
евентуалних развојних
потешкоћа

старешине

Током
године

Стручни
сарадници

Стручни
сарадници

Одељењске
старешине

МЕДИЈСКЕ КУЋЕ
Локални медији
Медијске промоције
Уметничке школе

Током
године

Директор
Тим за
промоцију
школе

Гостовања Тима за
промоцију, директорке
и ученика у медијима у
циљу промоције
Учетничке школе и
ученичких радова

Координатор
Тима за
промоцију
школе

Ученици

Медијска пропраћеност
акција школе
НЕВЛАДИН СЕКТОР
*НВО

НВО КОН 018

Сарадња са НВО
ХЕЛП и
удружењем
грађана "Лига 33"

Реализација пројеката,
акција, едукација,
трибина
Реализација пројеката
„АктивНИ 4“ и
„БезбедНИ“

Током
године

Тим за
пројекате

По плану
реализатора

Тим за
пројекате

Реализација обуке за
шивење и кројење на
Текстилном одсеку

Током
године

Сарадник из
локалне
заједнице Славица
Јовановић
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Особа задужена
за праћење
ваннаставних
активности
Особа задужена
за праћење
ваннаставних
активности
Особа задужена
за праћење
ваннаставних
активности

*Регионални
центар за
професионални
развој
запослених у
просвети

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕЋА
Током
Директор
Понуда и реализација
године
семинара у области
стручног усавршавања

2. 9. 2021. год. потписан је По плану
споразум о сарадњи
реализатора
Уметничке школе и
Регионалног центра Ниш.
Споразум су потписале
Ана Николић, директорка
Уметничке школе, и
Данијела Марковић,
директорка Регионалног
центра Ниш, са циљем
потпунијег остваривања
заједничких циљева у
области стручног
усавршавања, образовања,
културног и уметничког
стваралаштва, као и
учешћа ученика и
наставника у пројектним
активностима Научног
клуба. У склопу споразума
потписан је и уговор о
реализацији пројекта
,,Мурал – Наука кроз
уметност”, чији аутор је
Невена Стефановић,
професорка Уметничке
школе у Нишу. Пројекат је
у склопу годишњег
програма Научног клуба
Регионалног центра и
финансиран је од стране
Центра за промоцију науке
Београд, а биће реализован
кроз пет пројеката.
Пројекти су усмерени на
ученике, студенте,
учитеље и наставнике
основних и средњих
школа, а централна тема
им је заштита животне
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Директор
Наст. Нвена
Стефановић
Ученици

Наставник
задужен за
праћење
стручног
усавршавања
Особа
задужена за
праћење
ваннаставних
активности

средине, која ће бити
обрађена кроз више
научних дисциплина.
Координатор активности и
аутор концепта годишњег
програма је Јелена
Анђелковић.
*Национална
служба за
запошљавање
Центар за
социјални рад и
МУП Ниш

*Туристичке
агенције града

*Предузећа и
удружења
(фабрике
текстила,
фабрике
намештаја,
штампарије)
*Удружење Коло
српских сестара

Професионална
оријентација и каријерно
вођење ученика

Током
године

Обраћање за питања која
су у њиховој надлежности,
а у циљу помоћи, подршке
ученицима и њиховим
родитељима
Организовање и
реализација ученичких
екскурзија, излета,
студијских путовања

Током
године
(по потреби)

Обилазак с ученицима

Током
године

Током
године
(по плану
Годишњег
плана рада
школе)

Тим за
каријерно
вођење и
саветовање
ученика

Координатор
Тима за КВИС

Директор
Стручни
сарадници
Одељењске
старешине

Психолог

Директор

Особа
задужена за
праћење
ваннаставних
активности
Особа
задужена за
праћење
ваннаставних
активности

Директор;

Реализација заједничких
пројеката

По плану
удружења

Наставници
стручних
предмета
Директор
Наставници
стручних
предмета

„Сат за планету
земљу“ –
национални
пројекат

Активности Уметничке
школе као партнерске
организације у
реализацији пројекта

По плану
удружења

Директор
Еко-секција

Особа
задужена за
праћење
ваннаставних
активности
Особа
задужена за
праћење
ваннаставних
активности

*НАПОМЕНА: Узевши у обзир специфичне епидемиолошке околности, реализација плана сарадње са
локалном самоуправом, динамика и начин рада биће условљени истом, али и начином одвијања
наставе.
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10. ПЛАН САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима
ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.
Програмом сарадње са породицом / старатељима ученика има за циљ детаљно информисање и
саветовање родитеља, њихово укључивање у активности школе, консултовање у доношењу
одлука око безбедносних, наставних, ваннаставних, организационих и финансијских питања,
и то ради унапређивања квалитета образовања и васпитања.
План сарадње са породицом огледа се кроз план рада психолога школе, план Tима за
инклузију и Tима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, план Tима за самовредновање и реализацију активности из акционог плана.
Сарадња са породицом остварује се путем:
-Савета родитеља
-родитељских састанака
-на „Отвореним вратима“
-индивидуалних разговора родитеља са одељењским старешинама, предметним
наставницима, директором школе и стручним сарадницима
-учешћа родитеља у раду Тима за инклузивно образовање
-учешћа родитеља у раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања
и занемаривања
-учешћа родитеља у раду Тима за самовредновање и акционо планирање
-учешћа родитеља у културна дешавања школе и организацију свечаности и прослава.
Сарадња родитеља са одељењским старешинама и предметним наставницима се
остварује кроз родитељске састанке и индивидуалне разговоре у циљу унапређивања
постигнућа ученика, или њихових понашања.
Кроз Савет родитеља и самовредновање рада школе, родитељиузимају активно учешће
у активностима и организацији рада и живота школе.
Саветодавни рад са родитељима огледа се кроз, пре свега, индивидуални рад са њима,
прикупљање података значајних за упознавање и праћење развоја ученика, као и ради
њиховог упућивања у поступке решавања и разумевања проблема ученика.
У сарадњи са родитељима, врше се анкетирања везана за самоевалуацију рада школе,
али и у циљу давања њихових предлога за унапређивање заштите ученика и побољшање
образовно-васпитног рада.
У сарадњи са Тимом за инклузивно образовање родитељи учествују у пружању адекватне
додатне подршке ученицима и у прилагођавању наставног плана и програма.
*Сарадња родитеља са школом одвија у току године, кроз учествовање родитеља у
организацији Дана школе и школске славе.
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ПЛАН АКТИВНОСТИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕ
Одржавање родитељских састанака
-информисање родитеља о Кодексу
Септембар
понашања у школи, о Правилнику о
материјално-дисциплинској
одговорности ученика и запослених
школе, о Програму Тима за заштиту
(и у току
ученика од дискриминације, насиља,
школске
злостављања и занемаривања,
године у
Правилнику друштвено-корисног, одн.
складу са
хуманитарног рада; понуди ваннаставних програмским
активности и другим важним актима
садржајима)
-укључивање родитеља у органе и тимове
школе
-информисање родитеља о допунској и
додатној настави
-укључивање родитеља у друге
активности од важности за образовноваспитни рад
Конституисање Савета родитеља и
Септембар и
сарадња с родитељима ради праћења и
у току
анализе свих васпитно-образовних
године у
активности у школи (у складу с планом
складу са с
Савета родитеља)
планом
Савета
родитеља
Учешће у организацији обележавања
Дана школе
Индивидуални разговори са родитељима
ученика којима је неопходна додатна
подршка у учењу, добијање потребних
сагласности за спровођење ИОП-а и
укључивање родитеља у тимове за
подршку
ученицима;
Обавештавање родитеља о реализацији
ИОП-а или индивидуалних планова за
праћење постигнућа ученика
Учешће у организацији обележавања
школске славе

Септембар/
октобар

Септембар
Новембар
Фебруар
Април

Јануар
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НОСИОЦИ

ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Одељењске
старешине

Записници са
родитељских
састанака

Директор
школе

Директор,
Ученички
парламент,
родитељи/
старатељи
Директор
школе,
психолози,
Тим за
инклузивно
образовање,
родитељи/ста
ратељи
Директор,
Ученички
парламент,
родитељи/
старатељи

Записниоци са
Савета родитеља

Особа задужена за
праћење
реализације
ваннаставних
активности

Евиденција
одељењског
старешине,
стручног
сарадника и тима
за инклузивно
образовање
Особа задужена за
праћење
реализације
ваннаставних
активности

*Дани „Отворених врата“

По плану
реализације
родитељских
састанака

Учешће родитеља у СМВ

Према плану
тима за СМВ

Едукација и информисање родитеља о
мерама превенције и заштите ученика у
школи од инфекције вируса Ковид 19

Почетак
школске
године и у
току године

Одељењске
старешине,
наставници
Тим за
самовредновање
Одељењске
старешине

Одељењске
старешине
Записници и
документација
тима за СМВ
Евиденција
старешина

НАЧИНИ ОБАВЕШТАВАЊА РОДИТЕЉА
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Огласна табла
Сајт школе www.umetnickaskolanis.com
Фејсбук и инстаграм старница
Преко ученика
Телефонским путем
Писменим путем
Дани „Отворених врата“
Вибер групе са одељењским старешинама

Одељењске
старешине

*НАПОМЕНА: Узевши у обзир специфичне епидемиолошке околности, реализација плана
сарадње са родитељима, динамика и начин сарадње биће условљени истом, али и начином
одвијања наставе.
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11. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА
Школа остварује обавезне облике образовно васпитног рада у складу са одредбама
Правилника о календару образовно васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022.
годину (“Сл.гл. РС – Просветни гласник”, бр. 10/2018).
Организација екскурзија
Школа ће сходно захтевима наставног програма и могућности ученика
организовати у школској 2021/2022.години наставне екскурзије, а све у складу са
Упутством Министарства просвете и на основу процене општег епидемиолошког стања
на основу процене Кризног штаба за сузбијање заразне болести. Све активости треба
планирати у пролеће 2022. године.
Екскурзије ће се организовати и спровести у складу са Законом и новим Правилником
о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи и измени Правилника о плану и
програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама.
Образовни циљ:
- eкскурзија за ученике нижих разреда је планирана тако да се сагледају уметничка
дела и
споменици културе који се налазе на територији Србије;
- познавање свих области уметничког стваралаштва неопходно је ученицима
Уметничке школе;
- екскурзија је могућност да се виде оригинална уметничка дела и културно
наслеђе, што доприноси квалитету наставног процеса и ширем образовању наших
ученика;
- васпитни циљ екскурзије је непрекидно вишедневно дружење професора и
ученика, што подразумева социјализацију ученика (формирање културне личности
и ван школе).
Вођа екскурзије: један од професора из већа који води ученике.
Студијско путовање за ученике планира се уколико се обезбеди сагласност Школске
управе.
Образовни циљ студијског путовања је упознавање са оригиналним делима уметности
која наши ученици изучавају на часовима општеобразовних и посебно стручних предмета.
Посета би обухватила музеје и актуелне уметничке колекције у Грчкој.
Стручног вођу пута одређује директор школе решењем пред реализацију екскурзије.
Екскурзија за 4. разред реализује се у складу са новим Правилником о организацији и
остваривању екскурзије у средњој школи и препоруком Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.
За школску 2021/22. годину планирана је екскурзија у Грчку, по препоруци стручног већа и
усвајањем на Наставничком већу, а потом и Савета родитеља који разматра и усваја предлог и
програм, и одређује висину надокнаде за бригу о деци. Поред упознавања античке уметности
и архитектуре, манастира и православног наслеђа у Солуну/Атини, ученици би посетили
Византијски музеј у Солуну, цркву Св.Димитрија и српско гробље Зејтинлик и Метеоре;
уколико могућности дозволе, у програм уврстиће се и обилазак Атине, Епидауруса и Микене.
Екскурзија за 1, 2. и 3.разред биће изведена на пролеће 2021.год, дестинација: Западна
Србија (Ђурђеви ступови, Сопоћани, Милешева, Овчарско-кабларска клисура, Жича, боравак
и ноћења на Златару).
Наградно путовање. Као једну од активности мотивисања и подстицања ученичких
постигнућа, директор школе планира и организује наградно путовање у земљи за ученике који
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су постигли изузетне резултате у раду и редовном похађању наставе, у складу са
могућностима и средствима школе. Број ученика зависиће од новог школског правилника о
награђивању ученика и наставника, који ће се дефинисати током ове године као активност из
Акционог плана.
По потреби, према плановима Стручних већа и према могућностима извешће се
једнодневна стручна путовања:
- Сајам књига
- посете фабрикама, радионицама, музејима и галеријама
- организована посета уметничким школама у Србији и отварање организованих
изложби радова ученика (Галерија ''Чедомир Крстић'' у Пироту према могућностима њиховог
календара, изложба радова ученика током јануара)
- Октобарски салон или значајне актуелне изложбе у земљи
Напомена: наведене активности реализоваће се само уколико епидемиолошка
ситуација буде дозвољавала безбедно путовање и безбедан боравак ученика, према
препорукама и одобрењу МПНТР.
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12. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Упознавање нових запослених и ученика са одредбама Закона о безбедности и здрављу
на раду РС и Правилника о безбедности и здрављу на раду ученика и запослених у школи извршилац секретар школе и одељењске старешине;
Редовно праћење прописа из области безбедности и здравља на раду: Закона о
безбедности и здрављу на раду и усаглашавање Правилника о безбедности и здрављу на раду
ученика и запослених у школи – извршилац секретар школе;
Редован обилазак представника Агенције за безбедност на раду “М – СИСТЕМ” НИШ
са којом је школа закључила уговор;
Поступање запослених и ученика у школи по упутствима Агенције за безбедност на
раду ‘’М – СИСТЕМ’’ НИШ ;
Послове лица задуженог област противпожарне заштите
обавља Агенција
‘’Сигурност’’ из Ниша.
Свакодневна контрола свих инсталација, опреме и објекта – извршилац домар школе;
Свакодневна обавеза свих запослених и ученика да пријаве сваки квар на
инсталацијама, опреми или објекту.
Примена пет кључних мера стратегија ублажавања ризика о трансмисији SARS-CoV-2
које ће се примењивати у школи су:
-Доследна и исправна употреба маски
-Одржавање физичке дистанце
-Хигијена руку и респираторна хигијена
-Чишћење и дезинфекција
-Сарадња са надлежном здравственом службом, а нарочито са надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ
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13. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА
Рад у школи на пољу заштите и побољшања менталног здравља подразумева
различите облике превентивног рада – предавања, презентације, трибине, радионице,
групни или индивидуални рад у циљу превазлажења стреса и конфликата, затим развоја
вештина комуникације, толеранције, здравих стилова живота, самопоуздања.
Кроз праћење успеха, понашања и интересовања ученика могуће је пратити њихов
развој и уочити проблематичне области или конкретне ситуације на којима треба радити.
Облици и теме примарно превентивиних активности односиће се на следеће:
• упитници за прваке (за рано идентификовање евентуалних развојних
потешкоћа)
• *трибина о методама и тахникама успешног учења
• *радионица о вештини асертивне комуникације и конструктивном
решавању конфликата
• *едукација о превенцији злоупотреба психоактивних супстанци
• *едукација о полно преносивим болестима и заштити
репродуктивног здравља
• *трибина о здравим стиловима живота
• *спортско-рекреативне активности
• *хуманитарне акције
• *трибине о екологији
• часови на којима се развија нарочито МПК „Одговоран однос према
здрављу“
• и др.
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА:
- Стицање знања, формирање ставова, понашања и навика у вези са здравим стиловима
живота
- Стицање свести о важности, као и вештини комуникације у циљу развоја толеранције и
хуманих односа међу људима
- Унапређење хигијенских и радних услова у школи
- Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице у циљу
развоја и унапређења здравља ученика
САДРЖАЈ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КРОЗ СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ:
Ментална хигијена и здравље
Мере превенције уноса и преношења вируса Ковид-19
Превенција употреба дрога
Спорт, рекреација и унапређивање здравља
Хуманитарне активности школе
Очување човекове средине – екологија и одрживи развој.
Програм се реализује кроз организовање пројеката, едукативних и здравствених радионица
трибина из области психологије, психијатрије, медицине, уметности.
Део програма се остварује кроз часове грађанског васпитања, социологије, психологије,
биологије, као и кроз индивидуални и групни рад са психологом и одељењским старешином
на часовима одељенске заједнице.
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ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

У САРАДЊИ СА

РЕАЛИЗАТОРИ И
ЦИЉНЕ ГРУПЕ

ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Стручни
сарадници;
Ученици првог
разреда

Стручни
сарадници

Стручни
сарадници;
Ученици првог
разреда
Стручни
сарадници;
Ученици и
родитељи;
Одељењски
старешина

Стручни
сарадници

Наставници

Стручни
сарадници

МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА И ЗДРАВЉЕ
Давање упитник за
рано идентификовање
евентуалних развојних Септембар
или адаптабилних
тешкоћа
Прављење социјалне
карте и формирање
досијеа за ученике
Септембар
првог разреда
Сарадња са
институцијама
локалне заједнице:
Клиника за заштиту
менталног здравља;
Дом здравља;
Инерресорна комисија
и др.
Реализација часова за
развој МПК код
ученика: „Одговоран
однос према здрављу“
Очување менталног
здравља кроз
саветодавни рад

Одељењске
старешине
Основне школе
ученика
Одељењске
старешине

Током године
(по потреби)

Институције
локалне
заједнице

Септембар

/

Током године
– по потреби

Стручни
сарадници

Одељењске
Стручни
сатрешинае и
сарадници
родитељи
ПРЕВЕНЦИЈА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ COVID 19

Стручни
сарадници

Ученике првог разреда едуковати о
мерама на родитељском састанку

31.8.2021.

Део првог час у сваком одељењу
1.9.2021.г. посветити разговору и
едукацији од стране предметних
наставника о мерама заштите.
Први час одељењског старешине
посвећени едукацији ученика о
нужности примене и спровођења свих
прописаних мера заштите.
Периодична подсећања на обавезу
примене превентивних мера заштите на
часовима одељењског старешине.

1.9.2021.

Одељењске
старешине
првог разреда
Предметни
наставници

Директор
Органитатори
наставе
Директор
Органитатори
наставе

Прва недеља
септембра

Одељењске
старешине

Директор
Органитатори
наставе

Једном месечно
(по потреби и
чешће)

Одељењске
старешине

Директор
Органитатори
наставе
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Поставити плакате и визуелна решења о
обавези употребе заштитних маски и
дезинфекционих средстава за прање
руку, као и обавези држања дистанце
(на улазу школе, на сваком спрату, на
зидовима свих холова).
Обавестити о дозвољеном броју особа у
тоалету.

Пред почетак
школске године

Директор
Стручно веће
графичког
одсека

Директор
Органитатори
наставе

Пред почетак
школске године

Помоћно
особље

Обавестити ученике о мерама и начину
употребе заштитних маски у складу са
Стручним упутством.
Обавестити о мерама превенције које се
спроводе у школи стављене и на
школски сајт.
Прилагодити распоред часова и
појачати дежурства наставника.

Почетак
школске године

Одељењске
старешине

Перманентно
(од септембра)

Директор

Пред почетак
школске године

Редовна дезинфекција и чишћење
школе, школског простора и инвентара.

Перманентно

Директор
Организатор
наставе
Одељењске
старешине
Помоћно
особље

Директор
Органитатори
наставе
Директор
Органитатори
наставе
Директор
Органитатори
наставе
Директор
Органитатори
наставе

Постављање дезо баријера и
дезинфекционих средстава испред и на
сваком улазу у школу.

Перманентно

Помоћно
особље

Директор

У случају појаве Ковид позитивних
ђака или преласка на неки други Модел
наставе, школа поступа у складу са
Препорукама за реализацију наставнообразовног рада

Перманентно

Сви запослени
Директор

Директор

РЕАЛИЗАТОРИ И
ЦИЉНЕ ГРУПЕ

ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Одељењске
старешине;
Ученици

Особа
задужена за
праћење
педагошке
документације

Директор

ПРЕВЕНЦИЈА УПОТРЕБА ДРОГА
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

Часови одељењског
старешине који се
По плану рада
односе на значај
одељењске
подизања свести о
заједнице
важности сопственог
здравља и безбедности

У САДАРЊИ СА

/
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*Трибине о превенцији
употребе
психоактивних
супстанци

По плану рада
градског тима
за превенцију
употребе
дрога

Градски тима
за превенцију
употребе дрога

Едукатори;
Ученици

Особа
задужена за
праћење
педагошке
документа-ције

СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗДРАВЉА
АКТИВНОСТИ

Систематски прегледи
за ученике првог и
трећег разреда
*Трибина о
репродуктивном
здрављу,
полно преносивим
болестима и заштити
од нежељене трудноће

ВРЕМЕ

Прво
полугодиште
Друго
полугодиште

У САДАРЊИ СА

Дом здравља
По плану рада
Саветовалишта
за младе при
Дому здравља
Ниш
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РЕАЛИЗАТОРИ И
ЦИЉНЕ ГРУПЕ

ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Одељењске
старешине;
Ученици првог
и трећег разреда
Стручни
сарадници Дома
здравља;
Ученици

Шеф
наставе
Стручни
сарадник

ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

У САДАРЊИ
СА

Акција “Помоћи другу“

РЕАЛИЗАТОРИ И
ЦИЉНЕ ГРУПЕ

Ученички
парламент;
Ученици;
Наставници

Током године
(по потреби) /

ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗА-ЦИЈЕ

Директор

ЕКОЛОГИЈА И ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

У САДАРЊИ
СА

Стицање знања о
вредностима и значају
природног окружења

Током године
(часови
Предметни
биологије и
наставници
географије)

Обележавање Дана озона
16.9.2021.
/
Обележавање Светског
дана вода

22. 3. 2022.
/

Обележавање Светског
дана здравља
Обележавање Дана
планете земље
Обележавање Дана
заштите животне средине
Уређење школске
средине и школског
дворишта у складу са
планом рада еко-секције
и плана заштите животне
средине.

7.4.2022.

/

22.4.2022.
6.6.2022.

/

Током године /

РЕАЛИЗАТОРИ И
ЦИЉНЕ ГРУПЕ

ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Наставници
биологије,
географије

Наставник
биологије

Ученички
парламент;
Наставник
биологије
Ученички
парламент;
Наставник
биологије
Наставник
биологије и
физичког
васпитања
Наставник
биологије
Ученички
парламент;
Наставник
биологије
Ученици;
Наставник
биологије

Наставник
биологије
Наставник
биологије
Наставник
биологије
Наставник
биологије
Наставник
биологије
Наставник
биологије

*НАПОМЕНА: Специфична епидемиолошка ситуација и начин одвијања наставе условиће и
начин реализације програма и плана здравствене заштите ученика.
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14. КАЛЕНДАР ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
14. АКТИВНОСТ
Припрема за обележавање Дана
школе

*Екскурзија за ученике првог и
другог разреда

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
Директор, шефови наставе,
драмска секција,
задужени наставници
Директор, шефови наставе,
драмска секција,
задужени наставници
Директор, одељењске
старешине, вођа пута

*Екскурзија за ученике трећег
разреда

Директор, одељењске
старешине, вођа пута

*Екскурзија за ученике завршног
разреда

Директор, одељењске
старешине, вођа пута

*Студијско путовање

Директор, одељењске
старешине, вођа пута

*Спортска такмичења

Наст. Физичког васпитања

*Учешће на конкурсима и
такмичењима

Наставници и ученици

*Организација и учешће на
трибинама, радионицама,
едукацијама
Акције Ученичког парламента

Директор, наставници,
ученици, институције града,
експерти
Ученички парламент

Сарадња са градским институцијама

Директор

У току школске године

Промоција школе у основним
школама
Реализација програма школских
секција и обука
Активности додатне подршке
ученицима у учењу у склопу
Обогаћеног једносменског рада
Обележавање школске славе Свети
Сава (у складу са епидемиолошким
околностима)

Тим за промоцију школе,
ученици наше школе
Координатори секција и
заинтересовани ученици
Заджени наставници

Други класификациони
период
У току школске године/по
плану рада секција
У току школске године

Директор, шефови наставе,
драмска секција, хорска
секција,
задужени наставници
Директор
Наставници
Ученици/ родитељи

27. јануар

Обележавање Дана школе (у складу
са епидемиолошким околностима)

Хуманитарне акције – добровољан
новчани фонд за помоћ угроженим
ученицима и настаницима (потребе
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар
1.октобар
Друго полугодиште (у
складу са препорукама
МПНТР)
Друго полугодиште (у
складу са препорукама
МПНТР)
Друго полугодиште (у
складу са препорукама
МПНТР)
Друго полугодиште (у
складу са препорукама
МПНТР)
У току године – у складу са
каледнаром спортсих
такмичења
У току године – у складу са
понудама и каледаром
такмичења
У току школске године
У току школске године

По потреби

лечења и сл)
*Припремна настава

Координатор секције за
сликање, цртање и вајање;
заинтересовани ђаци наше
школе

Други класификациони
период

Традиционално осликавање
ускршњих у сарадњи са удружењем
„Коло српских сестара“

Наставници и ученици

Април

*Учешће школе у Ноћи музеја

Директор, шефови наставе,
хорска секција,
задужени наставници
Директор и задужени
наставници
Тим за поставку изложби и
заинтересовани ученици

Мај

Наставници и ученици

У току школске године

Директор
Удружење Коло српских
сестара
Ученици
Директор
Еко-секција и наставник
биологије

Други класификациони
период

Директор
Наст. Невена Стефановић
Ученици
Директор
Наставници стручних
предмета

У току школске године (у
складу са планом носиоца
пројекта)
У току школске године (у
складу са планом носиоца
пројекта)

Естетско уређење школског простора
*Изложба ученичких радова у току
Отворених врата
*Учешће ученика у ликовним
колонијама
*Учешће ученика у омладинској
колонији у сарадњи са удружењем
„Коло српских сестара“
*Пројекти везани за екологију и
одрживи развој
„Сат за планету земљу“ – национални
пројекат
Пројекат: ,,Мурал – Наука кроз
уметност” у сарадњи са Регионалним
центром за образовање у Нишу
*Пројекат у сарадњи са удружењем
Коло српских сестара (осликавање
зидова Дома за незбринуту децу
„Душко Радовић“)

У току школске године
Три пута у току школске
године

У току школске године (у
складу са планом носиоца
пројекта)

*НАПОМЕНА: Епидемиолошка ситуација и Модел одвијања наставе условиће и начин реализације
ваннаставних активности.
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15. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима
омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи,
као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.
Циљ постојања ученичког парламента јесте значајна и одговорна улога у изради
организације живота и рада школе и свих активности везаних за ученике, њихове потребе,
права и одговорности; ученички парламент своју улогу потврђује и кроз промоцију школе,
организацију различитих акција – хуманитарних, продајних, изложбених, као и у
осмишљавању трибина; ученички парламент промовише, не само учешће младих у животу и
раду школе и локалне заједнице, већ промовише и међугенерацијску сарадњу.
Ученички парламент омогућава:
• Слободу ученика: говора, изражавања сопственог мишљења, удруживања
• Остваривање сопствених права, не угрожавањем права других
• Развијање демократских знања и вредности
• Оснаживање младих за доношење заједничких одлука
• Поспешивање личног развоја ученика
• Развијање самопоуздања и личне одговорности
• Остваривање боље комуникације
• Побољшање атмосфере и живота у школи
Још неке од специфичности ученичког парламента јесу:
• Ученички парламент чине по два представника из сваког одељења (један редовни члан
и замена), чијим радом координира психолог уз укључивање директора школе. Ове
школске године рад парламента ће се организовати у складу са Стручним упутством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у циљу обезбеђивања свих мера
превенције и заштите у школској средини.
• Ученички парламент се бира сваке године и има свог председника, потпредседника и
записничара.
• Ученички парламенти школа могу да се удружују у заједницу ученичких парламената.
• Ученички парламент разматра однос и сарадњу ученика, наставника и стручног
сарадника.
• Ученички парламентобавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово
школовање.
• Ученички парламент, у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања, даје мишљење и предлоге стручним органима, школском одбору, Савету
родитеља и директору о:
o правилима понашања у школи
o годишњем програму рада школе
o школском развојном и акционом плану
o слободним и ваннаставним активностима
o учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих
манифестација ученика у школи и ван ње.
Корисници овог програма су ученици, наставници, родитељи, и на овај начин
остварујемо константну подршку младима и другим ученичким иницијативама у школи,
стварајући здраву, демократску атмосферу и релације између интересних група.
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АКТИВНОСТИ
*Активности, динамика, време и
начин рада организоваће се сходно
препорукама МПНТР, МЗ и ИЈЗС,
у циљу обезбеђивања свих мера
превенције и заштите у школској
средини

Конституисање Ученичког
парламента – избор представника,
председника парламента,
потпредседника и записничара

ВРЕМЕ

...у сарадњи са...
(назив
институције)

Септембар

Уметничка школа
Ниш

Септембар

Уметничка школа
Ниш

Усвајање Пословника о раду
Ученичког парламента

Септембар

Уметничка школа
Ниш

Усвајање Програма рада Ученичког
парламента

Септембар

Уметничка школа
Ниш

Септембар

Уметничка школа
Ниш

Септембар

Уметничка школа
Ниш

Избор чланова из реда парламента
за Школски одбор, школске тимове
и стручне активе

Разматрање и упознавање са листом
изабраних уџбеника за школску
2021/2022.годину
Едукација о значају примене мера
превенције и заштите од инфекције
вирусом Ковид 19 у школској
средини и очување менталног
здравља
Критеријуми оцењивања, рада и
понашања на часу

Први
класификациони
период

Разматрање извештаја о
остваривању Годишњег плана рада,
извештаја о раду директора, тимова,
стручних актива итд, као и планова
рада за нову/текућу школ.годину
Упознавање Ученичког парламента
са законитостима, важностима и
значају инклузивног образовања и
ИОП-а у школи
Упознавање Ученичког парламента
са радом ТИО тима, КВИС-а, Тима
за заштиту ученика од
дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања итд.
Учешће у организацији
обележавања Дана школе

УЧЕСНИЦИ

Одељењска
заједница,
одељењски
старешина,
ученици
Ученички
парламент
Директор
Директор,
секретар,
координатор
ученичког
парламента
Ученички
парламент
Директор
Ученички
парламент
Директор
Ученички
парламент

Уметничка школа
Ниш

Ученички
парламент
Директор школе

Септембар

Уметничка школа
Ниш

Ученички
парламент
Директор

Први
класификациони
период

Уметничка школа
Ниш

Ученички
парламент
Директор школе

Септембар

Уметничка школа
Ниш

Септембар/Октобар

Уметничка школа
Ниш
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Ученички
парламент
Директор,
Ученички
парламент,
одељењске

старешине

Укључивање Ученичког парламента
у реализацију задатака из Акционог
плана

Први
класификациони
период

Уметничка школа
Ниш

Директор,
Стручни актив
за развојно
планирање,
Ученички
парламент

Изношење идеја Ученичког
парламента о сугестијама за
побољшање мера за заштиту
ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања

Прво полугодиште

Уметничка школа
Ниш

Директор,
Ученички
парламент

Трибине о превенцији употребе
психоактивних супстанци

У току године - по
плану рада
Градског тима за
превенцију
употребе дрога

Анализа успеха и изостанака
ученика у првом тромесечју и
предлагање мера за унапређивање

Чување школског простора – идеје
за реализацију активности у циљу
уређења школског простора и
дворишта у сарадњи са еко-секцијом
Естетско уређење школског
простора/идејна решења парламента
Безбедносне мере ученика – у циљу
самовредновања и анализе

Вршњачка едукација/трибина: Мере
превенције и заштите од вируса

Анализа успеха и изостанака
ученика у првом полугодишту
Учешће у организацији
обележавања школске славе
Св. Саве

Крај првог
тромесечја

Октобар

Уметничка школа
Ниш

Уметничка школа
Ниш

Уметничка
школаНиш

Октобар/новембар

Уметничка школа
Ниш

У складу са планом
тима за СМВ

Уметничка школа
Ниш

Децембар

Уметничка школа
Ниш

Крај првог
полугодишта

Уметничка школа
Ниш

Јануар

Уметничка школа
Ниш
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Ученички
парламент и
Градски тим за
превенцију
употребе дрога
Директор,
Ученички
парламент

Директор,
Ученички
парламент

Директор,
Ученички
парламент
Ученички
парламент;
Тим за заштиту
ученика од
насиља
Ученички
парламент,
наставници
физичког
васпитања
Директор,
Ученички
парламент,
стручни
сарадник
Директор,
Ученички
парламент, Тим

Анкетирање из области
самовредновања

Трибина:
Здрави стилови живота
Обележавање Међународног дана
борбе против дигиталног насиља –
изношење идеја Ученичког
парламента о мерама заштите
Анализа активности из Акционог
плана – анализа графикона
изостајања ученика и предлагање
даљих мера
Матурско вече - идеје, предлози и
сугестије
Учешће парламента у организацији
Ноћи музеја
*Ученички парламент даје
мишљење и предлоге стручним
органима, школском одбору, Савету
родитеља и директора о правилима
понашања у школи, Годишњем
плану рада, Школском развојном
плану, слободним и ваннаставним
активностима, учешћу у пројектима,
на спортским и другим
такмичењима, обележавању
значајних датума и организацији
свих манифестација ученика у
школи и ван ње.

за организацију
свечаности
Директор,
Ученички
парламент, Тим
за СМВ
Ученички
парламент,
наставници
физичког
васпитања

У складу са планом
рада тима за СМВ

Уметничка школа
Ниш

Други
класификациони
период

Сарадња са Домом
здравља/
нутриционистом

Фебруар

Уметничка школа
Ниш

Директор,
Ученички
парламент

Уметничка школа
Ниш

Ученички
парламент

Март/април

Уметничка школа
Ниш

Директор,
Ученички
парламент

Мај

Уметничка школа
Ниш

Ученички
парламент,
ученици,
наставници

Током године

Уметничка школа
Ниш

Ученички
парламент,
директор,
стручна већа

Током године

Радом Ученичког парламента координира стр.сарадник Адријана Гроздановић

142

16. ПРОГРАМ УВОЂЕЊA У ПОСАО НАСТАВНИКА И
СТРУЧНОГ САРАДНИКА
Увођење у посао наставника-приправника има за циљ да га оспособи за самосталан
васпитно образовни и стручни рад и за полагање испита за лиценцу (Правилник о дозволи за рад
наставника, васпитача и стручник сарадника СЛ.ГЛ.РС.Бр.22/2005) Увођење у посао наставникаприправника састоји се из следећих корака:
1. Наставник-приправник региструје се у картотеци секретара Школе, при чему добија
основне информације о обавезама, одговорностима и правима.
2. Директор школе одређује ментора за увођење у посао наставника приправника
решењем, почев од дана пријема у радни однос, а на основу предходно прибављеног мишљења
Стручног већа.
3. Ментор прати рад наставника-приправника, присуствујући часовима приправника
(најмање 12 часова), о чему води евиденцију. Такође, наставник-приправник посећује часове
ментора и такође води евиденцију. Ментор пружа приправнику помоћ у извођењу васпитнообразовног рада, помоћ у припреми наставе и подноси извештај директору.
4. Психолошко-педагошка служба отвара досије наставника-приправника и води
евиденцију о његовом раду .
Увођење у посао остварује се кроз оспособљавање приправника за самосталан
образовно-васпитни и стручни рад (даље: образовно-васпитни рад) и припрему за полагање
испита за лиценцу, даље стручно усавршавање и стицање звања. Увођењем у посао
приправник стиче знања и развија вештине и способности потребне за самостално
остваривање образовно-васпитног рада.
Да би се наставник, и стручни сарадник професионално развијао и усавршавао
неопходно је да има могућност:
- приступа информацијама, новим знањима, вештинама и методама рада;
- приступа новим технологијама и знањима о њиховој употреби;
- упоређивања и грађења веза са другим областима и знањима;
- размене професионалних знања и искустава са другим наставницима /
стручним сарадницима;
- напредовања и стицања звања.
Основни циљувођења у посаоје оспособљавање приправника за самостално извођење
образовно-васпитног рада. У току периода приправништва наставник / стручни сарадник,
подржан од стране ментора и искуснијих колега, унапређујесвоја знања стечена на факултету,
стиче нова знања и примењује различите облике и методе рада у циљу унапређивања
образовне праксе и осигурања квалитета образовања и васпитања.
Програм увођења у посао садржи и посебан део који се односи на оспособљеност за
рад са ученицима са сметњама у развоју. Овим програмом који садржи основна знања из ове
области и потребно је да њиме овладају сви који су запослени у образовно-васпитним
установама.
Програмом увођења у посао постављени су захтеви који се односе на: планирање,
програмирање, оставривање и вредновање образовно-васпитног рада; праћење развоја и
постигнућа ученика; сарадњу са колегама, породицом и локалном заједницом; рад са
ученицима са сметњама у развоју; професионални развој; документацију наставника /
стручних сарадника.
Установа има обавезу да пријави приправника Министарству најкасније у року од 15
дана од дана његовог пријема у радни однос. Ирелевантно је да ли је приправник засновао
радни однос на одређено, неодређено време, са пуним или непуним радним временом.
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Установа има обавезу да приправнику приликом пријема у радни однос одреди
ментора. Ментор може да буде истакнути наставник / стручни сарадник који има лиценцу,
једно од прописаних звања или најмање пет година радног искуства у области образовања и
васпитања. Њега одређује директор установе решењем, почев од дана пријема у радни однос
приправника. У поступку одређивања ментора, директор има обавезу да претходно прибави
мишљење стручног органа, и то за:
1) наставника - од стручног већа за област предмета;
3) стручног сарадника у школи - од педагошког колегијума.
У случају када нема лице које испуњава услове да буде ментор приправнику,
директор може из друге установе исте врсте да одреди наставника / стручног сарадника за
ментора.
Ментор пружа помоћ у припремању и извођењу образовно-васпитног рада;
присуствује образовно-васпитном раду најмање 12 часова у току приправничког стажа;
анализира образовно-васпитни рад у циљу праћења напредовања приправника; пружа му
помоћ у припреми за проверу савладаности програма увођења у посао.
Приправник има обавезу да присуствује одговарајућем облику образовно-васпитног
рада ментора, а по препоруци ментора и раду других наставника / стручних сарадника у
трајању од најмање 12 часова у току приправничког стажа.
Приправник се уводи у посао савладавањем програма у установи у којој је запослен
или у другој установи исте врсте, ако се тако обезбеђује успешније припремање за образовноваспитни рад.
Након савладаног програма увођења у посао наставника / стручног сарадника ментор
подноси извештај директору о оспособљености приправника за самостално извођење
образовно-васпитног рада.

Евиденција о увођењу у посао приправника
Према Правилнику, евиденцију воде установа, ментор и приправник.
Установа води евиденцију о запосленим приправницима, ствара услове за успешно
савладавање програма и оспособљавање за самосталан образовно-васпитни рад.
Ментор води евиденцију о раду приправника која садржи податке о: временском
периоду у коме је радио са приправником, темама и времену посећених часова, односно
активности, запажањима о раду приправника у савладавању програма, препорукама за
унапређивање образовно-васпитног рада и оцени поступања приправника по датим
препорукама.
Приправник води евиденцију о свом раду: сачињавањем месечног оперативног плана
и програма рада; израдом припреме за одржавање часа, односно активности; изношењем
запажања о свом раду и раду са ученицима, о посећеним часовима, односно активностима, о
својим запажањима и запажањима ментора. Евиденција о раду и запажањима приправника
доставља се ментору.

Провера савладаности програма увођења у посао приправника
Провера савладаности програма увођења у посао приправника остварује се најраније
након годину дана рада у установи извођењем одговарајућег облика образовно-васпитног
рада, и то: извођењем и одбраном часа наставника у школи, односно одбране активности
стручног сарадника у установи.
Комисију од најмање три члана образује директор решењем.
За наставника у школи комисију чини: директор као председник, члан стручног већа за
област предмета, школски психолог; за стручног сарадника - директор установе, као
председник, стручни сарадник друге установе исте врсте и представник васпитно- образовног,
наставничког или педагошког већа.
144

Важно је напоменути да ментор не може да буде члан комисије, али има обавезу да
присуствује провери савладаности програма.
Савладан програм увођења у посао приправника је услов за остваривање права на
полагање испита за лиценцу. Проверу савладаности програма врши комисија у пуном саставу.
Пред комисијом приправник изводи одговарајући облик образовно-васпитног рада. Оцену о
савладаности програма даје комисија у писаној форми у виду извештаја.
Приликом сачињавања извештаја комисија разматра: извештај ментора, евиденцију
приправника о његовом раду, оцену комисије о припреми, извођењу и одбрани одговарајућег
облика образовно-васпитног рада. Извештај комисије садржи: основне податке о
приправнику, тему одговарајућег облика образовно-васпитног рада и оцену остварености
програма - "у потпуности савладао програм" или "делимично савладао програм".
Када комисија оцени да је приправник делимично савладао програм, даје ментору и
приправнику препоруку за даљи рад са роком за поновну проверу савладаности програма.
Приправник који у потпуности савлада програм стиче право на полагање испита за лиценцу.
ПРОЦЕДУРА И ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ПРИЛИКОМ УВОЂЕЊА ПРИПРАВНИКА У
ПОСАО
Решењем додељује ментора приправнику
Именује Комисију за проверу савладаности програма
увођења приправника у посао
Сарађује са приправником и ментором
ДИРЕКТОР

Присуствује као члан комисије полагању испита о
савладаности програма
Израђује решење приправнику
Пријављује приправника Министарству

СЕКРЕТАР
ШКОЛЕ

Пријављује приправника за полагање испита за
лиценцу (након годину дана приправничког стажа у
установи)

Након примања у радни
однос
Након годину дана
приправнићког стажа
У току приправничког
стажа
У току провере
савладаности програма
Након примања
приправника у радни
однос
Најкасније у року од 15
дана од дана његовог
пријема у радни однос
Након годину дана
приправнићког стажа

Води евиденцију о запосленим приправницима, ствара
услове за успешно савладавање програма и
оспособљавање за самосталан образовно-васпитни рад
- пружа помоћ у припремању и извођењу образовноваспитног рада;
- присуствује образовно-васпитном раду најмање 12
часова у току приправничког стажа;
- анализира образовно-васпитни рад у циљу праћења
напредовања приправника;
- пружа помоћ у припреми за проверу савладаности
програма увођења у посао

У току приправничког
стажа

Води евиденцију о раду приправника која садржи

У току приправничког
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У току приправничког
стажа

МЕНТОР

податке о:
- временском периоду у коме је радио са
приправником
- темама и времену посећених часова, односно
активности
- запажањима о раду приправника у савладавању
програма, препорукама за унапређивање образовноваспитног рада и оцени поступања приправника по
датим препорукама
Присуствује полагању испита о савладаности
програма
Присуствује одговарајућем облику образовноваспитног рада ментора, а по препоруци ментора и
раду других наставника / стручних сарадника у
трајању од најмање 12 часова у току приправничког
стажа

Води евиденцију о свом раду:
- сачињавањем месечног оперативног плана и
програма рада;
- израдом припреме за одржавање часа, односно
ПРИПРАВНИК активности;
- изношењем запажања о свом раду и раду са
ученицима, о посећеним часовима, односно
активностима,
- о својим запажањима и запажањима ментора.
- евиденција о раду и запажањима приправника
доставља ментору
- Полаже испит о савладаности програма

КОМИСИЈА

Именује је директор школе, а чине је три члана:
- за наставника у школи комисију чини: директор као
председник, члан стручног већа за област предмета,
школски психолог;
- за стручног сарадника: директор установе, као
председник, стручни сарадник друге установе исте
врсте и представник васпитно- образовног,
наставничког или педагошког већа
Разматра:
- извештај ментора,
-евиденцију приправника о његовом раду,
-оцену комисије о припреми, извођењу и одбрани
одговарајућег облика образовно-васпитног рада
Присуствује часу/активности приправника и даје
извештај који садржи:
- основне податке о приправнику,
- тему одговарајућег облика образовно-васпитног рада
и
- оцену остварености програма - "у потпуности
савладао програм" или "делимично савладао програм".
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стажа

У току провере
савладаности програма
У току приправничког
стажа

У току приправничког
стажа

Након годину дана
приправнићког стажа

Након истека
приправничког стажа

Након одржаног
часа/активности

ОБЛАСТИ РАДА ПРИПРАВНИКА
ОБЛАСТИ

НИВО ЗНАЊА

НИВО РАЗУМЕВАЊА

НИВО ПРИМЕНЕ

1. Планирање,
програмирање,
остваривање и
вредновање
образовно-васпитног
рада
2. Праћење развија и
постигнућа ученика

- познаје структуру плана и
програма образовноваспитног рада

- разуме повезаност
између циљева,задатака,
садржаја, метода и облика
рада

- примењује
индивидуални
приступ деци у
процесу образовноваспитвог рада

- познаје различите начине
праћења, вредновања и
оцењивањапостигнућа
ученика

- разуме како се ученици
развијају и како уче

3. Сарадња са
колегама,
породицом и
локалном
заједницом
4. Рад са ученицима
са сметњама у
развоју

- познаје различите облике
сарадње са породицом ради
обезбеђивања подршке
развоју ученика

- разуме важност тимског
рада у установи

- познаје начине
укључивања ученика са
сметњама у развоју у
образовно васпитни рад

5. Професионални
развој

- познаје значај
континуираног
професионалног развоја

- разуме значај
обезбеђивања
одговарајуће средине за
адекватно укључивање
ученика са сметњама у
развоју у образовноваспитни рад
- разуме начине и технике
планирања стручног
усавршавања

6. Документација

- зна прописе из области
образовања и васпитања

- разуме сврху педагошке
документације

- прати
индивидуални
развој и
напредовање
ученика и развој
групе у целини
- поштује принцип
приватности у
сарадњи са
породицом и
колегама
- организује
активности за
укључивање
ученика са
сметњама у развоју
у образовноваспитни рад
- учествује у разним
облицима стручног
усавршавања и
практично их
примењује
- чува поверљиве
податке о ученику и
његовој породици

Процедура пријема новопридошлих колега:

− Секретар прегледава поптуниост документације и оствареност услова за пријем у
радни однос
− Комисија прегледава документацији, врши интервју и даје мишљење директору
− Директор распоређује на посао, у складу са потребама школе и звањем/стручном
спремом радника
− Директор одређује наставника из стручног већа за представљање новог колеге
колективу и упознавање са планом и програмом рада за конкретни предмет
− Шеф наставе упознаје колегу са распоредом часова и учиницама за одељења којима
предаје
− Одељењске старешине и стручни сарадник упознају колегу са структуром одељења,
њиховим постигнућима и специфичностима, посебно са карактеристикама ученика
који раде по ИОПу
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− Уколико је нови колега приправник, примењују се процедуре у складу са Програмом
увођења приправника у посао
− Директор и стручни сарадник обилазе часове новопридошлог колеге у циљу праћења и
унапрешивања образовно-васпитног рада

Процедура преузимања разредног старешинства од колеге:
− директор именује новог одељењског старешину
− претходни старешина предаје документацију новом старешини (податке о ученицима
из досијеа: пријаве, уписнице, сведочанства и др.)
− претходни старешина упознаје новог са специфичностима одељења у присуству
психолога који саветодавно води то одељење, и то са: педагошком
свеском/документацијом, динамоком одељења и међуљудским односима међу
вршњацима, саставом групе, социјалном картом, породичним стањем, начином
сарадње и комуникације са родитељима, контактима родитеља, евентуалним
здравственим специфичностима ученика, са ИОП програм (уколико постоји у
одељењу) и др.
− претходни старешина извештаве родитеље ученика о промени, образлаже потребу за
променом
− претходни и нови стрешина одлазе у одељење, образлажу разлог промене, а нови
старешина се упознаје са одељењем (уколико се не познају са претходних часова)
− нови старешина са одељењем договара начин рада и праћења ученика
− на родитељском састанку нови старешина се и уживо представља родитељима и
договара са њима начин комуникације и сарадње
− нови старешина се обраћа психологу, ради увида у ученичке досијее са саветодавног
рада и договора о потребама за даљим праћењем ученика
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17. ПЛАН ПРИЈЕМА, РАСПОРЕЂИВАЊА И ПРАЋЕЊА
НОВОПРИДОШЛИХ УЧЕНИКА
Процедуре за пријем новопридошлих ученика
Припремне активности за пријем ученика:
Родитељ који жели да пребаци своје дете из друге школе у нашу школу долази и информише
се о:
1. могућностима пребацивања детета у Уметничку школу Ниш
2. упознаје се са образовним профилима и наставним предметима, изборним предметима
који се нуде у нашој школи и са избором наслова уџбеника по којима се уче предмети
3. упознаје се са процедуром која се у школи спроводи при пријему новодошлих ученика
Процедура пријема новодошлог ученика:
1. Родитељ ученика се писаном молбом за пријем ученика обраћа школи и предаје
секретару установе.
2. Директор школе обавља консултације састручним сарадницима, шефом наставе и
секретаром и доноси решење о пријему ученика које се доставља родитељу.
3. Стручни сарадници (психолози) контактирају директора или сараднике школе из које
ученик долази, информишу се о ученику и разлозима преласка и израђују ученички
досије након разговора са учеником.
4. Одељењски старешина упознаје све чланове Одељењског већа о пријему новог ученика
у школу и са добијеним информацијама о ученику.
План за распоређивање у одељења:
1. Директор распоређује ученика у одељење, поштујући избор образовног профила и
карактеристике новодошлог ученика. Поштују се и критеријуми распоређивања: број
ученика у одељењу, полна структура, социјална структура одељења, број ученика из
осетљивих група, број деце са тешкоћама.
2. Одељењски старешина уводи ученика у одељење, представља ученика одељењу,
одређује ученика који ће седети са њим као подршка.
План праћења новопридошлог ученика:
1. Одељењски старешина прати постигнућа и понашање ученика на часу, одморима,
ваннаставним активностима.
2. Предметни наставници прате постигнућа ученика и извештавају одељењског
старешину о евентуалним тешкоћама.
3. Уколико се испоље тешкоће у прилагођавању предузимају се мере: одељењски
старешина информише родитеље, одељењски старешина разговара са учеником о
тешкоћама у прилагођавању, узроцима и могућностима превазилажењај, укључује
вршњачку подршку. По потреби,укључује се стручни сарадник.
4. На седницама класификационог периода одељењски старешина информише о
прилагођености ученика и ако је то потребно предлаже даље мере и примењују их.
5. Путем посете часовима од стране стручних сарадника и директора обраћа се пажња на
новодошле ученике.
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Задужени за пријем новодошлих ученика:
Директор, секретар, одељењски старешина,
шефови наставе и стручни сарадници

17.1. ПЛАН ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ПРВОГ РАЗРЕДА И
НОВОПРИДОШЛИМ ЂАЦИМА
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Изјашњавање ученика о интересовањима (секције
и ваннаставне активности)
Реч добродошлице од стране: одељењског
старешине, директора и психолога школе

Септембар

Реч добродошлице од стране свих професора који
предају у првом разреду; упознавање ученика са
програмом предмета; са начинима рада, наставе и
учења; са очекиван имисходима учења;
упознавање ученика са усвојеним критеријумима
за оцењивање
Упознавање са правилима понашања у школи

Прва недеља
септембра

Професори/одељењске
старешине
Одељењски
старешина, директор,
стручни сарадници
Професори свих
предмета

Индивидуални разговори са ученицима

Представљање нових ученика одељењу;
упознавање са професорима, школом и начином
рада и функционисања школског живота

Израда социјалне карте ученика

Прва недеља
септембра

Први
Одељењски старешина
класификациони
период
Целе године (по Одељењске
старешине,
потреби)
професори,
стручни сарадници
По доласку новог Одељењске
ученика
старешине,
Вршњаци из одељења,
професори, стручни
сарадници
Септембар
Стручни сарадници

Упитник за прваке у циљу бољег упознавања,
праћења и пружања подршке

Септембар

Психолог; одељеске
старешине

Израда досијеа за ученике првог разреда

Септембар

Стручни сарадници

Успостављање сарадње са основним школама

По потреби у
току школске
године
Целе године

Стручни сарадници;
одељеске старешине

Подстицање вршњачке подршке
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Одељењске старешине

17.2 ПЛАН ПОДРШКЕ учениЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

АКТИВНОСТ

Обавештавање ученика и
родитеља о
врстама подршке у учењу
које пружа школа
Упитници за ученике првог
разреда у циљу
препознавања ученика из
осетљивих група (слабија
постигнућа у основним
школама, непотпуне
породице, социо-економски
статус, ученици из других
градова, здравствени
проблеми, ранија обраћања
психологу/ психијатру...)
Предузимање адекватних
мера подршке ученицима на
основу анализе успеха

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ

-На родитељским састанцима
-На часовима одељењске
заједнице
- Саветодавним радом с
ученицима и родитељима
-На почетку школске године
задају се упитници у циљу
упознавања ученика и
формирања ученичких досијеа
за нову генерацију ђака
-У сарадњи са одељењским
старешином прикупљају се
додатне релевантне
информације

Одељењске
старешине

Септембар
(и у току
године)

Стручни
сарадници психолог

Септембар

Тим за
инклузивно
образовање

Током године,
а нарочито
тромесечно на
седницама
одељењских
већа

-На седницама одељењских
већа прате се постигнућа и
анализира успех ученика
- Одељенски старешина прати
прилагођавање нових ученика
у одељењу, по потреби се у
рад укључује психолог
- За ученике који имају
тешкоће у савладавању
градива упућују се на часове
допунске наставе и израђује се
план учења од стране
предметних наставника а у
договору са учеником и
родитељима
-Путем индивидуалних
разговора с учеником,
родитељем, наставницима,
одељењским старешином, Тим
за подршку ученику
израђује педагошки профил,
план подршке или мера
индивидуализације
- Тим за додатну подршку
прати прилагођавање ученика,
евалуира предузете мере и
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Тимови за
додатну
подршку
Одељењски
старешина
Стручни
сарадници

Комуникација и сарадња са
родитељима/ породицом у
циљу пружања што боље
подршке ученицима

Укључивање тимова за
подршку ученицима у
прилагођавању школском
животу и реализацији
наставног процеса

Сарадња са релевантним
институцијама у пружању
подршке ученицима

Укључивање ученика у неку
од ваннаставних активности
(секције, обогаћен
једносменски рад и др), а
сходно његовим
интересовањима и
афинитетима
Реализација програма и
активности за развијање
социјалних вештина

планира наредне кораке
- Кроз непосреду
комуникацију, на
родитељским састанцима, на
седницама Савета родитеља,
путем индивидуалних
разговора
- Родитељ се укључује у
планирање, реализацију и
праћење плана подршке
ученика
- Приликом препознавања и
индетификовања потреба за
додатном подршком, именује
се Тим за додатну подршку
који чине родитељи, стручни
сарадник, одељењски
старешина, предметни
наставници
- Тим израђује план подршке,
прати напредовање ученика и
предузима адекватне мере у
циљу што боље адаптације и
савладавања наставног
процеса од стране ученика
- Уколико план додатне
подршке изискује укључивање
и неке од институција локалне
управе, контактирати заводе,
клинике или управе са којима
школа већ има добру и
перманенту сарадњу (Клиника
за заштиту менталног
здравља; Дом здравља; Центар
за социјални рад;
Полицијска управа; Општине)
- Ова врста подршке реализује
се у скаладу с планом и
програмом ваннаставних
активности
који постоји као посебан
документ школе
- Кроз радионице у области
конструктивног решавања
проблема, ненасилне
комуникације, толеранције
које ће се реализовати у току
школске године у сарадњи с
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Одељењски
старешина

У току школске
године

Предменти
наставници
Стручни
сарадници
Тим за
инклузивно
образовање

У току школске
године

Тимови за
додатну
подршку
Тим за заштиту
ученика од
насиља,
злостављања и
занемаривања
Директор школе

У току школске
године

Одељењски
старешина
Стручни
сарадници
Институције
локалне
заједнице
Предметни
наставници

Наставници
грађанског
васпитања
Сарадници из

У току школске
године

У току школске
године

Промоција здравих стилова
живота

Промоција заштите
човекове околине и
одрживог развоја

актерима и институцијама
ликалне заједнице, на
часовима грађанског
васпитања
- Промоција здравих стилова
живота реализаује се путем
активности из програма и
плана здравственог васпитања
ученика (превенција
злоупотребе ПАС;
унапређивање менталног
здравља; здрава исхрана,
репродуктивно здравље)
- На часовима одељењске
заједнице
- Систематски прегледи за
ученике првог и трећег
разреда
-На часовима биологије,
психологије, географије,
хемије географије, чији се
планови и програми делом
односе и на вредности здравих
животних стилова
- Укључивање ученика и
наставника у Еко пројекте,
радионице, акције, ревије које
школа организује у току
школске године у сарадњи с
локалном заједницом

Подстицање професионалног - У складу с планом и
развој ученика
програмом Тима за каријерно
вођење и саветовање ученика,
предвиђа се континуирано
бављење темама
професионалног развоја и
каријерног вођења у оквиру
наставних предмета, али и
путем информисања ученика,
промоцијама факултета,
обиласима предузећа и фирми
Предузимање активности за - Промоција школе будућим
упис ученика из осетљивих
ђацима у Нишу и околини
група у школу
- Комуникација с основним
школама
-Активности из плана
транзиције
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локалне
заједнице
Одељењски
старешина

У току школске
године

Предметни
наставници
Сарадници из
локалне
заједнице

Директор школе
Одељењске
старешине
Предметни
наставници
Сарадници из
локалне
заједнице

У току школске
године

Тим за каријерно У току школске
вођење и
године
саветовање

Директор школе
Тим за
промоцију
школе
Стручни
сарадници

Пруги
класификациони перид

-Прилагођавање пријемног
испита у складу са
Смерницама Министарства
просвете и тех. развоја
Предузимање мера за
редовно похађање наставе
ученика из осетљивих група
и праћење њиховог успеха и
напредовања

Подршка ученицима у
образовно-васпитном раду
кроз реализацију задатака
на 3Д штампачу

- Израда и примена
индивидуализованих приступа
/ индивидуалних образовних
плановиа за ученике из
осетљивих група
(прилагођавање наставног
процеса, укључивање ученика
у ваннаставне активности)
- Сарадња са породицом,
релевантним институцијама и
појединцима у циљу подршке
осетљивим групама
-Како у нашој школи има
ученика са инвалидитетом,
аутизмом или неком другом
потребом за пружањем
додатне подршке у раду и
учењу, они ће, као и остали
ђаци, моћи да се изражавају
помоћу софтвера за 3Д
цртање. Важно је да напредују
у овој области и да 3Д
производе виде као продукт
свог рада. На тај начин би и
они, као и остали ученици,
могли значајно да напредују,
тестирају свој дизајн помоћу
визуелне и тактилне подршке.
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Сарадници из
основних школа

Тим за
инклузивно
образовање
Тимови за
додатну
подршку
Одељењски
старешина
Предметни
наставници
Стручни
сарадници
Наставници на
одсеку
ентеријера и
индустријских
производа

У току школске
године

У току школске
године

18. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
18.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Наставници и сарадници школе сачињавају Наставничко веће. Седницу сазива
директор школе. Он њоме непосредно руководи. На њој се одлучује пуноважно ако је
присутно више од половине чланова. Одлука се доноси већином гласова од укупног броја
чланова.
Као стручни орган Наставничко веће има веома значајне задатке у остваривању
образовно-васпитног рада, дефинисане Статутом школе. Оно се у свом раду руководи општим
циљевима школе. Месечним плановима детаљно се разрађују задаци и дужности. Избор
записничара за школску годину доноси се на првој седници.
СЕПТЕМБАР
❑ Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа
❑ Прелазак на трећи модел наставе (онлајн)
❑ Разматрање и утврђивање Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022.г.
❑ Разматрање и усвајање Акционог плана
❑ Разматрање и усвајање Плана самовредновања
❑ Разматрање и усвајање Плана стручног усавршавања за 2021/22.
❑ Усвајање Школског програма /допуне/- модели наставе
❑ Анкета за ученике о изборној настави и учешћу у школским секцијама
❑ Организовање Дана школе
❑ Предлози мера индивидуализације наставе за ученике који се образују по ИОП-у
❑ Утврђивање предлога програма извођења екскурзије
❑ Разматрање предлога ментора за праћење рада приправника
❑ Разно
ОКТОБАР
❑ Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа
❑ Анализа постигнућа ученика на иницијалном тестирању
❑ Планирање допунске и додатне наставе
НОВЕМБАР
❑ Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа
❑ Разматрање анализе успеха, изостајања и владања ученика у првом класификационом
периоду
❑ Разматрање извештаја о стручном усавршавању - тромесечни
ДЕЦЕМБАР
❑ Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа
❑ Извештај о реализацији ИОПа
❑ Информисање Наставничког већа о раду секција, припремној настави и другим
актуелним питањима
❑ Усвајање плана уписа за наредну школску годину
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ФЕБРУАР
❑ Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа
❑ Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о раду школе и директора
❑ Разматрање анализе успеха, изостајања и владања ученика у првом полугодишту и
❑
❑
❑
❑

предлог мера за унапређивање постигнућа ученика
Извештај о реализацији ИОПа
Разматрање извештаја тимова и секција о реализацији ваннаставних активности у 1. полугођу

Разматрање извештаја о стручном усавршавању - полугодишњи
Разно

МАРТ
❑ Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа
❑ Доношење одлуке о организацији матурског испита и именовање Испитног одбора
❑ Разматрање извештаја руководилаца стручних већа о раду
АПРИЛ
❑ Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа
❑ Разматрање анализе успеха, изостајања и владања ученика у трећем класификационом
периоду
❑

Извештај о реализацији ИОПа

МАЈ
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа
Утврђивање тема за матурске испите
Формирање комисија за матурске испите
Разматрање анализе успеха, изостајања и владања матураната
Организација пријемног испита
Извештај о резултатима са такмичења и учешћа на конкурсима
Извештај о реализацији екскурзије
Извештај о пријемном испиту

ЈУН

❑

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа
Верификација успеха ученика на матурском испиту
Избор ученика генерације, најбољих ученика по одсецима током школовања и најбољих
матурских радова
Разматрање и усвајање извештаја о раду одељењских старешина

❑

Извештај о реализацији ИОПа

❑

Разматрање анализе успеха, изостајања и владања ученика на крају другог полугодишта
Формирање комисија за поправне испите и припремне наставе за поправне испите
Задужења и припрема Годишњег плана рада школе за наредну годину

❑
❑
❑

❑
❑
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АВГУСТ прва седница
❑ Календар рада
❑ Извештај о упису ученика у први разред
❑ Информација о подели часова и изради распореда часова
❑ Предлог задужења наставника у наредној школској години
❑ Преглед педагошке документације
❑ Информација директора о припремљености школе за почетак школске године
АВГУСТ друга седница
❑ Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа
❑ Информација о прикупљеним средствима родит.динара и утрошку, и информација о
финансијском пословању школе
❑ Упознавање са Стручним упутством за организацију образовно-васпитног рада у
средњој школи у школској 2022/23. години
❑ Едукација наставника и запослених о мерама заштите о уношењу и преношењу
вируса Ковид-19
❑ Утврђивање успеха ученика на крају школске године; анализа успеха, изостајања и
владања ученика на крају школске године
❑

Извештај о реализацији ИОПа

❑

Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у шк.
2021/2022. години
Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школe за 2021/22.год.
Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе на крају школске 2021/22. године
Усвајање предлога изабраних уџбеника, приручника и помоћне литературе у школској
2022/23. години
Почетак школске године (организација рада)
Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Акционог плана
Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању
Разматрање и усвајање извештаја о стручном усавршавању за претходну годину
Разматрање и усвајање извештаја о ваннаставним активностимаза претходну годину
Разматрање и усвајање извештаја о раду тимова, актива и већаза претходну годину
Формирање одељења
Избор руководилаца одељењских већа
Избор записничара наставничког већа
Разматрање и усвајање распореда часова
Извештај о упису матураната на факултете

❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
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18.2. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
Руководиоци Одељенских већа:
-

први разред: Марија Миленковић Атанасов
други разред: Марија Глиџић
трећи разред: Маја Андрић
четврти разред: Оливера Станковић Петровић

Седници председава одељењски старешина као непосредни и одговорни руководилац
одељења.
Надлежност Одељењског већа утврђена је Статутом школе:
- помаже ученицима при формирању одељенске заједнице у изради њеног плана рада,
- обезбеди рад наставника на реализовању наставног плана и програма,
- утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и оцену из владања
на предлог одељењског старешине;
- организује, синхронизује и анализира образовно васпитни рад наставника у одељењу,
- помаже одељенску заједницу у вези са наставним, социјалним, материјалним и здравственим
проблемима,
- утврђује појединачни и општи успех по предметима у одговарајућим законским роковима,
- анализира програме предмета и остварује кооперацију између сродних предмета,
- утврђује распоред писмених задатака,
- прати извршавање ваннаставних активности,
- врши анкету о појединим проблемима уз сагласност директора и Наставничког већа,
- организује екскурзије према програму,
- изриче васпитно дисциплинске мере,
- даје предлоге и мере Наставничком већу у вези са побољшањем успеха ученика,
- предлаже Наставничком већу ученике за похвале и награде.
НАПОМЕНА: Формулари/ обрасци за извештаје предметних наставника и одељењских
стрешина за крај класификационих периода и за крај школске године налазе се у прилогу
документа Годишњи план рада школе.
I седница (петак, 10.9.2021)
1. Индивидуални планови рада наставника, одељењског старешине и одељењских заједница
2. Утврђивање календара писмених задатака
3. Инклузивно образовање
4. Екскурзије ученика
II седница (понедељак, 8.11.2021)
1. Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода
2. Похвале, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, предлози мера Наставничком већу
3. Организовање допунске и додатне наставе
4. Утврђивање термина и дневног реда родитељских састанака
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III седница (уторак, 18. 1. 2022)
1. Закључивање оцена, анализа успеха, изостајања и владања на крају првог
полугодишта и предлози мера наставничком већу за унапређивање постигнућа
2. Анализа реализације ИОПа
3. Похвале, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, предлози мера Наставничком већу
4. Реализовање наставних садржаја
5. Утврђивање термина и дневног реда родитељских састанака
IV седница (понедељак, 11. 4. 2022)
1. Анализа успеха, изостајања и владања на крају трећег класификационог периода и предлози
мера наставничком већу за унапређивање постигнућа
2. Анализа реализације ИОПа
3. Похвале, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, предлози мера Наставничком већу
4. Извештај о раду допунске и додатне наставе
5. Утврђивање термина и дневног реда родитељских састанака
6. Организација полагања матурског испита / ЗА МАТУРАНТЕ
7. Календар полагања матурских испита / ЗА МАТУРАНТЕ
V седница (понедељак, 23. 5. 2022) / ЗА МАТУРАНТЕ
1. Закључивање оцена; анализа успеха, изостајања и владања на крају другог полугодишта
2. Похвале, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, предлози мера Наставничком већу
3. Распоред полагања поправних испита
4. Анализа рада додатне и допунске наставе
5. Реализација наставних садржаја по предметима
6. Анализа реализације ИОПа
7. Пријава матурских испита
8. Распоред полагања матурских испита
VI седница (среда, 15. 6. 2022) / ЗА МАТУРАНТЕ
1. Анализа успеха матурских испита.
2. Предлог за избор ученика генерације, најбољих ученика на одсецима током школовања и
најбољих матурских радова на одсеку
3. Утврђивање термина за доделу диплома
V седница (четвртак, 23. 6. 2022)
1. Закључивање оцена; анализа успеха, изостајања и владања на крају другог полугодишта
2. Анализа реализације ИОПа
3. Похвале, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, предлози мера Наставничком већу
4. Реализација наставних садржаја по предметима
5. Анализа рада додатне и допунске наставе
6. Утврђивање термина и дневног реда родитељских састанака
7. Распоред полагања поправних испита
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18.3. ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Одељењски старешина је напосредни педагошки, организациони и административни
организатор рада у одељењу.
Одељењски старешина:
-обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима и стручним сарадницима који
остварују наставу у одељењу и усклађује њихов рад,
-остварује сталан увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње,
-разматра проблеме ученика код савлађивања наставник садржаја из појединих
предмета и налази могућности за побољшање успеха ученика,
-остварује увид у породичне и социјалне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу
са родитељима,
-сазива родитељске састанке и њима руководи,
-прати остваривање наставног плана и програма у одељењу и посебно прати
оцењивање ученика,
-прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке ученика са наставе до
три дана,
-изриче награду и похвалу ученику (из своје надлежности),
-води прописану школску евиденцију,
-потписује сведочанства и ђачке књижице,
-учествује у раду одељењског већа, потписује његове одлуке и предлаже одељењском
већу утврђивање оцене из владања,
-упознаје ученике са школским кућним редом, донетим одлукама стручних органа
школе,
-износи пред органе школе молбе и предлоге ученика,
-стара се остваривању ваннаставних активности ученика у одељењу,
-стара се о остваривању услова за припремање ученика ради учествовања на
такмичењу,
-извршава и друге послове који су општим актом стављени у надлежност.
МЕСЕЦ

*ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШНЕ - ПЛАН РАДА ЗА I РАЗРЕД
САДРЖАЈ РАДА
МЕСЕЦ
САДРЖАЈ РАДА
1. Едукација ученика и
21. Светски дан интернета упознавање са мерама
Начини превенције електронског
превенције уношења и
насиља
ширења вируса Ковид-19 у
школској средини, а у складу
22. Осврет на Правилнике
са Стручним упутством;
школе и обавезу
анкетирање ученика о
придржавања мера
заинересованости за секције
ФЕБРУАР превенције и заштите
и активности обогаћеног
здравља ученика у
једносменског рада
школској средини
2.Избор представника
одељењске заједнице и
Ученичког парламента,
избор ученика за стручне
активе и тимове

23. Анализа безбедносне климе у
школи; мере и начини за
унапређивање толаранције
24. Актуелан питања у
настави

СЕПТЕМБАР
3. Упознавање ученика са
Правилницима школе
(Протокол поступања
установе у одговору на

25. Подршка вршњака - помоћ
ученицима са слабијим
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дискриминацију, насиље,
злост. и занем; о матердисципл. одговорности;
обављање друштвенокорисног и хуманит. рада)

постигнућима
26. Шта ме брине, а шта
ме радује
МАРТ

4. Припреме за обележавање Дaна
школе у складу са епидемиолошком
ситуацијом

28. Важност одржавања личне
хигијене и хигијене у школском
простору - понашање у
учионици, на ходницима и у
школском дворишту

5. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на
ходницима и у школском
дворишту
6. Инклузија – отвореност за
различитост у нашој школи

29. Светски дан здравља –
здраве навике у исхрани

7. Обавезе и одговорности ученика
у образовно-васпитном процесу
ОКРОБАР

30. Треће тромесечје – анализа
успеха, изостанака и дисциплине

8.Teхнике успешног учења –
сарадња са психологом школе
АПРИЛ
9. Важност одржавања личне
хигијене и хигијене у школском
простору - понашање у учионици,
на ходницима и у школском
дворишту у време епидемиолошке
ситуације
10. Разговор о потешкоћама у
постигнућима и мере за њихово
превазилажење

31. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на
ходницима и у школском
дворишту.
32. Односи и комуникација у
одељењу
33. Припреме за крај
школске године – мере за
побољшање успеха

11. Анализа постигнућа на
крају првог тромесечја
НОПВЕМБАР

27. Превенција болести
зависноси

34. Употреба телефона у
трагању за новим
сазнањима

12. Обележавање Међународног
дана толеранције
13. Ефикасно провођење слободног
времена – здраве навике
14. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на
ходницима и у школском
дворишту
15. Превенција болести
зависности

МАЈ

35. Предрасуде и како их
савладати
36. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на
ходницима и у школском
дворишту
37. Светски Дан борбе против
дуванског дима – превенција
зависности од пушења

16. Људска права (поводом
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међународног Дана људских права)
ДЕЦЕМБАР

17. Интерперсонални односи и
поштовање различитости
18. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на
ходницима и у школском
дворишту

ЈУН

38. Светски дан заштите
животне средине – борба
против загађења
пластиком
39. Анализа рада и успеха
у протеклој школској
години

19. Обележавање школске славе
Свети Сава
ЈАНУАР

20. Анализа успеха, изостанака и
дисциплине на крају првог
полугодишта

*ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШНЕ - ПЛАН РАДА ЗА II РАЗРЕД
САДРЖАЈ РАДА
МЕСЕЦ
САДРЖАЈ РАДА
1.Едукација ученика и
21. Светски дан интернета упознавање са мерама
Начини превенције електронског
превенције уношења и
насиља
ширења вируса Ковид-19 у
школској средини, а у
22. Осврет на Правилнике
складу са Стручним
школе и обавезу
упутством; анкетирање
придржавања мера
ученика о заинересованости
ФЕБРУАР превенције и заштите
за секције и активности
здравља ученика у
обогаћеног једносменског
школској средини
рада
23. Анализа безбедносне климе у
2.Избор представника
школи; мере и начини за
одељењске заједнице и
унапређивање толаранције
Ученичког парламента,
избор ученика за стручне
24. Актуелан питања у
СЕПТЕМБАР активе и тимове
настави
МЕСЕЦ

3. Упознавање ученика са
Правилницима школе
(Протокол поступања
установе у одговору на
дискриминацију, насиље,
злост. и занем; о матердисципл. одговорности;
обављање друштвенокорисног и хуманит. рада)

25. Подршка вршњака - помоћ
ученицима са слабијим
постигнућима
26. Шта ме брине, а шта ме
радује
27. Превенција болести
зависноси
МАРТ

4. Припреме за обележавање Дaна
школе у складу са
епидемиолошком ситуацијом
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28. Важност одржавања личне
хигијене и хигијене у школском

простору - понашање у учионици,
на ходницима и у школском
дворишту

5. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на
ходницима и у школском
дворишту
6. Инклузија – отвореност за
различитост у нашој школи

29. Светски дан здравља –
здраве навике у исхрани

7. Обавезе и одговорности ученика
у образовно-васпитном процесу
ОКРОБАР

30. Треће тромесечје – анализа
успеха, изостанака и дисциплине

8.Teхнике успешног учења –
сарадња са психологом школе
9. Важност одржавања личне
хигијене и хигијене у школском
простору - понашање у учионици,
на ходницима и у школском
дворишту у време епидемиолошке
ситуације
10. Разговор о потешкоћама у
постигнућима и мере за њихово
превазилажење

АПРИЛ

32. Односи и комуникација у
одељењу
33. Припреме за крај
школске године – мере за
побољшање успеха

11. Анализа постигнућа на
крају првог тромесечја
НОПВЕМБАР

34. Употреба телефона у
трагању за новим
сазнањима

12. Обележавање Међународног
дана толеранције

35. Предрасуде и како их
савладати

13. Ефикасно провођење слободног
времена – здраве навике
14. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на
ходницима и у школском
дворишту
15. Превенција болести
зависности

МАЈ

36. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на
ходницима и у школском
дворишту
37. Светски Дан борбе против
дуванског дима – превенција
зависности од пушења

16. Људска права (поводом
међународног Дана људских права)
ДЕЦЕМБАР

31. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на
ходницима и у школском
дворишту.

38. Светски дан заштите
животне средине – борба
против загађења пластиком

17. Интерперсонални односи и
поштовање различитости
ЈУН

18. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на
ходницима и у школском
дворишту

39. Анализа рада и успеха
у протеклој школској
години
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19. Обележавање школске славе
Свети Сава
20. Анализа успеха, изостанака и
дисциплине на крају првог
полугодишта

ЈАНУАР

МЕСЕЦ

*ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШНЕ - ПЛАН РАДА ЗА III РАЗРЕД
САДРЖАЈ РАДА
МЕСЕЦ
САДРЖАЈ РАДА
1. . Едукација ученика и
21. Светски дан интернета упознавање са мерама
Начини превенције електронског
превенције уношења и
насиља
ширења вируса Ковид-19 у
школској средини, а у складу
22. Осврт на Правилнике
са Стручним упутством;
школе и обавезу
анкетирање ученика о
придржавања мера
заинересованости за секције
ФЕБРУАР превенције и заштите
и активности обогаћеног
здравља ученика у
једносменског рада
школској средини
2.Избор представника
одељењске заједнице и
Ученичког парламента,
избор ученика за стручне
активе и тимове

23. Анализе дисциплине и
безбедносне климе – мере
за унапређивање
24. Актуелна питања у
настави

СЕПТЕМБАР
3. Упознавање ученика са
Правилницима школе
(Протокол поступања
установе у одговору на
дискриминацију, насиље,
злост. и занем; о матердисципл. одговорности;
обављање друштвенокорисног и хуманит. рада)

25. Подршка вршњака - помоћ
ученицима са слабијим
постигнућима
26. Шта ме брине, а шта
ме радује

4. Припреме за обележавање Дaна
школе у складу са епидемиолошком
ситуацијом

27. Превенција болести
зависноси
МАРТ
28. Важност одржавања личне
хигијене и хигијене у школском
простору - понашање у
учионици, на ходницима и у
школском дворишту

5. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на
ходницима и у школском
дворишту
6. Инклузија – отвореност за
различитост у нашој школи

29. Светски дан здравља –
здраве навике у исхрани

7. Обавезе и одговорности ученика
у образовно-васпитном процесу
ОКРОБАР

30. Треће тромесечје – анализа
успеха, изостанака и дисциплине

8.Teхнике успешног учења –
сарадња са психологом школе
9. Важност одржавања личне
хигијене и хигијене у школском
простору - понашање у учионици,
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АПРИЛ

31. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на

на ходницима и у школском
дворишту у време епидемиолошке
ситуације
10. Разговор о потешкоћама у
постигнућима и мере за њихово
превазилажење

ходницима и у школском
дворишту.
32. Односи и комуникација у
одељењу
33. Припреме за крај
школске године – мере за
побољшање успеха

11. Анализа постигнућа на
крају првог тромесечја
НОПВЕМБАР

12. Обележавање Међународног
дана толеранције

34. Употреба телефона у
трагању за новим
сазнањима

13. Ефикасно провођење слободног
времена – здраве навике

35. Предрасуде и како их
савладати
МАЈ

14. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на
ходницима и у школском
дворишту
15. Превенција болести
зависности

36. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на
ходницима и у школском
дворишту
37. Светски Дан борбе против
дуванског дима – превенција
зависности од пушења

16. Људска права (поводом
међународног Дана људских права)
ДЕЦЕМБАР

38. Светски дан заштите
животне средине – борба
против загађења
пластиком

17. Интерперсонални односи и
поштовање различитости
18. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици, на
ходницима и у школском
дворишту

ЈУН
39. Анализа рада и успеха
у протеклој школској
години

19. Обележавање школске славе
Свети Сава
ЈАНУАР
20. Анализа успеха, изостанака и
дисциплине на крају првог
полугодишта
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*ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ - ПЛАН РАДА ЗА IV РАЗРЕД
МЕСЕЦ

САДРЖАЈ РАДА

МЕСЕЦ

1. Едукација ученика и
упознавање са мерама
превенције уношења и ширења
вируса Ковид-19 у школској
средини, а у складу са
Стручним упутством;
анкетирање ученика о
заинересованости за секције и
активности обогаћеног
једносменског рада
СЕПТЕМБАР

САДРЖАЈ РАДА

19. Обележавање школске
славе Свети Сава

2. Подсећање ученика на
правила понашања и школске
правилнике

ЈАНУАР

20. Анализа безбедносне климе
у школи; мере и начини за
унапређивање толаранције

3. Актуелна питања у настави
4. Професионална
интересовања матураната
5. Придржавање мера
превенције и заштите здравља
ученика – понашање у
учионици, на ходницима и у
школском дворишту
21. Анализа успеха, изостанака
и дисциплине на крају првог
полугодишта
6. Тема по избору ученика

22. Светски дан интернета Начини превенције
електронског насиља

7. Репродуктивно здравље
ОКТОБАР

8. Ближи се матура

ФЕБРУАР

9. Придржавање мера превенције и
заштите здравља ученика – понашање
у учионици, на ходницима и у
школском дворишту

23. Осврет на
Правилнике школе и
обавезу придржавања
мера превенције и
заштите здравља
ученика у школској
средини
24. Час посвећен
Светском дану воде
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25. Свет будућег
занимања – разговор о
припремама за даље
школовање

10. Разговор о потешкоћама у
постигнућима и мере за њихово
превазилажење
11. Анализа постигнућа на
крају првог тромесечја

НОВЕМБАР

12. Обележавање Међународног дана
толеранције

МАРТ

13. Ефикасно провођење слободног
времена – здраве навике

26. Важност одржавања
личне хигијене и
хигијене у школском
простору - понашање у
учионици, на
ходницима и у
школском дворишту
27. *Место, улога и задаци
Војске Србије у систему
безбедности и одбране
Републике Србије; Војна
обавеза у Републици Србији;
Радна и материјална обавеза у
Републици Србији

14. Придржавање мера превенције и
заштите здравља ученика – понашање
у учионици, на ходницима и у
школском дворишту

28. У сусрет Светском дану
здравља – здраве навике у
исхрани
29.Треће тромесечје –
анализа успеха,
изостанака и
дисциплине
15. Полагање матуре – информације
16. Моја права – Светски дан људских
права
ДЕЦЕМБАР

17. Толеранција у нашој школи –
анализа и унапређивање безбедносне
климе

АПРИЛ

30. *Како постати
официр Војске Србије;
Како постати
професионални војник;
Физичка спремност –
предуслов за војни
позив
31. Придржавање мера
превенције и заштите
здравља ученика –
понашање у учионици,
на ходницима и у
школском дворишту

18. Придржавање мера превенције и
заштите здравља ученика – понашање
у учионици, на ходницима и у
школском дворишту

32. Предлози за похвале и
награде ученицима

МАЈ

33. *Служба осматрања
и обавештавања;
Облици неоружаног
отпора; Бојни отрови,
биолошка и запаљива
средства; Цивилна
заштита
34. На крају „путовања“
кроз средњу школу: Ш
та носим са собом
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*Час: „Тактичко технички
зборови“ реализоваће се
организованом посетом
ученика неке од команди,
јединица и установа Војске
Србије у граду, а у складу са
епидемиолошком ситуацијом
*Промена реализација тема у скаладу са
Одредбама Закона о војној, родној и
материјалној обавези из школске 2018/19.
год.
*План рада одељењског старешине, динамика и начин рада могу одступати у зависности од
епидемиолошке ситуације.

18.4 ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊИХ ПЛАНОВА РАДА
НАСТАВНИКА
Оперативни и месечни наставни планови шаљу се на месечном нивоу - сваког првог у месецу
на Гугл драјв организатора наставе. Такође, у електронском облику достављају се и планови
допунске и додатне наставе, а сваки наставник поседује и штампану верзију свог оперативног/
месечног плана рада за предмет који предаје.

18.5 РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ
План дневног реда родитељских састанака:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 31.8.2021.год. за I разред.

1.
2.
3.
4.

Едукација родитеља о мерама заштите здравља ученика и
запослених у установи и обавеза придржавања мера из стручног упутства и смерница
Министарства просвете
Упознавање родитеља и ученика са Стручним упутством остваривања образовно-васпитног рада
у средњим школама у школској 2021-2022.
Договор о начину комуникације између родитеља и одељењског старешине
Упознавање родитеља и ученика са распоредом часова, распоредом звоњења, учионицама и
школским простором

5.

Упознавање родитеља са Правилником о понашању и материјално – дисциплинској
одговорности ученика, запослених и родитеља

6.
7.

Избор представника родитеља за Савет родитеља
Ученичке стипендије, прикупљање документације и рокови ( Биће конкурс на огласној табли и
одељењске старешине ће обавестити ђаке. Препоруке су да родитељи детаљно прочитају
упутство и припреме и предају одговарајућу документацију у оквиру задатог рока).
Сагласност родитеља за ангажовање ученика у ваннаставним
активностима, за фотографисање и употребу личних података
Отворена врата и план подршке
Упознавање родитеља са критеријумима оцењивања ( Правилник о оцењивању – Закон о
средњем образовању и васпитању)
Разно

8.
9.
10.
11.
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• Мејлови родитеља за ЕС дневник
I састанак за II, III и IV разред
Едукација родитеља о мерама заштите здравља ученика и запослених у установи и обавеза
придржавања мера из стручног упутства и смерница Министарства просвете
2. Упознавање родитеља и ученика са Стручним упутством остваривања образовно-васпитног рада у
средњим школама у школској 2021-2022.
3.
Договор о начину комуникације између родитеља и одељењског старешине
4.
Упознавање родитеља и ученика са распоредом часова, распоредом звоњења и учионицама
5.
Упознавање родитеља са Правилником о понашању и материјално – дисциплинској одговорности
ученика
6.
Избор представника родитеља за Савет родитеља
7.
Ученичке стипендије, прикупљање документације и рокови ( Биће конкурс на огласној табли и
одељењске старешине ће обавестити ђаке. Препоруке су да родитељи детаљно прочитају
упутство и припреме и предају одговарајућу документацију у оквиру задатог рока).
8.
Сагласност родитеља за ангажовање ученика у ваннаставним
активностима, за фотографисање и употребу личних података
9.
Отворена врата и план подршке
10. Упознавање родитеља са критеријумима оцењивања ( Правилник о оцењивању – Закон о средњем
образовању и васпитању)
11.
Информација о трошењу родитељског динара за претходну школску годину
12.
Разно
1.

II састанак
Анализа успеха и дисциплине на крају I класификационог периода ( предлози мера
Наставничког већа за унапређење постигнућа)
2.
Допунска и додатна настава
3.
Правилник о обављању друштвено – корисног, односно хуманитарног рада
4.
Потписивање сагласности за осигурање ученика
5.
Разматрање одлуке Савета родитеља о утврђеној висини добровољног учешћа родитеља у
обезбеђивању средстава за виши квалитет образовања и одлука Школског одбора о намени коришћења
6.
Разно
1.

III састанак
Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта ( предлози мера Наставничког већа за
унапређење постигнућа)
2.
Васпитне и васпитно дисциплинске мере и предлози за друштвено користан рад
3.
Обавештење о полагању и календару матурског испита / ЗА IV РАЗРЕД
4.
Разно
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IV састанак
Анализа успеха и дисциплине на крају III класификационог периода ( предлози мера
Наставничког већа за унапређење постигнућа)
Организација полагања матурских испита и термини полагања / ЗА IV РАЗРЕД
Матурско вече / ЗА IV РАЗРЕД
Екскурзија
Анкета за родитеље (самовредновање)
Разно
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V састанак
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анализа успеха и дисциплине на крају школске године
Похвале, васпитне и васпитно дисциплинске мере
Подела сведочанства
Државна матура (I, II, III разред)
Екскурзија за школску 2022/2023.год.
Додела диплома / ЗА IV РАЗРЕД
Разно

18.6. СТРУЧНА ВЕЋА ШКОЛЕ
У школи се формирају стручна већа:
- за српски и енглески језик
- опште.обр.пр.природног усмерења
- опште.обр.пр.друштвеног усмерења
- за образовни профил ликовни техничар
- за образовни профил техничар дизајн графике
- за образовни профил техничар дизајн текстила
- за образовни профил техничар дизајнер ентеријера и индустријских производа

18.6.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ - ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
И ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Председник Стручног већа: Јасмина Станковић
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Август 2021.

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ
САДРЖАЈИ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Формирање Стручног већа и избор
председника и записничара.
Израда предлога годишњег плана и
програма рада Стручног већа.
Усвајање извештаја о једногодишњем раду
Стручног већа.
Утврђивање потреба на
нивоу већа (наставна
средства и сл.).
Израда годишњих и оперативних планова
рада.
Усвајање извештаја о стручном
усавршавању за школску 2020/2021.
годину.
Израда и усвајање личних планова
стручног усавршавања за школску
2021/2022. годину
Избор уџбеника и литературе.
Усвајање предлога поделе часова.
Иницијално тестирање ученика
(припремне активности).
Критеријуми оцењивања.

Састанак Стручног
већа
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НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Председник и
чланови Стручног
већа

Септембар 2021.

Усвајање годишњег плана и програма рада
Стручног већа.

Састанак Стручног
већа

Председник и
чланови Стручног
већа

Критеријуми оцењивања и облици
вредновања рада ученика.

Иницијално тестирање ученика.
Договор и реализација часова за развој
МПК „Одговоран однос према здрављу
код ученика“ и/или садржаја о родној
равноправности.
Октобар 2021.

Новембар 2021.

Јануар 2022.

Март/Април
2022.

Мај/Јун 2022.

Јун 2022.

Организовање допунског и додатног рада.
Укључивање ученика у секције.*
Организовање обележавања Дана школе.*
Анализа иницијалног тестирања ученика.
Анализа образовно-васпитних постигнућа
ученика на крају првог тромесечја.
Праћење реализације ИОП-а за предмете
Стручног већа.
Дефинисање начина за пружање додатне
подршке ученицима којима је неопходна
(ученици који имају слабија постигнућа и
сл.).
Анализа образовно-васпитних постигнућа
ученика на крају првог полугодишта.
Праћење реализације ИОП-а за предмете
Стручног већа.
Праћење напредовања ученика по ИОП-у.
Ефекти додатне и допунске наставе.*
Анализа стручног усавршавања у првом
полугодишту.
Утврђивање матурских питања и тема.
Организовање прославе школске славе
Светог Саве.*
Анализа образовно-васпитних постигнућа
ученика на крају трећег тромесечја.
Праћење реализације ИОП-а за предмете
Стручног већа.
Сарадња са библиотечком секцијом
поводом Светског дана писаца.*
Припрема ученика за полагање матурског
испита.
Организација матурског испита.
Анализа образовно-васпитних постигнућа
ученика на крају школске године.
Реализација ИОП-а за предмете Стручног
већа.
Анализа ефеката додатне и допунске
наставе.
Реализација наставних планова и
програма.
Прелиминарна подела часова.
Анализа и унапређење једногодишњег
рада Стручног већа.
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Састанак Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Састанак Стручног
већа
Састанак Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Август 2022.

Током целе
школске године
Током целе
школске године

Током целе
школске године

Формирање Стручног већа и избор
председника и записничара.
Израда предлога годишњег плана и
програма рада Стручног већа.
Усвајање извештаја о једногодишњем
раду Стручног већа.
Утврђивање потреба на
нивоу већа (наставна
средства и сл.).
Израда годишњих и оперативних
планова рада.
Усвајање извештаја о стручном
усавршавању за школску 2021/2022.
годину.
Израда и усвајање личних планова
стручног усавршавања за школску
2022/2023. годину
Избор уџбеника и литературе.
Усвајање предлога поделе часова.
Иницијално тестирање ученика
(припремне активности)
Критеријуми оцењивања

Састанак Стручног
већа / онлајн
састанак*

Чланови Стручног
већа

Припрема за учешће ученика на
такмичењима и конкурсима.*

Састанак Стручног
већа
Ваннаставне
активности

Чланови Стручног
већа

Израда периодичних тромесечних
извештаја о стручном усавршавању унутар
и ван установе.

Састанак Стручног
већа

Председник и
чланови Стручног
већа

Праћење нових законских решења.

Састанак
Педагошког
колегијума и
Стручног већа
Часови, иновације,
савремене методе
и облици рада
Наставне и
ваннаставне
активности
Ваннаставне
активности
Ваннаставне
активности
Сарадња са
родитељима

Председник и
чланови Стручног
већа

Чланови Стручног
Осавремењивање наставног процеса.
упознавање са конкурсима стручног
већа
усавршавања, вебинарима.
Чланови Стручног
Током целе
Сарадња са другим активима (корелација
школске године
предмета),органима школе и сарадња са
и Наставничког
Активом за ШРП и СМВ.
већа
Чланови Стручног
Током целе
Учествовање у остваривању програма
школске године
културне и јавне делатности школе.
већа
Чланови Стручног
Током целе
Учествовање на семинарима /вебинарима у
школске године
организацији Министарства просвете.
већа
Чланови Стручног
Током целе
Сарадња са родитељима ученика –
школске године
„Отворена врата“*
већа
Начини праћења реализације програма Стручног већа:
Записници са састанака Стручних већа и дневници ваннаставних активности.
Носиоци праћења: директор, председник Стручног већа
*Начин реализације зависиће од актуелне епидемиолошке ситуације и упутстава Министарства
просвете.
Током целе
школске године
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18.6.2. СТРУЧНО ВЕЋЕ-ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА ДРУШТВЕНОГ УСМЕРЕЊА
Председник стручног већа: Маја Андрић
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Август 2021.

Септембар 2021.

Октобар 2021.

Новембар /

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ
САДРЖАЈИ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Формирање Стручног већа и избор
председника
Израда предлога годишњег плана и
програма рада Стручног већа.
Утврђивање потреба на
нивоу већа (наставна
средства и сл.).
Израда годишњих и оперативних планова
рада; организација наставе у складу са
Стручним упутством за организовање и
остваривање наставе Министарства
просвете.
Усвајање извештаја о стручном
усавршавању за школску 2021/2022.
годину.
Израда и усвајање личних планова
стручног усавршавања.
Избор уџбеника и литературе.
Усвајање предлога поделе часова.
Иницијално тестирање ученика
(припремне активности).

Састанак Стручног
већа

Председник и
чланови Стручног
већа

Усвајање годишњег плана и програма рада
Стручног већа.

Састанак Стручног
већа / онлајн
састанак*

Председник и
чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа / онлајн
састанак*

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног

Чланови Стручног

Критеријуми оцењивања и облици
вредновања рада ученика.
Иницијално тестирање ученика.
Дефинисање начина за пружање додатне
подршке ученицима којима је неопходна.
Правила понашања ученика и колега за
време наставе, у просторијама школе и
школском дворишту у новонасталим
условима рада услед епидемиолошке
ситуације (придржавање мера превенције),
међуколегијална сарадња и уважавање
Организовање угледних/ огледних часова
(одговоран однос према здрављу у
програмима наставе и учења, родна
равноправност).
Организовање допунског и додатног рада.*
Укључивање ученика у секције (драмска,
новинарска).*
Организовање обележавања Дана школе.*
Анализа иницијалног тестирања ученика.
Редовни рад стручног већа и сарадња са
осталим стручним већима.
Разно .
Анализа образовно-васпитних постигнућа
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Децембар 2021.

Јануар 2022.

ученика на крају првог тромесечја.
Праћење реализације ИОП-а за предмете
Стручног већа.
Дефинисање начина за пружање додатне
подршке ученицима којима је неопходна
(ученици који имају слабија постигнућа и
сл.).
Комуникација ученик ↔ професор.
Разно.
Анализа образовно-васпитних постигнућа
ученика на крају првог полугодишта.
Организовање прославе школске славе
Светог Саве.*
Редовни рад Стручног већа и сарадња са
осталим Стручним већима.
Анализа стручног усавршавања у првом
полугодишту.
Разно.
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већа / онлајн
састанак*

Састанак Стручног
већа / онлајн
састанак*

већа

Чланови Стручног
већа

Фебруар/Март
2022.

Април 2022.

Мај/Јун 2022.

Јун 2022.

Август 2022.

Праћење реализације ИОП-а за предмете
Стручног већа.
Праћење напредовања ученика по ИОП-у.
Ефекти додатне и допунске наставе.*
Утврђивање матурских питања и тема.
Активности и задужења наставника и
ученика на фестивалу „ Ноћ музеја“ маја
месеца *
Разно.
Анализа образовно-васпитних постигнућа
ученика на крају трећег тромесечја.
Праћење реализације ИОП-а за предмете
Стручног већа.
Договор у вези Дана отворених врата
(тромесечје) *
Учешће ученика у промоцији Уметничке
школе. *
Редовни рад стручног већа и сарадња са
осталим стручним већима.
Разно.
Припрема ученика за полагање матурског
испита.
Активности и задужења наставника и
ученика на фестивалу „ Ноћ музеја“ ,
договор око дежурства *
Разно.
Анализа образовно-васпитних постигнућа
ученика на крају школске године.
Реализација ИОП-а за предмете Стручног
већа.
Анализа ефеката додатне и допунске
наставе.
Реализација наставних планова и
програма.
Прелиминарна подела часова.
Анализа и унапређење једногодишњег
рада Стручног већа.
Усвајање извештаја о стручном
усавршавању за школску 2021/2022.
годину.
Усвајање предлога плана стручног
усавршавања за следећу школску годину.
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Састанак Стручног
већа / онлајн
састанак*

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа / онлајн
састанак*

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа / онлајн
састанак*

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа / онлајн
састанак*

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа / онлајн
састанак*

Чланови Стручног
већа

Током целе
школске године

Припрема за учешће ученика на
такмичењима и конкурсима.*

Током целе
школске године

Израда периодичних тромесечних
извештаја о стручном усавршавању унутар
и ван установе.

Током целе
школске године
Током целе
школске године
Током целе
школске године
Током целе
школске године
Током целе
школске године
Током целе
школске године

Праћење нових законских решења.

Осавремењивање наставног процеса.
упознавање са конкурсима стручног
усавршавања, вебинарима.
Сарадња са другим активима (корелација
предмета),органима школе и сарадња са
Активом за ШРП и СМВ.
Учествовање у остваривању програма
културне и јавне делатности школе.
Учествовање на семинарима /вебинарима у
организацији Министарства просвете.
Сарадња са родитељима ученика –
„Отворена врата“*

Састанак Стручног
већа / онлајн
састанак*
Ваннаставне
активности
Састанак Стручног
већа / онлајн
састанак*
Састанак
Педагошког
колегијума и
Стручног већа /
онлајн састанак*
Часови, иновације,
савремене методе
и облици рада
Наставне и
ваннаставне
активности
Ваннаставне
активности
Ваннаставне
активности
Сарадња са
родитељима

Чланови Стручног
већа
Председник и
чланови Стручног
већа
Председник и
чланови Стручног
већа
Чланови Стручног
већа
Чланови Стручног
и Наставничког
већа
Чланови Стручног
већа
Чланови Стручног
већа
Чланови Стручног
већа

Начини праћења реализације програма Стручног већа:
Записници са састанака Стручних већа и дневници ваннаставних активности.
Носиоци праћења: директор, председник Стручног већа
*Начин реализације зависиће од актуелне епидемиолошке ситуације и упутстава Министарства
просвете.
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18.6.3 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
Председник стручног већа: Светлана Стевановић

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

-Израда предлога годишњег плана и
програма
-Утврђивање потреба на
нивоу већа о наставним
средствима
-Израда личног плана стручног
усавршавања
- Избор уџбеника и литературе
- Иницијално тестирање
- Актуелна питања – начин реализације и
организације наставе: израда годишњих и
оперативних планова рада; организација
наставе у складу са Стручним упутством
за организовање и остваривање наставе
Министарства просвете
-Календар рада за шк.2021/22.год.
-Коначна подела часова
-Критеријуми оцењивања /Правилник о
оцењивању
-Усвајање годишњег плана и програма
- Израда годишњих и оперативних
планова рада
-Инцијално тестирање
- Мешђупредметне компетенције
-Информације о новом каталогу
стручног усавршавања
-Планирање писмених вежби и
контролних задатака
-Додатна и допунска настава
-Анализа иницијалног тестирања
Анализа васпитно-образовних постигнућа
ученика на крају првог тромесечја
-Усаглашавање критеријума оцењивања
- Анализа постигнућа ученика који
похађају допунску/додатну наставу
-Сарадња са стручном психолошком
службом
-Праћење напредовања ученика по ИОП-у
-Анализа васпитно-образовних
постигнућа ученика на крају првог
полугођа
- Реализација наставних планова и
програма
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Сви чланови
стручног већа

-Вођење записника
-Састанак

Сви чланови
стручног већа

-Вођење записника
-Састанак

Сви чланови
стручног већа

-Вођење записника
-Састанак

Сви чланови
стручног већа

-Вођење записника
-Састанак

Сви чланови
стручног већа

-Вођење записника
-Састанак

Јануар

Фебруар/
Март

Април

Мај

Јун

Током школске
године

-Дефинисање начина за пружање додатне
подршке ученицима којима је неопходна
(ученици који имају слабија постигнућа и
сл.).
-Анализа стручног усавршавања у првом
полугодишту.

-Анализа успешности допунске и додатне
наставе
-Извођење угледних часова-анализа са
дискусијом
-Анализа примене дефинисаних
критеријума оцењивања
-Праћење напредовања ученика
- Праћење ученика по ИОП-У
-Преиспитивање и унапређивање рада
стручног већа
-Анализа постигнућа ученика који
похађају допунску/додатну наставу
-Анализа постигнућа ученика на крају
школске године
- Реализација наставних планова и
програма
-Анализа рада стручног већа
-Прелиминарна подела часова
Сарадња са родитељима учениака –
„Отворена врата“
- Праћење нових законских решења
- Сарадња са другим органима школе и
сарадња са Активом за ШРП и СМВ.

Сви чланови
стручног већа

-Вођење записника
-Састанак

Сви чланови
стручног већа

-Вођење записника
-Састанак

Сви чланови
стручног већа

-Вођење записника
-Састанак

Сви чланови
стручног већа

-Вођење записника
-Састанак

Сви чланови
стручног већа

-Вођење записника
-Састанак

Сви чланови
стручног већа

Вођење записника
-Састанак

18.6.4 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ОДСЕКА ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ
Председник стручног већа: Данијела Давидовић
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ
САДРЖАЈИ

-

-

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Усвајање годишњег плана и
програма рада Стручног актива
Усвајање индивидуалних планова
стручног усавршавања и
напредовања унутар и ван
установе за школску 2021/22. год.
Критеријуми оцењивања и
облици вредновања рада ученика.
Дефинисање начина за пружање
додатне подршке ученицима
којима је неопходна
Правила понашања ученика и
колега за време наставе, у
просторијама школе и школском
дворишту у новонасталим
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Састанак Стручног
већа

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Чланови Стручног
већа

-

-

Октобар

-

Новембар

-

-

-

-

условима рада услед
епидемиолошке ситуације
(придржавање мера превенције),
међуколегијална сарадња и
уважавање
Организовање угледних/
огледних часова међу
наставницима струке (одговоран
однос према здрављу у
програмима наставе и учења,
родна равноправност)(корелација
предмета, међупредметне
компетенције)*
Селекција радова ученика и
израда пропагандног материјала
поводом изложбе за Дан школе *
Редовни рад Стручног већа.
Разно
Сарадња стручних већа при
поставци и организацији изложби
у оквиру прославе Дана школе. *
Организовање допунског и
додатног рада
Редовни рад стручног већа и
сарадња са осталим стручним
већима.
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу
Разно
Анализа примене дефинисаних
критеријума оцењивања и
понашања ученика на часовима
струке
Анализа постигнућа ученика који
похађају допунску/додатну
наставу
Анализа успеха ученика на
тромесечју и праћење
напредовања ученика по ИОПу
Комуникација ученик ↔
професор.
Информисање професора и
ангажовање ученика на
конкурсима, менторски рад
професора.
Стручно усавршавање-едукација
професора.
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу.
Селекција радова ученика
поводом изложбе за Дан
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Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа, Руководство
школе

Састанак Стручног
већа
.

Чланови Стручног
већа

-

-

Децембар

-

-

-

Јануар, фебруар

-

-

-

отворених врата (тромесечје) *
Припрема штампаног материјала
за припремну наставу за
пријемни испит и презентацију
школе.*
Редовни рад стручног већа и
сарадња са осталим стручним
већима
Разно

Сагледавање рада ученика и
резултата рада на стручним
предметима.
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу.
Редовни рад Стручног већа и
сарадња са осталим Стручним
већима.
Предлог тема за матурски испит
Ажурирање података и
документовање свих
активности ученика и чланова
већа (конкурси, изложбе,
фотографије)
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу.
Разно

Састанак Стручног
већа

Промоција школе кроз
припремну наставу, радионице и
обилазак основних школа *
Усвајање тема за матурски испит
Анализа постигнућа ученика и
мере за побољшање постигнућа
ученика, очекивани исходи;
постигнућа ученика по ИОПу
Селекција радова ученика
поводом изложбе за Дан
отворених врата (тромесечје) и
прославе школске славе Светог
Саве *
Редовни рад Стручног већа и
сарадња са осталим Стручним
већима.
Разно

Састанак Стручног
већа
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Чланови Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Март

-

-

Април

-

-

-

Мај

-

Промоција школе у медијима и
основним школама.*
Отворена врата.*
Сарадња са Градским
институцијама. *
Редовни рад стручног већа и
сарадња са осталим стручним
већима.
Активности и задужења
наставника и ученика на
фестивалу „ Ноћ музеја“ маја
месеца *
Разно
Анализа постигнућа ученика и
мере за побољшање постигнућа
ученика, очекивани исходи;
постигнућа ученика по ИОПу
Анализа постигнућа ученика који
похађају допунску/додатну
наставу.
Анализа примене дефинисаних
критеријума оцењивања и
понашања ученика на часовима
струке.
Договор у вези Дана отворених
врата (тромесечје) *
Учешће ученика у промоцији
Уметничке школе. *
Редовни рад стручног већа и
сарадња са осталим стручним
већима.
Разно
Припрема матураната за израду
матурских радова: начин израде,

полагања, опремања, одбране,
и одржавања
-

-

Реализација матурског испита –
предматурске праксе и изборних
предмета. *
Организација изложбе матурских
радова. Сарадња стручних већа. *
Припрема матураната за
полагање пријемних испита.
Селекција радова за изложбу
поводом Ноћи музеја. *
Активности и задужења
наставника и ученика на
фестивалу „ Ноћ музеја“ , договор
око дежурства *
Разно
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Састанак Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Састанак Стручног
већа
(онлајн састанак у
зависности од
епидемиолошке
ситуације)
Активности се
организују уколико
епидемиолошка
ситуација
дозвољава.

Чланови Стручног
већа

Јун

-

-

-

-

-

Август

-

-

Изложба радова матураната
ученика Уметничке школе *
Избор најбољег рада и најбољег
ученика на Графичком одсеку.
Предлог за ученика генерације
Анализа примене дефинисаних
критеријума оцењивања и
понашања ученика на часовима
струке
Анализа постигнућа ученика на
крају школске године;
постигнућа ученика по ИОПу
Анализа постигнућа ученика који
похађају допунску/додатну
наставу.
Изложба радова ученика 2.и 3.
разреда за родитеље на крају
другог полугођа *
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу
Ажурирање података и
документовање свих активности
ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе,
фотографије). *
Сређивање специјализованих
учионица на одсеку.
Предлог поделе часова из
предмета струке за школску
2021/22. Годину
Анализа рада стручног већа
Реализација наставних планова и
програма
Разно
Усвајање извештаја о раду
Стручног већа за школску
2021/22. годину
Формирање Стручног већа и
избор председника.
Израда предлога годишњег плана
и програма.
Избор уџбеника и литературе
Предлози активности за школску
2021/22. год.
Програм одвијања
међупредметне сарадње
наставника на смеру, корелација
предмета
Договор око набавке неопходних
наставних средстава и материјала
на одсеку
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Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Оцењивање и усклађивање
критеријума професора стручних
предмета. Рад на мотивацији и
постигнућима ученика.
- Договор око иницијалног
тестирања
- Актуелна питања – начин
реализације и организације
наставе: израда годишњих и
оперативних планова рада;
организација наставе у складу са
Стручним упутством за
организовање и остваривање
наставе Министарства просвете
Организовање предавања стручњака
из области дизајна, примери праксе,
(професионална орјентација)*
Активно учешће на конкурсима из
области дизајна, ликовног
стваралаштва и калиграфије*
Стручно усавршавање – едукација
наставника

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Програм одвијања међупредметне
сарадње наставника на смеру,
корелација предмета*
Проналажење мотивационих
поступака за успешан рад

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Оцењивање и усклађивање
критеријума професора стручних
предмета. Рад на мотивацији и
постигнућима ученика.
Информисање професора и
ангажовање ученика на конкурсима,
менторски рад професора.

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак
Педагошког
колегијума и
Стручног већа

Председник и чланови
Стручног већа

Састанак

Чланови Стручног
већа и интерни
носилац промена

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак

Чланови Стручног
већа

Праћење нових законских решења.
Осавремењивање наставног процеса:

Током школске
године

Састанак Стручног
већа

-

Осмишљавање структуре часа као и
облика и метода рада.
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја.
Презентовање члановима стручног
већа.
Актуелне стручне теме- разговори и
предавања
Сарадња са педагошко- психолошком
службом
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Током школске
године
Током целе
школске године

-

Праћење и анализа постигнућа
ученика.

- Сарадња са родитељима – “Отворена
врата” *

Састанак Стручног
актива, седнице
Наставничког

Чланови Стручног
већа

Сарадња са
родитељима

Чланови Стручног
већа

Састанак

Чланови Стручног
већа

Састанак

Чланови Стручног
већа

Састанак

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током целе
школске године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Учествовање у организацији
ученичке задруге и ученичке секције

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Током школске
године

-

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Током школске
године

-

Састанак

Руководиоци
Стручних већа,
председник ученичког
парламента

Током школске
године

-

Дефинисање начина за пружање
подршке у учењу и раду ученицима
којима је помоћ потебна
Сарадња са осталим стручним већима
на нивоу школе, активом за развојно
планирање, активом за
самовредновање и Ученичким
парламентом
Учествовање у акцијама које се
организују у граду *

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа, руководство
школе

Ажурирање података и
документовање свих активности
ученика и чланова већа (конкурси,
изложбе, фотографије).
Учествовање у остваривању
програма културне и јавне
делатности Школе: ШРП.
Учествовање на семинарима у
организацији Министарства просвете
и спорта
Сарадња са институцијма и стручним
фирмама које се баве графичким
дизајном у склопу блок наставе
Реализовање радионица у установи и
ван ње (промоција основним
школама)
Промоција школе у установи и изван
ње кроз организовање припремне
наставе и радионица на одсеку *

Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења.
Анализа записника састанака стручног већа.
Носиоци праћења: директор школе и екстерни и интерни носиоци промена, Стручно веће наставника.
Активности се одвијају у зависности о епидемилошке ситуације. У случају неповољне епидемиолошке
ситуације, састанци актива се одвијају онлајн путем оформљене вибер групе.
*Ове активности и догађаји могу бити реализовани уколико епидемиолошка ситуација буде дозвоњавала
њихову реализацију.

-
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18.6.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ОДСЕКА ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА
Председник стручног већа: Лара Петровић
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Август

Септембар

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ

Усвајање плана и програма рада Стручног
већа за школску 2021/2022. годину.
Усвајање поделе часова.
Набавка неопходног материјала за
практичан рад за штампу текстила, ткање
и обл. одевања.
Лични планови за школску 2021/2022.
годину.
Планирање и организација иницијалног
тестирања ученика.
Актуелна питања – начин реализације и
организације наставе: израда годишњих и
оперативних планова рада; организација
наставе у складу са Стручним упутством
за организовање и остваривање наставе
Министарства просвете.
Разно
Планирање програма рада Стручног већа.
Спровођење иницијалног тестирања.
Усаглашавање нових наставних планова и
програма.
Избор уџбеника и литературе
Планирање и договор око набавке
потребног материјала за практичан рад на
предметима Ткање и Штампа текстила.
Критеријуми оцењивања и облици
вредновања рада ученика.
Усвајање индивидуалних планова
стручног усавршавања и напредовања
унутар и ван установе за школску 2021/22.
год.
Правила понашања ученика и колега за
време наставе, у просторијама школе и
школском дворишту у новонасталим
условима рада услед епидемиолошке
ситуације (придржавање мера
превенције), међуколегијална сарадња и
уважавање
Организовање угледних/ огледних
часова (одговоран однос према здрављу
у програмима наставе и учења, родна
равноправност)*
Селекција радова ученика поводом
изложбе за Дан Школе. *
Редовни рад Стручног већа.

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Састанак

Председник и чланови
стручног већа

Састанак

Председник и чланови
стручног већа

Састанак

Председник и чланови
стручног већа

Разно
Октобар

Сарадња стручних већа при поставци и
организацији изложби у оквиру прославе
Дана школе. Организовање допунског и
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Новембар

Децембар

Јануар и
фебруар

додатног рада.
Ажурирањe података и документовање
свих активности ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе, фотографије).
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу
Редовни рад стручног већа и сарадња са
осталим стручним већима.
Оцењивање и усклађивање критеријума
професора стручних предмета. Рад на
мотивацији и постигнућима ученика.
Праћење напредовања ученика по ИОПу
Информисање професора и ангажовање
ученика на конкурсима, менторски рад
професора.
Стручно усавршавање – едукација
професора.
Ажурирање података и документовање
свих активности ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе, фотографије).
Комуникација ученик ↔ професор.
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и приказ
стручном активу
Редовни рад стручног већа и сарадња са
осталим стручним већима.
Сагледавање рада ученика и резултата
рада на стручним предметима.
Редовни рад стручног већа и сарадња са
осталим стручним већима.
Ажурирање података и документовање
свих активности ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе, фотографије).
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу
Предлог тема за матурски испит.
Анализа успеха ученика у првом
полугодишту и праћење напредовања
ученика по ИОП-у
Промоција школе кроз припремну наставу
и обилазак основних школа. Могућност
организације „Отворених врата“.*
Организовање прославе школске славе
Светог Саве.*
Ажурирање података и документовање
свих активности ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе, фотографије).
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу
Редовни рад стручног већа и сарадња са
осталим стручним већима.
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Састанак

Председник и чланови
стручног већа

Састанак

Председник и чланови
стручног већа

Састанак

Председник и чланови
стручног већа

Март

Април

Мај

Јун

Промоција школе у основним школама.*
Отворена врата.*
Сарадња са Градским институцијама.
Редовни рад стручног већа и сарадња са
осталим стручним већима.
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и приказ
стручном активу
Ажурирање података и документовање
свих активности ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе, фотографије).
Учешће ученика у промоцији Уметничке
школе. *
Анализа успеха ученика на тромесечју и
праћење напредовања ученика по ИОПу
Редовни рад стручног већа и сарадња са
осталим стручним већима.
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу
Ажурирање података и документовање
свих активности ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе, фотографије).
Припреме за извођење матурског испита.
Реализација матурског испита –
предматурске праксе и изборних
предмета.
Организација изложбе матурских радова.
Сарадња стручних већа.
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и приказ
стручном активу
Ажурирање података и документовање
свих активности ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе, фотографије).
Изложба радова матураната ученика
Уметничке школе. *
Анализа успеха ученика у на крају
школске године и анализа постигнућа
ученика по ИОП-у
Избор најуспешнијег матурског рада,
најбољег ученика на Текстилном одсеку,
предлог за ученика генерације.
Сређивање учионица, ткачнице, ормара са
радовима ученика и наставним средствима
Сумирање резултата рада у протеклој
школској години.
Предлог поделе часова за нову школску
годину.
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу
Ажурирање података и документовање
свих активности ученика и чланова већа
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Састанак

Председник и чланови
стручног већа

Састанак

Председник и чланови
стручног већа

Састанак

Председник и чланови
стручног већа

Састанак

Председник и чланови
стручног већа

(конкурси, изложбе, фотографије).
Током целе
школске године

Праћење нових законских решења.

Током целе
школске године

Осавремењивање наставног процеса:
Осмишљавање структуре часа као и
облика и метода рада.

Током целе
школске године

Праћење и анализа постигнућа ученика.

Током целе
школске године
Током целе
школске године

Састанак Педагошког
Председник и чланови
колегијума и
Стручног већа
Стручног већа
Чланови Стручног већа
Састанак
и интерни носилац
промена
Састанак стручног
актива, седнице
Чланови Стручног већа
Наставничког већа
Сарадња са
Чланови Стручног већа
родитељима

Сарадња са родитељима – “Отворена
врата”
Учествовање у остваривању програма
Састанак
Чланови Стручног већа
културне и јавне делатности Школе: ШРП.
Учествовање на семинарима у
Током целе
организацији Министарства просвете и
Састанак
Чланови Стручног већа
школске године
спорта
Праћење стручне литературе и
Током целе
мултимедијалних садржаја. Презентовање Састанак
Чланови Стручног већа
школске године
члановима стручног већа.
Током целе
Актуелне стручне темеразговори и
Састанак
Чланови Стручног већа
школске године предавања
Током целе
Сарадња са педагошко психолошком
Састанак
Чланови Стручног већа
школске године службом
Сарадња са другим активима: Активом за
Током целе
развојно планирање и активом за
Састанак
Чланови Стручног већа
школске године
самовредновање
Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења. Анализа записника састанака
стручног већа.
Носиоци праћења: директор школе и екстерни и интерни носиоци промена, Стручно веће наставника.
*Ове активности и догађаји могу бити реализовани уколико епидемиолошка ситуација буде
дозвоњавала њихову реализацију.
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18.6.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ОДСЕКА ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР
Председник стручног већа: Ивана Савић
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Август

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ
САДРЖАЈИ

-

-

-

-

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Усвајање извештаја о раду
Стручног већа за школску
2021/22. годину
Формирање Стручног већа и
избор председника.
Израда предлога годишњег плана
и програма.
Избор уџбеника и литературе
Предлози активности за школску
2021/22. год.
Програм одвијања
међупредметне сарадње
наставника на смеру, корелација
предмета
Договор око набавке неопходних
наставних средстава и материјала
на одсеку
Оцењивање и усклађивање
критеријума професора стручних
предмета. Рад на мотивацији и
постигнућима ученика.
Договор око иницијалног
тестирања
Актуелна питања – начин
реализације и организације
наставе: израда годишњих и
оперативних планова рада;
организација наставе у складу са
Стручним упутством за
организовање и остваривање
наставе Министарства просвете
Разматрање и придржавање свих
мера превенције и заштите од
инфекције Covid-19
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Састанак Стручног
већа

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Чланови Стручног
већа

Септембар

-

-

-

-

Октобар

-

-

Новембар

-

Усвајање годишњег плана и
програма рада Стручног актива
Усвајање индивидуалних планова
стручног усавршавања и
напредовања унутар и ван
установе за школску 2021/22. год.
Дефинисање начина за пружање
додатне подршке ученицима
којима је неопходна
Правила понашања ученика и
колега за време наставе, у
просторијама школе и школском
дворишту у новонасталим
условима рада услед
епидемиолошке ситуације
(придржавање мера превенције),
међуколегијална сарадња и
уважавање
Ажурирање података и
документовање свих активности
ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе,
фотографије).
Организовање угледних/
огледних часова међу
наставницима струке (корелација
предмета)*
Селекција радова ученика и
израда пропагандног материјала
поводом изложбе за Дан школе *
Редовни рад Стручног већа.
Разно

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Сарадња стручних већа при
поставци и организацији изложби
у оквиру прославе Дана школе. *
Организовање допунског и
додатног рада
Редовни рад стручног већа и
сарадња са осталим стручним
већима.
Ажурирање података и
документовање свих активности
ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе,
фотографије).
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу
Разно
Анализа примене дефинисаних
критеријума оцењивања и
понашања ученика на часовима
струке

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа, Руководство
школе

Састанак Стручног
већа
.

Чланови Стручног
већа
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-

-

-

-

-

Децембар

-

-

-

Анализа постигнућа ученика који
похађају допунску/додатну
наставу
Анализа успеха ученика на
тромесечју и праћење
напредовања ученика по ИОПу
Комуникација ученик ↔
професор.
Информисање професора и
ангажовање ученика на
конкурсима, менторски рад
професора.
Стручно усавршавање-едукација
професора.
Ажурирање података и
документовање свих
активности ученика и чланова
већа (конкурси, изложбе,
фотографије).
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу.
Селекција радова ученика
поводом изложбе за Дан
отворених врата (тромесечје) *
Припрема штампаног материјала
за припремну наставу за
пријемни испит и презентацију
школе.*
Редовни рад стручног већа и
сарадња са осталим стручним
већима
Разно
Сагледавање рада ученика и
резултата рада на стручним
предметима.
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу.
Ажурирање података и
документовање свих
активности ученика и чланова
већа (конкурси, изложбе,
фотографије).
Редовни рад Стручног већа и
сарадња са осталим Стручним
већима.
Предлог тема за матурски испит.
Разно
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Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Јануар, фебруар

-

-

-

-

Март

-

-

-

-

Април

-

-

Промоција школе кроз
припремну наставу, радионице и
обилазак основних школа *
Усвајање тема за матурски испит
Анализа постигнућа ученика и
мере за побољшање постигнућа
ученика, очекивани исходи;
постигнућа ученика по ИОПу
Ажурирање података и
документовање свих активности
ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе,
фотографије).
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу.
Селекција радова ученика
поводом изложбе за Дан
отворених врата (тромесечје) и
прославе школске славе Светог
Саве *
Редовни рад Стручног већа и
сарадња са осталим Стручним
већима.
Разно
Промоција школе у медијима и
основним школама.*
Отворена врата.*
Сарадња са Градским
институцијама. *
Редовни рад стручног већа и
сарадња са осталим стручним
већима.
Активности и задужења
наставника и ученика на
фестивалу „ Ноћ музеја“ маја
месеца *
Ажурирање података и
документовање свих активности
ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе,
фотографије).
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу.
Разно
Анализа постигнућа ученика и
мере за побољшање постигнућа
ученика, очекивани исходи;
постигнућа ученика по ИОПу
Анализа постигнућа ученика који
похађају допунску/додатну
наставу.
Анализа примене дефинисаних
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Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

-

-

-

Мај

-

-

-

Јун

-

-

критеријума оцењивања и
понашања ученика на часовима
струке.
Договор у вези Дана отворених
врата (тромесечје) *
Учешће ученика у промоцији
Уметничке школе. *
Редовни рад стручног већа и
сарадња са осталим стручним
већима.
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу
Ажурирање података и
документовање свих активности
ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе,
фотографије).
Разно
Припрема матураната за израду
матурских радова
Реализација матурског испита –
предматурске праксе и изборних
предмета. *
Организација изложбе матурских
радова. Сарадња стручних већа. *
Припрема матураната за
полагање пријемних испита.
Селекција радова за изложбу
поводом Ноћи музеја. *
Активности и задужења
наставника и ученика на
фестивалу „ Ноћ музеја“ , договор
око дежурства *
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу
Ажурирање података и
документовање свих активности
ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе,
фотографије).
Разно
Изложба радова матураната
ученика Уметничке школе *
Избор најбољег рада и најбољег
ученика на Сликарсом одсеку.
Предлог за ученика генерације
Анализа примене дефинисаних
критеријума оцењивања и
понашања ученика на часовима
струке
Анализа постигнућа ученика на
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Састанак Стручног
већа
(онлајн састанак у
зависности од
епидемиолошке
ситуације)
Активности се
организују уколико
епидемиолошка
ситуација
дозвољава.

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

крају школске године;
постигнућа ученика по ИОПу
- Анализа постигнућа ученика који
похађају допунску/додатну
наставу.
- Изложба радова ученика 2.и 3.
разреда за родитеље на крају
другог полугођа *
- Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја и
приказ стручном активу
- Ажурирање података и
документовање свих активности
ученика и чланова већа
(конкурси, изложбе,
фотографије). *
- Сређивање специјализованих
учионица на одсеку.
- Предлог поделе часова из
предмета струке за наредну
школску годину
- Анализа рада стручног већа
- Реализација наставних планова и
програма
- Разно
Организовање предавања стручњака
из области дизајна, примери праксе,
(професионална орјентација)*
Активно учешће на конкурсима из
области, ликовног стваралаштва и
дизајна
Стручно усавршавање – едукација
наставника

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Програм одвијања међупредметне
сарадње наставника на смеру,
корелација предмета*
Проналажење мотивационих
поступака за успешан рад

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Оцењивање и усклађивање
критеријума професора стручних
предмета. Рад на мотивацији и
постигнућима ученика.
Информисање професора и
ангажовање ученика на конкурсима,
менторски рад професора.

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак
Педагошког
колегијума и
Стручног већа

Председник и чланови
Стручног већа

Праћење нових законских решења.
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Током школске
године

Осавремењивање наставног процеса:

Током школске
године

-

-

Осмишљавање структуре часа као и
облика и метода рада.
Праћење стручне литературе и
мултимедијалних садржаја.
Презентовање члановима стручног
већа.
Актуелне стручне теме- разговори и
предавања

Током школске
године

-

Сарадња са педагошко- психолошком
службом

Током школске
године

-

Праћење и анализа постигнућа
ученика.

Током целе
школске године

- Сарадња са родитељима – “Отворена
врата” *

Састанак

Чланови Стручног
већа и интерни
носилац промена

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
актива, седнице
Наставничког

Чланови Стручног
већа

Сарадња са
родитељима

Чланови Стручног
већа

Састанак

Чланови Стручног
већа

Састанак

Чланови Стручног
већа

Састанак

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током целе
школске године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Током школске
године

-

Учествовање у организацији
ученичке задруге и ученичке секције

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Током школске
године

-

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Током школске
године

-

Састанак

Руководиоци
Стручних већа,
председник ученичког
парламента

Током школске
године

-

Дефинисање начина за пружање
подршке у учењу и раду ученицима
којима је помоћ потебна
Сарадња са осталим стручним већима
на нивоу школе, активом за развојно
планирање, активом за
самовредновање и Ученичким
парламентом
Учествовање у акцијама које се
организују у граду *

Састанак Стручног
већа

Чланови Стручног
већа, руководство
школе

Ажурирање података и
документовање свих активности
ученика и чланова већа (конкурси,
изложбе, фотографије).
Учествовање у остваривању
програма културне и јавне
делатности Школе: ШРП.
Учествовање на семинарима у
организацији Министарства просвете
и спорта
Сарадња са институцијма и стручним
фирмама које се баве дизајном у
склопу блок наставе
Реализовање радионица у установи и
ван ње (промоција основним
школама)
Промоција школе у установи и изван
ње кроз организовање припремне
наставе и радионица на одсеку *
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Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења.
Анализа записника састанака стручног већа.
Носиоци праћења: директор школе и екстерни и интерни носиоци промена, Стручно веће наставника.
Активности се одвијају у зависности о епидемилошке ситуације. У случају неповољне епидемиолошке
ситуације, састанци актива се одвијају онлајн путем оформљене вибер групе.
*Ове активности и догађаји могу бити реализовани уколико епидемиолошка ситуација буде дозвоњавала
њихову реализацију.

-

18.6.7. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДСЕК ТЕХНИЧАРА ЕНТРИЈЕРА И
ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА
Председник стручног већа: Јована Малиновић
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ
САДРЖАЈИ
-

-

-

Октобар

-

-

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Усвајање годишњег плана и програма рада
Стручног актива
Усвајање индивидуалних планова стручног
усавршавања и напредовања унутар и ван
установе за школску 2021/22. год.
Критеријуми оцењивања и упознавање ученика са
критеријумима оцењивања и током израде
графичких радова.
Иницијално тестирање
Правила понашања ученика и колега за време
наставе, у просторијама школе и школском
дворишту у новонасталим условима рада услед
епидемиолошке ситуације (придржавање мера
превенције), међуколегијална сарадња и
уважавање
Организовање угледних/ огледних часова међу
наставницима струке (корелација предмета)*
Селекција радова ученика поводом изложбе за
Дан школе *
Разно
Сарадња стручних већа при поставци и
организацији изложби у оквиру прославе Дана
школе. *
Организовање допунског и додатног рада
Редовни рад стручног већа и сарадња са осталим
стручним већима
Разно
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Састанак Стручног
већа
(онлајн састанак у
зависности од
епидемиолошке
ситуације)
*Активности се
организују уколико
епидемиолошка
ситуација дозвољава

Састанак Стручног
већа
(онлајн састанак у
зависности од
епидемиолошке
ситуације)
*Активности се
организују уколико
епидемиолошка
ситуација дозвољава

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е
Чланови
Стручног већа

Чланови
Стручног већа,
Руководство
школе

Новембар

-

Децембар

-

Јануар,
фебруар

-

Март, април

-

-

-

-

Анализа примене дефинисаних критеријума
оцењивања и понашања ученика на часовима
струке
Анализа постигнућа ученика који похађају
допунску/додатну наставу
Анализа успеха ученика на тромесечју и праћење
напредовања ученика по ИОПу
Комуникација ученик ↔ професор.
Селекција радова ученика поводом изложбе за
Дан отворених врата (тромесечје) *
Редовни рад стручног већа и сарадња са осталим
стручним већима
Разно

Састанак Стручног
већа
(онлајн састанак у
зависности од
епидемиолошке
ситуације)
*Активности се
организују уколико
епидемиолошка
ситуација дозвољава

Припремање и организовање радионица у сврху
промоција школе *
Сагледавање рада ученика и резултата рада на
стручним предметима.
Редовни рад Стручног већа и сарадња са осталим
Стручним већима
Предлог тема за матурски испит
Разно

Састанак Стручног
већа
(онлајн састанак у
зависности од
епидемиолошке
ситуације)
*Активности се
организују уколико
епидемиолошка
ситуација дозвољава
Састанак Стручног
већа
(онлајн састанак у
зависности од
епидемиолошке
ситуације)
*Активности се
организују уколико
епидемиолошка
ситуација дозвољава

Промоција школе кроз припремну наставу и
радионице *
Усвајање тема за матурски испит
Анализа примене дефинисаних критеријума
оцењивања и понашања ученика на часовима
струке
Селекција радова ученика поводом изложбе
поводом прославе школске славе Светог Саве *
Разно
Промоција школе у медијима и основним
школама у циљу популаризације и приближавање
одсека Дизајна ентеријера и индустријских
производа. *
Сарадња са Градским институцијама *
Редовни рад стручног већа и сарадња са осталим
стручним већима
Учешће на фестивалу „Наук није баук“ *
Активности и задужења наставника и ученика на
фестивалу „Ноћ музеја“ *
Анализа примене дефинисаних критеријума
оцењивања и понашања ученика на часовима
струке
Анализа постигнућа ученика и мере за
побољшање постигнућа ученика, очекивани
исходи; постигнућа ученика по ИОПу
Анализа постигнућа ученика који похађају
допунску/додатну наставу
Договор у вези Дана отворених врата (тромесечје)
*
Разно
197

Састанак Стручног
већа
(онлајн састанак у
зависности од
епидемиолошке
ситуације)
*Активности се
организују уколико
епидемиолошка
ситуација дозвољава

Чланови
Стручног већа

Чланови
Стручног већа

Чланови
Стручног већа

Чланови
Стручног већа

Мај

-

Јун, јул

-

Август

-

-

Припрема матураната за израду матурских радова:
Упознавање са Правилником и Протоколом
израде матурског рада, садржај и прилози рада,
опремање и усмена одбрана радова...
Реализација матурског испита – предматурске
праксе и изборних предмета *
Организација изложбе матурских радова. Сарадња
стручних већа *
Припрема матураната за полагање пријемних
испита- факултета уметности и архитектуре
Селекција радова за изложбу поводом Ноћи
музеја *
Активности и задужења наставника и ученика на
фестивалу „Ноћ музеја“, договор око дежурства *
Разно
Изложба радова Уметничке школе, одсека Дизајна
ентеријера и индустријских производа *
Избор најбољег рада и најбољег ученика одсека
Предлог за ученика генерације
Анализа примене дефинисаних критеријума
оцењивања и понашања ученика на часовима
струке
Анализа постигнућа ученика на крају школске
године; постигнућа ученика по ИОПу
Анализа постигнућа ученика који похађају
допунску/додатну наставу
Подела часова из предмета струке за школску
2022/23. Годину
Анализа реализације плана за ову школску
годину
Припрема извештаја Стручног актива
Сређивање специјализованих учионица и
радионице на одсеку
Разно
Усвајање извештаја о раду Стручног већа за
школску 2021/22. годину
Формирање Стручног већа и избор председника
Припрема плана и програма за наредну школску
годину
Избор уџбеника и литературе
Иницијално тестирање у септембру – организација
наставника и избор термина
Предлози активности за школску 2022/23. год.
Програм одвијања међупредметне сарадње
наставника на смеру, корелација предмета
Договор око набавке неопходних наставних
средстава и материјала на одсеку
Оцењивање и усклађивање критеријума
професора стручних предмета; рад на мотивацији
и постигнућима ученика.
Предлог семинара стручног усавршавања за
школску 2022/23. годину
Разно

198

Састанак Стручног
већа
(онлајн састанак у
зависности од
епидемиолошке
ситуације)
*Активности се
организују уколико
епидемиолошка
ситуација дозвољава

Чланови
Стручног већа

Састанак Стручног
већа
(онлајн састанак у
зависности од
епидемиолошке
ситуације)
*Активности се
организују уколико
епидемиолошка
ситуација дозвољава

Чланови
Стручног већа

Састанак Стручног
већа
(онлајн састанак у
зависности од
епидемиолошке
ситуације)
*Активности се
организују уколико
епидемиолошка
ситуација дозвољава

Чланови
Стручног већа

Током
школске
године
Током
школске
године

-

Организовање угледних/ огледних часова међу
наставницима струке (корелација предмета) *

Састанак Стручног
већа

Чланови
Стручног већа

-

Састанак Стручног
већа

Чланови
Стручног већа

Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године

-

Стручно усавршавање – едукација наставника
Обука наставника и ученика у раду на 3д
штампачу и пратећим програмима за припрему
штампе
Програм одвијања међупредметне сарадње
наставника на смеру, корелација предмета

Састанак Стручног
већа

Чланови
Стручног већа

Оцењивање и усклађивање критеријума
професора стручних предмета. Рад на мотивацији
и постигнућима ученика.
Информисање професора и ангажовање ученика
на конкурсима, менторски рад професора.

Састанак Стручног
већа

Чланови
Стручног већа

Састанак Стручног
већа

Чланови
Стручног већа

Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године
Током целе
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године

-

-

Састанак Педагошког Председник и
колегијума и Стручног чланови
већа
Стручног већа
Чланови
Стручног већа и
Састанак
интерни
носилац
промена
Састанак Стручног
Чланови
већа
Стручног већа

-

Праћење нових законских решења

-

Осавремењивање наставног процеса:
Осмишљавање структуре часа као и облика и
метода рада.

-

Праћење стручне литературе и мултимедијалних
садржаја. Презентовање члановима стручног већа.
Актуелне стручне теме- разговори и предавања

-

Сарадња са педагошко- психолошком службом

-

Праћење и анализа постигнућа ученика.

-

Сарадња са родитељима – “Отворена врата” *

-

Ажурирање података и документовање свих
активности ученика и чланова већа (конкурси,
изложбе, фотографије).

Састанак

Чланови
Стручног већа

-

Учествовање у остваривању програма културне и
јавне делатности Школе: ШРП.

Састанак

Чланови
Стручног већа

-

Учествовање на семинарима у организацији
Министарства просвете и спорта

Састанак

Чланови
Стручног већа

-

Реализовање радионица у установи и ван ње
(промоција основним школама) *

Састанак Стручног
већа

Чланови
Стручног већа
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Састанак
Састанак Стручног
актива, седнице
Наставничког
Сарадња са
родитељима
у зависности од
епидемиолошке
ситуације

Чланови
Стручног већа
Чланови
Стручног већа
Чланови
Стручног већа

Током
школске
године

-

Промоција школе у установи и изван ње кроз
организовање припремне наставе и радионица на
одсеку *

Састанак Стручног
већа

Чланови
Стручног већа

Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године

-

Учествовање у организацији ученичке секције

Састанак Стручног
већа

Чланови
Стручног већа

-

Дефинисање начина за пружање подршке у учењу
и раду ученицима којима је помоћ потебна

Састанак Стручног
већа

Чланови
Стручног већа

-

Сарадња са осталим стручним већима на нивоу
школе, активом за развојно планирање, активом за
самовредновање и Ученичким парламентом

Састанак

Током
школске
године

-

Учествовање у акцијама које се организују у граду
*

Састанак Стручног
већа

Руководиоци
Стручних већа,
председник
ученичког
парламента
Чланови
Стручног већа,
руководство
школе

Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења.
Анализа записника састанака стручног већа.
Носиоци праћења: директор школе и екстерни и интерни носиоци промена, Стручно веће наставника.
Активности се одвијају у зависности о епидемилошке ситуације. У случају неповољне епидемиолошке
ситуације, састанци актива се одвијају онлајн путем оформљене вибер групе.
* Ове активности и догађаји могу бити реализовани уколико епидемиолошка ситуација буде дозвоњавала
њихову реализацију.
-

У Нишу, 15.9.2021. год.
Дел. број 432/1

Председник Школског одбора
Петар Петровић
__________________________
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