
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ДОПУНСКУ, ДОДАТНУ И ПРИПРЕМНУ 

НАСТАВУ И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА 

школска 2022/2023. година 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Септембар 
Расподела задужења међу 

члановима тима 
Чланови тима Састанак тима 

Октобар 
Евидентирање ученика за 

допунску и додатну наставу 

Предметни 

професори и 

одељењска већа 

Увид у постигнућа и 

интересовања ученика у 

току редовне наставе и 

седнице одељењских већа 

на крају првог тромесечја 

Јануар 

Преглед реализације плана 

допунске и додатне наставе на 

зимском распусту 

Чланови тима Увид у евиденцију 

Јануар- јун Организација такмичења 
Председници 

актива 

На основу календара 

објављеног од стране 

Министарства просвете 

Мај- Јун 

Утврђивање распореда и 

одржавање припремне наставе 

за разредне и поправне испите 

за матуранте 

Предметни 

професори и 

одељењска већа 

Увид у број неоцењених и 

недовољних код 

матураната на седницама 

одељењских већа на крају 

другог полугодишта 

Јун 

Израда извештаја о 

такмичењима и резултатима у 

школској 2022/2023. години и 

предлога за награђивање 

ученика за постигнут успех и 

резултате на такмичењима 

Координатор 

тима 

Израда извештаја на основу 

појединачних извештаја 

предметних професора 

Јул 

Израда извештаја о раду тима,  

извештаја о одржаним часовима 

допунске, додатне наставе у 

току целе школске године и 

предлога за план рада за следећу 

школску годину. 

Чланови тима 
Састанак тима и увид у 

евиденцију 

Август 

Израда извештаја о одржаним 

часовима припремне наставе у 

току целе школске године и 

допуна извештаја о раду тима 

Координатор 

тима 
Увид у евиденцију 

Чланови тима: 

Мирослав Ђовчош, Јасна Опачић Гордана Бабић, Наташа Роговић,Тамара Ковачевић,  

Координатор: Николина Гагић  



Тим за активности којима се развијају способности за решавање проблема, 

комуникацију, тимски рад, самоиницијативу и подстицање предузетничког духа 
                                                                        2022/2023 

 

АКТИВНОСТ 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИJЕ 

НОСИЛАЦ 

Права и обавезе 

ученика 

Дискусија на часовима 

одељењског старешине, 

уч.парламента 

Током године Наставници, 

одељењске старешине, 

педагог... 

Умеће 

комуникације/неговање 

толеранције, узајамног 

уважавања, 

поштовања... 

Часови одељењског 

старешине, редовна 

настава, активности 

поводом Дана 

толеранције, дечије 

недеље 

Током године Наставници, одељењске 

старешине, библиотекари 

Развијање вештина рада 

у тиму, обележавање 

битних датума у школи 

–рад у групи 

Радионичарски рад, 

тимски рад на часовима, 

подела задужења 

ученицима,одговорност, 

кооперативност, 

сарадња...израда 

пројеката 

Током године Наставници 

Развијање способности 

за решавање проблема 

 

Часови социологије у 

4.разреду 

Током године  Наставник социологије 

Развијање иницијативе 

и самоиницијативе 

 

Грађанско васпитање, 

3.разреда 

Током године Наставник грађанског 

васпитања 

Предузетништво 

 

Укључивање у програме 

у којима се развија 

предузетнички дух 

Током године Тим за развој међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Волонтеризам Подршка волонтирању  Током године Канцеларија за младе, тим за 

КВИС, ТИМ за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

 

 

Чланови: 

1. Марина Василић - координатор 

2.  Ивана Марковић 

3. Дуња Гајин 

4. Софија Милошевић 



ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

ЦИЉ ПРОГРАМА ЗАДАЦИ ПРОГРАМА 

Богаћење културног и друштвеног живота 

средине у којој живимо 

Повезивање локалне самоуправе и школе 

заједничким интересима и активностима 

школе у што бољој реализацији наведеног 

програма 

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

Планирање рада Тима Састанак Тима август ,септембар Чланови Тима 

Хуманитарне акције, турнири, 

представе 

Турнир малог фудбала, 

баскета, позоришне 

рпедставе  

Током школске године Ученици и њихови 

ментори, 

Канцеларија за 

младе 

Добровољно давање крви Давање крви Током школске године Црвени крст, 

школа 

Семинари стручног усавршавања Семинари Током школске године Директор, локална 

самоуправа 

Преглед школске документације Праћење документације од 

стране општинског 

просветног инспектора 

Током школске године Директор, 

просветни 

инспектор 

Уређење и одржавање школског 

простора 

Одржавање, поправке и 

изградња објеката у школи 

Током школске године Локална 

самоуправа, школа 

Изградња школске сале Писање пројекта и 

изградња сале за физичко 

васпитање 

Током школске године Локална 

самоуправа, школа 

Дан просветних радника Час замењених улога 8. новембар Ученици и њихови 

ментори 

Школска слава – Свети Сава Приредба 27. јануар Школа 

Дан школе Приредба 28. март Ученици и њихови 

ментори 

Борба против насиља и наркотика Предавање Током школске године Општински МУП 

и Центар за 

социјални раад 

Здравствени преглед Преглед ученика Током школске године Школа, Дом 

здравља 

Матурантска парада Матурски бал мај Ученици школе, 

њихови ментори, 

Канцеларија за 

младе 

    

    

Чланови Тима за сарадњу са локалном самоуправом за школску 2022/2023.г. су: 

Љубица Ковачевић Инђић – координатор, професор српског језика и књижевности, 

Људмила Ракочевић, професор филозофије 

Милица Савић, професор физичког васпитања, 

Љибуша Симендић, професор географије, 

Слободан Атанасов, професор информатике и рачунарства. 

Напомена: Све планиране активности тима за сарадњу са локалном самоуправом подложне 

су изменама и биће реализоване у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом.  



 

ПРОГРАМ   РАДА  ТИМА ЗА САРАДЊУ  СА  ПОРОДИЦОМ 

                                                                           за   школску  2022/23 годину 

 

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

 

 

 

Усвајање  програма  

активности  тима  за  

сарадњу  са  породицом 

 

 

Општи  родитељски  

састанак  за  ученике  

1.разреда  поводом  

свечаног пријема  ученика   

 

 

 

 

Отворена  врата  за  ОС  и  

за   сваког  појединачног  

предметног  професора 

 

 

 

 

 

 

Родитељски  састанци 

 

 

 

 

 

 

Укључивање  родитеља 

 

 

 

 

 

 

Упознавање  са  

реализацијом  школског  

динара 

 

 

 

 

 

 

 

Састанак  тима 

 

 

 

 

Општи  родитељски  

састанак 

 

 

 

 

 

 

Усвајање   табеларног  

прегледа 

 

 

 

 

 

 

Најмање  4  пута   у  току  

школске  године, и  више  

по  потреби 

 

 

 

 

Рад  у  органима ( Савет  

родитеља, Школски  

одбор) 

Организовање  трибина  и  

презентација 

 

 

 

Транспарентност   рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак  септембра 

 

 

 

 

31.август 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак  септембра 

 

 

 

 

 

 

 

Након   сваког  

класификационог  периода 

 

 

 

 

 

Током  целе  школске  

године 

 

 

 

 

 

 

Током  целе  школске  

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови  тима 

 

 

 

 

Директор, педагог, 

одељенске  старешине 

1.разреда 

 

 

 

 

 

Одељенске   старешине, 

предметни  професори 

 

 

 

 

 

 

 

Одељенске  

старешине,педагог 

 

 

 

 

Директор, педагог, 

чланови  тима 

 

 

 

 

 

 

Одељенске  стрешине 

 

 

 

 

 

 



 

Сарадња са  родитељима  

ученика  који  имају  

проблема  са   учењем 

 

 

 

Сарадња  са   родитељима  

ученика  који  имају   

дисциплинске  проблеме 

 

 

 

 

 

Учешће  родитеља  у  

презентацијама  и  

стваралаштву  ученика 

 

 

Обележавање   Дана  

породице 

 

 

Позивање  поштом, 

телефоном 

 

 

 

 

 

Позивање  поштом, 

телефоном 

 

 

 

 

 

У  виду  подршке, учешћа, 

трибина 

 

 

 

Израда  паноа, излагање  у  

холу,дискусија 

 

По  потреби 

 

 

 

 

 

 

По  потреби 

 

 

 

 

 

 

Током  целе   школске   

године 

 

 

 

15.мај 

 

Педагог, одељенски  

старешина, предметни  

професори 

 

 

 

 Педагог, одељенски  

старешина, предметни  

професори 

 

 

 

 

 

Чланови  тима 

 

 

 

 

Чланови  тима  са   

ученицима 

 

 

Чланови  тима: 

Снежана  Инђић, педагог 

Ана  Хриц  Хуђец, члан 

Оља  Грбић, члан 

Тамара  Ковачевић, координатор                                                                                                                



ПРОГРАМ ИЗЛЕТA, ЕКСКУРЗИЈА И ПОСЕТА 

 

Екскурзија је факултативни ваннаставна активност која се остварује ван школе и може се организовати 

ако су испуњени следећи услови: дата писмена сагласност родитеља за најмање 60% ученика истог 

разреда, изузетно, 60% родитеља ученика одељења, сагласност Савета родитеља на програм и цену 

екскурзије и избор агенције, и ако су створени услови за остваривање циљева и задатака путовања. 

Свака екскурзија мора да има свој циљ, задатак и садржај, односно, програм путовања који је саставни 

део годишњег плана рада школе. 

Садржај екскурзије на предлог тима за израду плана и програма разматрају ученици, родитељи и 

наставници, а програм за сваку школску годину усаваја се у току претходне школске године одлуком 

Наставничког већа. Екскурзија се изводи уколико има довољно пријављених ученика. 

 

ЦИЉ ПРОГРАМА ЗАДАЦИ ПРОГРАМА 

Најважнији циљеви извођења екскурзије, као 

факултативне активности су: 

1) непосредно упознавање природних феномена, 

2) упознавање историјски значајних локалитета, 

3) упознавање других култура (када се ескурзија 

изводи у иностранству) или обичаја одређеног 

краја (када се изводи у земљи), 

4) упознавање културног наслеђа - архитектуре и 

других садржаја културе и уметности, 

5) упознавање привредних достигнућа која се 

могу 

довести у везу са програмом образовања у 

школи. 

Поред едукативних нису занемарљиви ни циљеви 

који 

се односе на развијање позитивних 

друштвенихвредности, развијање личних 

интересовања, упознавање са новим начинима 

провођења слободног времена, унапређење етоса.  

Задаци екскурзије су: 

- проучавање објекта и феномена у природи и 

друштву; 

- уочавање узрочно-последичних односа у 

конкретним природним и друштвеним условима; 

- развијање интересовања за природу и 

изграђивање еколошких навика; 

- упознавање начина живота и рада људи 

појединих крајева; 

- развијање позитивног односа према: 

националним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама; 

- развијање позитивних социјалних односа;  

- схватање значаја здравља и здравих стилова 

живота; 

- подстицање испољавања позитивних 

емоционалних доживљаја. 

 

 

ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ИЗЛЕТА И ПОСЕТА 

 

Излети се организују уз сагласнот родитеља, планирају на почетку школске године, једнодневни су, 

реализују сеу оквиру наше земље, а имају за циљ обогаћивање знања и разумевања природних и  

друштвених појава, уметничких дела, развијања склоности према науци, култури и уметности. Излети су 

усклађени са наставним планом и програмом образовања за обавезне и изборне предмете и омогућавају 

непосредно искуство из кога се најефикасније и најефективније учи. 

 



АКТИВНОСТ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

РЕГИОНАЛНИ 

САЈАМ ПРИВРЕДЕ 

НОВА ПАЗОВА 

Посета 

трећи и четврти разред 
септембар 

Ракочевић Људмила 

Чланови тима за КвиС 

ФРУШКА ГОРА 
Излет 

Четврти разред 
Септембар / октобар 

Дабић Дејан 

Симендић Либуша 

САЈАМ КЊИГА 
Посета 

цела школа 
октобар 

Сандра Дроњак 

Дуња Гајин 

МУЗЕЈ 

ПАТРИЈАРШИЈЕ, 

САБОРНА ЦРКВА, 

ЦРКВА РУЖИЦА 

ХРАМ СВЕТОГ САВЕ 

Посета 

први и други разред 
октобар 

Марија Кресоја 

Ана Шипицки 

МЕЂУНАРОДНИ 

САЈАМ 

ОБРАЗОВАЊА 

ПУТОКАЗИ 

Посета 

трећи и четврти разред 

 

новембар 

Ракочевић Људмила 

Чланови тима за КвиС 

ДАНИ КАРИЈЕРЕ, 

ОТВОРЕНИХ ВРАТА 

ФАКУЛТЕТА И 

ВИСОКИХ ШКОЛА 

Посета 

трећи и четврти разред 
Током године 

Ракочевић Људмила 

Чланови тима за КвиС 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ИЗЛОЖБЕ 

ДОГАЂАЈИ 

који се уклапају у 

планове изборних 

програма 

посета Током године 
Професори изборних 

програма 

ПОЗОРИШТЕ 
Посета 

Цела школа 
Децембар / фебруар 

Професори српској 

језика и књижевности 

МУЗЕЈ НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ 

Посета 

Трећи разред 
Децембар / фебруар 

Ковач Бранислав 

Инђић Светлана 

НАРОДНИ МУЗЕЈ 

БЕОГРАД 

Посета 

Прва и друга година 
март Ђурић Данијела 

ПОЗОРИШТЕ 

МУЗЕЈ 

НА ЕНГЛЕСКОМ 

ЈЕЗИКУ 

Посета 

Трећи разред 
март Бабић Гордана 

ПРИРОДЊАЧКИ 

ЦЕНТАР 

У СВИЛАЈНЦУ 

Посета 

Први и други разред 
Март / април 

Марковић Јелена 

Савић Душанка 

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ 

УМЕТНОСТИ 

Посета 

Прва и друга година 
април Ђурић Данијела 

ФРУШКОГОРСКИ 

МАНАСТИРИ 

Излет 

трећи и четврти разред 
Април / мај 

Марија Кресоја 

Одељењске старешине 

3. и 4. Разреда 

БОТАНИЧКА БАШТА 
Посета 

први разред 
Април / мај 

Марковић Јелена 

Савић Душанка 

Одељењске старешине 

првих и других разреда 



ДАНИ ОТВОРЕНИХ 

ВРАТА НА ПМФ-у 

У БЕОГРАДУ 

Посета 

Трећи и четврти разред 
мај 

Здравковић Мирјана 

Хаврилов Вања 

АСТРОНОМСКА 

ОПСЕРВАТОРИЈА 

БЕОГРАД 

Посета 

Четврти разред 
мај 

Светлана Инђић 

Ковач Бранислав 

ДЕЛИБЛАТСКА 

ПЕШЧАРА 

Излет 

Трећи разред 
мај 

Дабић Дејан 

Симендић Либуша 

 

 

ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА 

 

Најчешће дестинације, на основу трајања екскурзије, узраста ученика и услова за одлазак и обилазак, су 

следеће: 

 

АКТИВНОСТ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

Студеница, Краљево, 

Жича, Врњачка Бања, 

Љубостиња, Лазарица, 

Крушевац,Копаоник 

екскурзија ученика 

првих разреда 

април-мај 

у трајању од три дана 

Одељењске старешине 

првих разреда 

Вишеград , Требиње, 

Неум, Будва,   

Република Српска 

Црна Гора 

екскурзија ученика 

других разреда 

април-мај 

у трајању од три дана 

Одељењске старешине 

других разреда 

Будимпешта, Беч, 

Братислава, Праг 

студијско путовање 

ученика трећих разреда 

септембар 

у тајању пет до шест 

дана 

Одељењске старешине 

трећих разреда 

Италија или Шпанија 

(зависно од 

интересовања родитеља 

и ученика) 

екскурзија ученика 

четвртих разреда 

септембар 

у трајању седам до 

девет 

дана 

Одељењске старешине 

четвртих разреда 

 

 

САДРЖАЈ ПЛАНИРАНИХ ЕКСКУРЗИЈА 

 

На састанку су чланови тима за екскурзије, на основу разматрања наставног плана и програма, донели 

одлуку  да се приликом обиласка Италије испуни едукативни део путовања обиласком следећих 

локалитета 

 

 

 



 

ЕКСКУРЗИЈА ЧЕТВРТИХ РАЗРЕДА 

ЛОКАЦИЈА 

(ГРАД/МЕСТО) 

МУЗЕЈ/ИНСТИТУЦИЈА/ 

ЛОКАЛИТЕТ 

КОРЕЛАЦИЈА СА НАСТАВНИМ ПЛАНОМ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 
САДРЖАЈ 

ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО шеталиште географија 

положај 

климатологија 

хидрологија 

туризам 

ВЕНЕЦИЈА 

Тамница, Мост уздаха, 

Стубови заштитници 

града,Дуждева палата, 

Трг СветогМарка, посета 

цркви Св.Марка, Риалто, 

посета цркви Санта 

Марија де ла Салуте... 

географија 

историја 

уметност 

књижевност 

Положај, 

постанак 

хидрологија 

средњи век 

ренесанса 

МОНТЕКАТИНИ 
Црква Св. Петра, 

Римско шеталиште... 

географија 

историја 

екологија 

климатологија 

хидрологија 

ФИРЕНЦА 

Крстионица,Катедрала, 

Ђотов тораТрг Сан 

Фиренце, Фонтана ди 

пјаца, Палата Баргело, 

Палата Галерија Уфици, 

Палата Векио, Палата 

Пити,Базилика Ст. 

Лоренца, мост Санта 

Тринита, Тераса 

Микеланђело., Трг 

Сињори, 

географија 

историја 

уметност 

књижевност 

филозофија 

положај 

рељеф 

стари век 

средњи ВЕК 

ренесанса 

барок 

класицизам 

РИМ 

Црква Светог Петра у 

ланцима, Колосеум, 

Константиновславолук, 

Форум, Трг Венеција, 

Тргнарода, Пантеон, 

Шпански трг, Капитол, 

Фонтана ДиТреви... 

географија 

историја 

уметност 

књижевност 

филозофија 

положај 

рељеф 

стари век средњи 

ВАТИКАН 

Трг Св. Петра, Црква 

Св.Петра, Ватикански 

музеји, 

Сикстинска капела... 

историја 

уметност 

филозофија 

стари век 

СИЈЕНА 

Тргови Цампо, Дуомо 

и Саламбени, фонтане 

Фонтебранда и Гаиа, 

цркваСв. Кристофера, 

двориштеПодесте, 

куће Св.Катарине... 

географија 

историја 

уметност 

Положај Тоскане 

средњи век 

готика 

романика 

 

 



 

ПРОГРАМ _Слободне Активности___(план рада тима)__2022/23.______ 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Формирање тима. 

Чланови :             

Николина Гагић        

Ирена Кузмановић     

Марија Кресоја       

Симендић Либуша и  

Дејан Дабић – 

координатор. 

 

Усвајање програма рада 

 

 

Информатичка секција 

 

 

Рецитаторска секција 

 

 

Драмска секција 

 

 

Школски хор 

 

 

Шаховска секција 

 

 

Секција за стране језике 

 

 

Еколошка секција 

 

 

 

У току школске године 

уколико буде 

интересовања ученика 

биће организован рад и 

других секција као и 

других ваннаставних 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанак и договор 

чланова 

 

 

 

 

 

 

 

Међусобни договор  

Чланова. 

 

У складу са договором и 

интересовањем ученика. 

 

У складу са договором и 

интересовањем ученика. 

 

У складу са договором 

ученика и њиховим 

интересовањем. 

У складу са договором и 

интересовањем ученика 

 

У складу са договором и 

интерсовањем ученика 

 

У складу са 

интересовањем ученика и 

договором са њима. 

Састанак и договор са 

заинтересованим 

ученицима. 

 

Због могућег преласка на 

комбиновану или онлајн 

наставу могуће је да план 

и програм неће бити у 

потпуности остварени. 

Септембар 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 2022. 

 

 

Октобар 2022. – Јун 2023 

. 

 

Октобар 2022. – Јун 2023. 

 

 

Октобар 2022- - Јун 2023 

. 

 

Октобар 2022. – Јун 2023.  

 

 

Октобар 2022. – јун 2023. 

 

 

Октобар 2022. – Јун 2023. 

 

 

Октобар 2022. -  Јун 2023. 

Чланови тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови тима 

 

 

Професори Информатике 

 

 

Професори Српског 

језика и књижевности 

 

Професори који воде 

секцију 

 

Професор Музичке 

културе 

 

Професор Географије 

 

 

Професори страних језика 

 

 

Професори 

Биологије,Хемије и 

Географије 

 



 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

Формирање тима за 

безбедност и здравље на раду 

Седница тима Септембар-школа -Тим за безбедност и 

здравље на раду 

Упознавање ученика са 

мерама превенције које су 

прописане и којих је потребно  

придржавати се приликом 

боравка у школи због 

пандемије. 

Презентовањем на ЧОС-у 1. септембар -  школа -Педагог 

-разредне старешине 

Провера хигијенско 

техничких и безбедносних 

мера заштите на раду  

 (ПП апарати, степениште и 

прилаз школи, електро 

инсталације, путеви 

евакуације и паник расвета) 

Преглед средстава и 

опреме за рад у складу са 

техничким прописима који 

обезбеђују сигурност 

ученика и запослених. 

септембар-школа -Сви запослени у 

школи 

-Локална самоуправа 

Поруке за ученике у циљу 

спречавања обољевања током 

пандемије COVID-19 

Постављање материјала о 

заштити од вируса на 

видним местима на сваком 

спарату у школи 

септембар-школа -чланови тима  

 

Обележавање Светског дана 

менталног здравља 

Уређивање паноа у 

ходнику, организовање 

предавања 

10.октобар - школа -чланови тима  

-ученици, 

Промоција Светског дана 

пешачења 

Постављање материјала на 

видним местима у школи 

ради промоције здравог 

начина живота 

15.октобар - школа - чланови тима 

Обележавање Светског дана 

борбе против СИДЕ 

Израда паноа и урадити 

анонимну анкету за 

матуранте под називом 

„Колико знате о СИДИ“ 

1.децембар - школа -чланови тима  

-ученици  

-психолог 

Обележавање Националног 

дана без дуванског дима 

Уређивање паноа у 

ходнику, организовање 

предавања, урадити анкету 

међу ученицима 

31. јануар - 

школа 

-чланови тима  

-ученици, 

Спровођење анкете – 

безбедност ученика међу 

ученицима и родитељима 

Попуњавањем упитника од 

стране ученика 

(први и други разред) и 

родитеља на родитељским 

састанцима 

Фебруар-школа -професори (чланови 

тима) 

-одељењске старешине 

-Педагог 

Анализа анкета о безбедности 

ученика и пушењу-коју су 

попунили ученици и 

родитељи 

Чланови тима анализирају 

анкете, сачињавају 

записник и упознају 

Наставничко веће 

Март- школа -чланови тима 

 

Обележавање Светског дана 

здравља 

Уређивање паноа у 

ходнику, организовање 

предавања, учешће у квизу 

ШТА ЗНАШ О ЗДРАВЉУ 

07. април - школа -чланови тима  

-ученици,  



Обележавање Светског дана 

безбедности на раду 

Уређивање паноа у 

ходнику, организовање 

предавања … 

28.април- школа -чланови тима 

Обележавање Светског дана 

без дуванског дима 

Уређивање паноа у 

ходнику, организовање 

предавања  

31. мај- школа -чланови тима  

-ученици, 

Израда годишњег извештаја о 

раду тима 

Чланови тима анализирају 

план и утврђују 

реализованост 

јун-школа -чланови тима 

Израда дописа за директора о 

проблемима везаним за 

безбедност и здравље на раду 

запослених и ученика 

Писање и предавање 

дописа директору на 

основу анкета за ученике и 

родитеље и  проблема које 

су уочили чланови тима 

Јун/Јул- школа -чланови тима 

 

У Старој Пазови 

29.08.2022. године 

Тим за безбедност и здравље на раду: 

-Смуђа Весна, професор рачунарства и информатике, (координатор) 

-Галечић Душнка, професор рачунарства и информатике, (члан) 

-Марковић Јелена, професор бологије, (члан) 

-Савић Душанка, професор биологије, (члан) 

-Бабић Гордана, професор енглеског језика, (члан) 

-Кресоја Марија, професор верске наставе, (члан) 

-Здравковић Мирјана, професор хемије, (члан) 

-Кузмановић Ирена, професор немачког језика, (члан) 

- Хаврилов Вања, професор хемије, (члан) 

-Дабућ Дејан, професор географије, (члан) 

-Грбић Оља, професор социологије, (члан) 



ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ у школској2022/2023 години 

ЦИЉ ПРОГРАМА ЗАДАЦИ 

Постизање оптималног укључивања ученика у 

редован образовно васпитни процес,осамостаљивање 

у вршњачком колективу,функционисање унутар 

школе и његово напредовање у образовању и 

припрема за свет рада. 

 Пружање одговарајуће подршке ученику 

Пружање одговарајуће подршке родитељима 

Праћење примене подршке,наапредовања ученика 

Већа укљученост у вршњачки колектив... 

Сензибилизација  свих актера за питања инклузивног 

образовања 

Активност 

 

Начин реализације Време 

реализације 

реализатори 

Израда плана рада тима 

за инклузивно 

образовање 

Састанак чланова тима за инклузивно 

образовање 

август Чланови тима 

Информисање колектива 

о новинама  у Закону о 

инклузивном 

образовању... 

Правилником о ближим 

упутствима за 

утврђивање права на 

индивидуални образовни 

план, његову примену и 

вредновање( Службени 

гласник РС'' број 74/2018) 

Седница наставничког већа, 

упознавање са новинама, истицање 

значаја поштовања прописаних 

процедура, поступно увођење и 

примена мера 

септембар, 

октобар 

Чланови тима за 

инклузивно образовање 

Упознавање колектива са 

активностима тима за 

инклузивно образовање 

Седница наставничког 

већа,упознавање са годишњим 

планом програмом рада тима 

 

септембар Чланови тима за 

инклузивно образовање 

Развијање инклузивне 

климе 

Организовање стручног усавршавања, 

хоризонталне и вертикалне размене 

међу запосленима 

Током године Тим за инклузивно 

образовање и 

професионални развој 

Идентификација и 

евидентирање ученика 

којима је потребна 

додатна подршка 

Прикупљање података о ученицима 

/1.разред; 

новоуписаним ученицима, 

евидентирање 

 

По упису у 

први разред 

/јули и током 

године; 

по упису у 2, 3 

и 4. разред, 

током године; 

одељењска 

већа 

Педагог гимназије и 

стручне службе 

 основних 

школа,средњих, 

родитељи 

ученика,одељењске 

старешине 

Прикупљање и размена 

података  о ученику 

Заједнички састанак тима за подршку 

из основне школе и гимназије, 

мишљења и запажања о 

ученику;прикупљање података о 

ученицима из различитих извора 

 

август, током 

године 

Чланови тимова 

одељењске старешине, 

 

Анализа стања у 

установи,одређивање 

приоритета 

Прикупљање података о 

ученицима,сарадња са родитељима, 

наставницима 

Август и током 

године 

Чланови тима за 

инклузивно образовање, 

одељењске старешине 

 

 

Израда педагошког прикупљање података о ученику/опис током године одељењски старешина, 



профила;мера 

индивидуализације; 

образовне ситуације, планирање 

подршке, индивидуализовани начин 

рада 

 

ученик, родитељ, 

вршњак...одрасли... 

Подношење предлога за 

утврђивање права на 

ИОП 

вредновање мера индивидуализације, 

разлози за подношење предлога 

током године тим за инклузивно 

образовање; 

директор; 

наставник, родитељ 

Предлагање чланова тима 

за пружање  додатне 

подршке ученику (ТИМ) 

Састанак чланова одељењског већа 

,тима за инклузивно образовање 

 током године тим за инклузивно 

образовање 

Израда ИОП-а (1,2,3) састанак ТИМА током године наставник, педагог, 

одељењски 

старешина,родитељ... 

Вредновање ИОП-а 

 

анализа мера које су биле делотворне 

оствареност планираних исхода 

тромесечно, 

односно на 

полугодишту 

ТИМ , 

тим за инклузивно 

образовање 

Успостављање сарадње 

са родитељима, 

обавештавање 

Заједнички састанак родитеља и 

одељењског старешине, тима за 

додатну подршку (ТИМА)и тима за 

инклузивно образовање 

 

 током године Одељењски старешина 

Комуникација са 

родитељима 

Развијање вештина комуникације 

/разговори /оснаживање,неговање 

односа, сарадње; подршка 

 

Током године одељењски старешина, 

тим  за инклузивно 

образовање, ТИМ 

Сарадња са 

интерресорном 

комисијом 

Упућивање захтева интерресорној 

комисији 

По потреби Тим за подршку 

Сарадња са другим 

установама/Дом здравља, 

СОШО’’Антон 

Скала’’,Школском 

Управом… 

Писмено обраћање,захтеви и размена 

информација о ученику  

По 

потреби,током 

године 

Тим за подршку, тим за 

инклузивно образовање 

Мапа ресурса у локалној 

заједници 

Евидентирање свих могућности за 

пружање подршке ученику 

Током године Тим за инклузивно 

образовање 

Остваривање добре 

повезаности, размена 

информација и сарадња 

свих релевантних актера 

у локалној заједници 

Заједнички састанци, информисање, 

извештавање 

Током године Тим за инклузивно 

образовање 

Унапређивање образовно 

васпитног рада 

Предлагање нових приступа у 

инклузивној настави, размене 

информација са семинара… 

 

Током године Чланови колектива 

Ваннаставне активности укључивање ученика у рад секција у 

1.полугодишту 

Одељењски сатершина 

и руководиоци секција 

помоћ ученицима у 

кризним ситуацијама 
Разговор,подстицање ученика на 

исказивање осећања...( примена 

приручника ''Психолошке кризне 

интервенције у образовно 

васпитним установама'' 
 

током године наставници, чланови 

тима 



 

 

 

 

 

 

''сигуран кутак'' место где се ученик осећа 

пријатно 

почетак 

школске 

године 

тим за инклузивно 

образовање 

вршњачка подршка помоћ ученика из одељења, 

разговори, емпатија,прихватање, 

толеранција, разумевање, помоћ у 

учењу 

 

током године одељењски старешина 

извештај о раду анализа остварености планираних 

активности 

 

јул 2023. тим за инклузивно 

образовање 



Чланови тима за професионални развој су: 

 

Снежана Инђић, педагог 

ВиолетаЕвић, секретар школе 

Гордана Бабић, професор енглеског језика 

Софија Милошевић, професор српског језика и књижевности 

Мирослав Ђовчош, професор математике 

Марина Василић, библиотекар- координатор Тима 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈЗА 

ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ 

 
Ред. 

бр. 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. 

Координација израде 

индивидуалних планова 

стручног усавршавања 

наставника 

септембар 

Састанци тима, 

састанци стручних 

актива и 

наставничког већа, 

прикупљање планова 

СУ од стручних 

актива 

Чланови тима, 

стручни 

активи, 

директор 

2. 

Израда предлога Годишњег 

плана стручног усавршавања 

школе 

септембар 

Састанци тима, 

генерисање 

јединственог плана 

СУ на основу 

индивидуалних 

планова СУ  

Чланови тима, 

директор 

3. 

Организација семинарана 

основу  предлога стручне 

службе,у просторијама школе 

септембар 

Састанци тима, 

комуникација са 

извођачима СУ, 

директором 

Чланови тима, 

директор 

4. 

Састављање периодичног 

извештаја о реализацији 

стручног усавршавања  

- у оквиру установе  

- ван установе 

полугодишње 

Састављање и 

подношење 

извештаја од стране 

овлашћеног 

представника 

Педагошког 

колегијума – 

Снежана Инђић 

Овлашћени 

представник 

Педагошког 

колегијума, тим 

за стручно 

усавршавање 

5. 

Анализа реализације 

стручног усавршавања: 

- у оквиру установе 

- ван установе 

и израда предлога мера и 

активности за унапређење 

стручног усавршавања 

по потреби 

Састанци тима, 

састанци 

наставничког већа 

Чланови тима, 

директор, 

Педагошки 

колегијум 



6. 

Уношење података о 

појединачној реализацији 

стручног усавршавања у 

оквиру установе за сваког 

наставника   

септембар-

август 2023 

Унос 

податакапомоћу 

специјализованог 

софтвера 

Мирослав 

Ђовчош 

7. 

Генерисање извештаја о 

појединачној реализацији 

стручног усавршавања у 

оквиру установе за сваког 

наставника   

септембар-

август 2023 

Генерисање 

извештаја помоћу 

специјализованог 

софтвера  

Мирослав 

Ђовчош, 

Гордана Бабић 

8. 

Анализа резултата рада Тима 

у школској 2022/23 години, 

усвајање извештаја о раду 

август 2023 Састанак тима Чланови тима 

9.  

Израда предлога мера за 

побољшање стручног 

усавршавања  

по потреби 

Састанци тима, 

стручних актива, 

наставничког већа 

Чланови тима 

 

 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ 

ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА И ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ у школској 2022/2023. години 

ЦИЉ: 

• заштитити  интересе  ученика у свим ситуацијама, обезбедити поверљивост 

података и заштиту права на приватност,унапредити  квалитет  живота ученика 

применом мера превенције и мера интервениције; 

• препознати и сузбити све врсте и облике насилног понашања, злостављања, 

занемаривања, употребе алкохола, дувана, злоупотребе психоактивних 

супстанци… 

• изградити телесно, психичку и социјално здраву и зрелу личност 

 

ЗАДАЦИ: 

• Упознавање са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље… 

• Стварање климе поверења, прихватања, толеранције, уважавања личности 

ученика, наставника, родитеља, свих запослених у школи… 

• Стицање знања из области комуникације 

• Развијање и неговање богатства различитости, културе понашања 

• Развијање вештине ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 

• Сарадња са релевантнијм службама 

• Подршка деци која трпе насиље,рад са ученицима који чине насиље, 

оснаживање деце која су посматрачи… 

• Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са очувањем , 

заштитом  побољшањем сопственог здравља и здравља других 

 

САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ/ 

САРАДНИЦ

И 

ВРЕМЕ ЕВАЛУА

ЦИ ЈА 

Упознавање  са 

Правилником о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање 

( ''Сл.гласник РС'' БРОЈ 

46/19 И 104/2020). 

Часови одељењског 

старешине, 1.разред, 

Наставничко веће; 

Родитељски 

састанци,1.разред 

Видео обука за наставнике о 

примени Правилника о 

протоколу поступања у 

установи у одговору на 

насиље, злостављање и 

занемаривање (YouTube) 

Одељењски 

старешина,  

Тим за 

заштиту 

Септембар 

током 

године 

евиденција  

часова 

одељењ- 

ског 

старешине

;записници 

наставнич

ког већа, 

родитељск

ог 

састанка 

Упознавање са Правилима 

понашања у Гимназији 

Часови одељењског 

старешине, 1.разред 

Одељењски 

старешина 

септембар евиденција  

часова 



 одељењ- 

ског 

старешине 

Упознавање са Правилником 

о васпитно дисциплинској 

одговорности 

Часови одељењског 

старешине, 1.разред 

Одељењске 

старешине 

септембар евиденција  

часова 

одељењ- 

ског 

старешине 

Информисање и сарадња са  

родитељима; 

Транспарентност тима 

Родитељски састанци, 

 

кутак тима за заштиту 

Одељењске 

старешине; 

Чланови тима 

за заштиту 

Септембар

; 

Током 

године 

записник 

са родитељ 

ског 

састанка;к

утак 

Упознавање ученика... сарадња са родитељима, 

разговори,родитељски 

састанци 

одељењске 

старешине 

током 

године 

евиденција 

одељењ 

ског 

старешине 

Саморегулација развој социјалних вештина 

ученика 

одељењске 

старешине, 

педагог 

током 

године 

часови 

одељењ 

ског 

старешине 

Секције, спортске 

активности 

опредељивање и укључивање 

ученика у рад секција 

 наставници прво 

полугоди 

ште 

записници, 

обухват 

ученика 

Умеће комуникације, 

ненасилна комуникација, 

уважавање личности 

ученика, наставника, 

родитеља… 

Редовна настава, часови 

одељењског 

старешине,ваннаставне 

активности,индивидуални 

разговори са родитељима... 

 наставници, 

педагог 

Током 

године 

евиденција  

часова 

одељењ- 

ског 

старешине

; 

документа 

ција 

Правила лепог понашања; 

одржавање дисциплине ; 

 

Разговори, похваљивање 

лепих примера 

наставници током 

године 

Број 

пријавље 

них 

случајева 

насиља 

Неговање различитости; 

пружање подршке 

ученицима са сметњама у 

развоју 

''Како да помогнемо једни 

другима?'' 

''Насиље није мој избор'' 

Умеће одрастања 

часови одељењског 

старешине, психологије, 

грађанског 

наставници, 

одељењске  

старешине 

током 

године 

евиденција 

наставника 

и одељењ 

ског 

старешине 

Дан розе мајица 

Међународни дан борбе 

против вршњачког насиља 

час одељењског старешине одељењске 

старешине 

последња 

среда у 

фебруару 

евиденција 

Тима и 

одељењско

г 

старешине 



 

Међусобно поштовање и 

уважавање;други и 

другачији; 

часови одељењског 

старешине, редовна настава, 

ваннаставне активности 

одељењске 

старешине, 

наставници 

током 

године 

евиденција 

одељењ 

ског 

старешине 

Промовисање 

мултикултуралности...вишеј

езичности 

/оспособити ученике за 

комуникацију и прихватање 

људи који су различити од 

њега;учење за живот са 

другима/ 

настава  грађанског 

васпитања,наставне и 

ваннаставне активности 

часови одељењског 

старешине 

наставници током 

године 

евиденција 

одељењско

г 

старешине

, 

наставника

... 

Прилагођавање на нову 

школу 

анкета, 1.разред; разговори педагог, 

одељењске 

старешине 

прво 

полугодиш

те 

документа 

ција 

педагога, 

наставника 

''Чувам те'' праћење националне 

платформе за превенцију 

насиља ( cuvamte.gov.rs) 

наставници, 

родитељи, 

ученици 

током 

године 

Извештај 

Тима за 

заштиту 

Дигитално 

насиље,превенција 

 

радионице, 

разговори...материјал на 

сајту школе;панои;кутија са 

порукама ученика;дан 

безбедног интернета; дан 

дигиталног учења... 

наставници 

рачунарства и 

информатике, 

ученици, 

одељењске 

старешине, 

током 

године 

час 

одељењско

г 

старешине

,редовна 

настава-

евиденција 

превенција трговине људима 

 

анкета-информисаност о 

теми/ученици; 

организовање предавања на 

тему; 

обележавање светског дана 

борбе  против трговине 

људима-30.јул; 

радионице;  израда 

плаката,од стране ученика; 

тим за 

заштиту; 

ученик 

4б(учесник 

обуке против 

трговине 

људима,  у 

сарадњи са 

Црвеним 

крстом) 

током 

1.полугоди

шта 

педагошка 

документа

ција, 

записници 

тима за 

заштиту 

Подршка укључивању 

ученика избеглица и 

миграната/ако се укаже 

потреба 

У складу са Стручним 

упутством Школска управа 

Нови Сад, одсек за људска  и  

мањинска права 

тим за 

заштиту, 

директор 

по потреби евиденција 

рада тима, 

записник 

вршњачка подршка међусобна сарадња; 

ученички парламент 

ученици, 

одељењске 

старешине 

током 

године 

записници 

ученичког 

парламент

а и садржај 

часа 

одељењ 

ског 

старешине 

Конфликти, могући  Седнице Ученичког  Председник Током записници 



проблеми могућа решења, 

начини реаговања на 

насиље... 

парламента, часови 

одељењског  старешине 

уч. 

Парламента, 

педагог 

Одељењске 

старешине 

године са седница 

ученичког 

парламент

а, одељењ 

ског 

старешине 

Оперативни планови 

заштите за ученике 

израда планова, заједнички 

рад наставника, ученика, 

родитеља 

тим за 

заштиту 

по 

потреби, 

током 

године 

записник 

тима за 

заштиту 

Упознавање са  процедурама 

за пријављивање и 

поступање у случају сумње 

или сазнања о свим 

облицима насиља; 

интервентне активности; 

Наставничко веће;одељењске 

заједнице; 

 

Тим за 

заштиту 

Током 

године 

записник 

са седнице 

Наставнич

ког већа, 

одељењске 

заједнице 

Сарадња са центром за 

социјални рад, канцеларијом 

за младе, домом здравља, 

полицијом... 

Размена информација, 

мишљења,продубљивање 

сарадње… 

 

 

Тим за 

заштиту 

наставници 

Током  

године 

евиденција 

Тима за 

заштиту 

Подршка ученицима/који 

трпе, чине  или су сведоци 

насиља 

Васпитни рад 

 

израда мера и примена кроз 

разговоре и укључивање 

родитеља и других учесника 

,по потреби 

тим за 

заштиту 

По 

потреби 

документа 

ција 

педагога и 

записници 

тима за 

заштиту 

Стручно 

усавршавање/унапређивање 

компетенција  запослених за 

превентивни рад 

Семинар, праћење стручне 

литературе,Правилник о 

протоколу посупања у 

установи у одговору на 

насиље... 

Тим за 

заштиту  

наставници 

Током 

године 

записници 

тима за 

професион

ални 

развој 

 Алкохолизам,пушење 

наркоманија... 

предавања,разговори стручњаци 

Дом здравља, 

представници 

Црвеног 

крста.. 

током 

године 

евиденција 

тима 

Дежурства наставника израда распореда дежурства директор почетак 

школске 

године 

план 

дежурства 

истакнут 

на видним 

местима 

Извештај о раду тима Израда извештаја о 

остваривању и ефектима 

програма заштите ученика од 

насиља и извештавања 

органа установе/Наставничко 

веће, Школски одбор, Савет 

родитеља 

Чланови Тима 

за заштиту  

Крај 

године 

Извештај о 

раду тима 

за заштиту 



 



 

ПРОГРАМ ШКОЛСКИ СПОРТ за школску 2022/2023 

ЦИЉ ПРОГРАМА ЗАДАЦИ ПРОГРАМА 

− Разноврсним и систематским активностима, 

допринети развоју личности ученика 

(когнитивном, афективном, моторичком),  

усавршавању и примени моторичких умења, 

навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота 

и рада. 

− Задовољавање основних потреба за 

кретањем. 

− Подизање моторичке информисаности 

− Формирање морално вољних квалитета 

личности 

− Развој и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

− Мотивација ученика за бављење физичким 

активностима и формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

− Оспособљавање ученика да стечена умења, 

знања и навике користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

− Подстицање развоја координације, 

прецизности и утицање на правилно држање 

тела, моторичко описмењавање, стварање 

хигијенских и радних навика 
 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

- Турнир у фудбалу  
За првака разреда 

За првака школе 
Прво полугодиште Професори физичког 

- Турнир у 3х3 
За првака разреда 

За првака школе 
Прво полугодиште Професори физичког 

- Турнир у одбојци 
За првака разреда 

За првака школе 
Прво полугодиште Професори физичког 

- Припреме за 

такмичења 

У сарадњи са клубовима и 

после наставе 
Током целе године 

Професори физичког 

васпитања 

- Сарадња са фитнес 

центрима 

Одлазак у теретану, за 

време редовног часа 

физичког васпитања 

Током целе године 
Професори физичког 

васпитања 

- „Дружење са 

врхунским 

спортистима” 

Посета једног врхунског 

спортисте и разговор на 

тему спорта 

Један пут током пколске 

године 

Професори физичког 

васпитања 

 



ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

Планирање рада Тима за школску 

2022/2023.г.  

Састанак Тима август ,септембар Чланови Тима 

Свечани дочек ученика првог разреда Пријем ученика и 

родитеља у Позоришној 

сали 

август, септембар Чланови тима 

Међународни дан писмености Израда паноа, 

презентација 

септембар Професори 

српског језика и 

књижевности, 

Чланови тима 

Европски дан језика Израда паноа, редовна 

настава 

септембар Професори 

српског језика и 

књижевности, 

страних језика, 

Чланови тима 

Сајам књига у Београду Посета сајму октобар Професофри 

српског језика и 

књижевности 

Дан просветних радника Редовна настава 8. новембар Чланови тима 

Дан примирја у Првом светском рату Реферати, дискусије 11. новембар Професори 

историје 

Дан борбе против AIDS-а Едукативно предавање, 

подела едукативних 

флајера 

1. децембар Чланови тима 

Школска слава – Свети Сава Пригодна приредба 27. јануар Професори 

српског језика, 

професор музичке 

културе, верске 

наставе, чланови 

тима 

Дан уставности и државности - 

Сретење 

Реферати, дискусије 15. фебруар Чланови тима 

Међународни дан матерњег језика Израда паноа, 

презентација, видео записа 

са ученицима 

21. фебруар Професори 

српског језика 

Сајам образовања у Новом Саду Посета сајму фебруар/март Тим за каријерно 

вођење, тим за 

културне 

активности 

Обележавање дана поезије Пригодна прослава, 

читање ученичких радова 

21. март Професори 

страних језика и 

српског језика и 

књижевности 

Светски дан метеорологије Реферати, дискусије 23. март Професори 

географије 

Дан школе Приредба, прослава 28. март Директор, локална 

самоуправа, 

чланови тима 

Међународни дан породице Трибина, радионице 15. мај Професор 

социологије, 

грађанског 

васпитања, 

психолог 

Матурантска парада Матурантски плес и шетња 

по тргу 

јун Светлана Инђић 



Свечана додела диплома матурантима Додела диплома, пригодни 

програм ученика 

јун Одељенске 

старешине, 

директор, педагог 

Чланови Тима за културне активности за школску 2022/2023.г. су: 

Љубица Ковачевић Инђић – координатор, професор српског језика и књижевности, 

Дијана Влаинић, професор српског језика и књижевности, 

Сандра Дроњак, професор српског језика и књижевности 

Софија Милошевић, професор српског језика и књижевности, 

Дуња Гајин, професор српског језика и књижевности, 

Марина Василић, професор словачког језика, 

Владислава Хавран, професор словачког језика, 

Данијела Ђурић, професор ликовне културе, 

Бранислав Ковач, професор физике, 

Марија Кресоја, професор верске наставе, 

Милорад Обрадовић, професор музичке културе, 

Либуша Симендић, професор географије,  

Снежана Спасић, професор руског језика 

 

Напомена: Све планиране активности тима за културне активности подложне су изменама и 

биће реализоване у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом.  



 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

ШКОЛСКА 2022/2023 година 

ЦИЉ предложених  активности је развој вештине управљања каријером код сваког ученика.  Целоживотно учење, формирање  личности која 

ће радити на   свом  личном и професиионалном развоју у континуитету.  Да се код  ученика ствара свест о потреби да самостално доносe 

одлуке које су засноване на ажурним, истинитим информацијама о образовним и каријерним потенцијалима  добијеним на различите начине 

уз коришћење доступних и поузданих извора. Посебан нагласак се ставља на услове образовања и рада у пандемији Ковид-а 19(рад од куће, 

учење и рад на даљину, нова занимања, отежани услови рада, нова занимања здравствене струке...), Вештина управљањакаријером која се 

развија код ђака мора уважавати ове услове и показивати флексибилност у погледу постављања циљева, избора метода, техника, извора 

информисања које ђаци и наставниц користе сада. 

Предложене активности и садржаји  за крајњи исход имају  формирање зреле и одговорне личности,  која ће током школовања у гимназији 

(кроз упознавање себе и својих могућности, разумевања циљева које поставља сам себи) бити способан да донесе промишљену одлуку о 

властитој професионалној оспособљености. Личност која стиче умеће да управља променама у својој каријери и постаје свесна да је 

континуирано и целоживотно учење неопходно као одговор на промењиве захтеве у друштву које се стално мења, што је драматично 

наглашено од појаве вируса Ковид 19. 

 
ЦИЉ 

 
АКТИВНОСТ 

 
СТАНДАРДИ 

 
ЦИЉНА  ГРУПА 

 
САДРЖАЈ 

 
ИСХОД 

 
ВРЕМЕ 

 
МЕТОДОЛОГИЈА КОЈОМ СЕ 

ПРАТЕ ЕФЕКТИ УСЛУГА 

Припрема 
чланова тима 
за стручни 
рад. 
 
 

Конституисање Тима. 
Имплементирање Стандарда услуга 
каријерног вођења и саветовања у 
израду Плана и програма Тима за 
2022/2023. 
 

1.1.  1.5. 2.4. 
1.1.1. 1.1.2. 
1.1.3 
3.1.3.2.1.1. 
2.2.1. 
4,1.1, 4.1.2. 

Чланови тима, 
стручне 
службе(психолог и 
педагог) одељењске 
старешине. 
 

Усвојен план рада 
Тима за 22/23 
 
 
 
 

Изабрани чланови Тима за 
КВиС. 
Донет и представљен Програм. 
Укључивање чланова Тима у 
стручне обуке. 
 

Септембар

01.09.- 
10.09. 
 
 
 

Формулар за 
самоевалуацију чланова 
Тима. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Утврђивање 
потреба 
ученика у вези 
каријерног 
информисања 
и саветовања 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Упознавање ученика са појмом 
каријера, каријерно информисање и 
каријерно саветовање. 
Промоција активности Тима у школи, 
на наставничком већу, ученичком 
парламенту. 
Информисање родитеља о каријерном 
вођењу и саветовању, кроз 1. 
родитељске састанке свих разреда, а у 
4 години посебна тачка дневног реда. 
 
 
 
 
 

1.2.1.3.2.2.3.
1. 4.2. 5.2. 
6.2. 7.2. 
 

 
1.1.1. 1.2.1 
2.1.1. 1.2.3. 
3.1.1. 3.2.3. 
1.1.3. 1.1.4. 
 
1.1. 1.5. 2.3. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Сви ученици 
Гимназије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
«Каријерни 
кутак»,објављене 
планиране 
активности  на сајту 
школе. 
Анкета за ученика. 
Обрађени добијени 
резултати.  
 
 

 
 
 
 
 
Да  СВИ ученици  и родитељи 
приступе информацијама о 
услугама каријерног вођења и 
саветовања. 
 
 
 

 
 
 
 
 
01.09.- 
30.09. 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
Број ученика који 
учествују у активностима. 
 
 
 
 
 
 
 

Откривање 
себе и 
разумевање 
властитих 
споспбности. 
 
 
 
 
 
 
 
Упознавање 
ученика са 
могућностима 
образовања. 
 
 
 
 
 
 

Анализа података о постигнутим 
резултатима матураната 2022 школске 
године приликом уписа на 
високошколске установе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анкетирање  ученика о жељама и 
потребама да се укључе у активности 
каријерног вођења и саветовања.  
Информисање(Сајам образовања 
„Звонце“ Београд, „ДАН КАРИЈЕРЕ“ –
виртуелни сајам каријере,стварање 
места у Гимназији за каријено 
информисање.  
 
 

1,1,2, 2.2.3. 
1.2.2. 2.2.1. 
3,2.3. 
1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. 2.2.3. 
2.3.1 3.2.3. 
1.2.  1.5. 1.1. 
 
 
 
 
 
 

Ученици 4.године 
Родитељи ученика 
4. разреда 
Савет родитеља 
Чланови Тима и 
наставнички 
колектив. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стручне службе. 
Ученици 1,2,3 
разреда. 
 
 
 
 
 

Обједињена листа 
свих  високошколских 
установа у Србији и 
иностранству које су 
прошлогодишњи 
матуранти уписали. 
Посебна тачка 
дневног реда на 
Школском одбору, 
Савету родитеља и 
родитељским 
састанцима. 
 
НОКС (Национални 
оквир квалификација 
Србије) 
Материјал 
(информативни и 
интерактивни) 
обучавање ученика за 
ВУК.Платформа»Вирт
уелни дани каријере» 
 

Да ученик може да процени 
своје особине у односу на 
сопствене образовне и 
каријерне могућности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Да ученик познаје и изворе 
инфорсмисања о образовним 
и каријерним могућностима.  
 
 
 
 
 
 
 

ОКТОБАР 
 
01.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.10.- 
31.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број сакупљених анкета 
од прошлогодишњих 
матураната. 
Садржај одговора. 
Дискусије на Савету 
родитеља... 
 
 
 
 
 
 
 
Број ученика који су 
приступили активностима 
Иницијативе и сугестије 
ученика. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Упознавање 
чланова тима 
са новим 
моделима 
каријерног 
рада у Србији 
и Европи, 
обучавање за 
ВУК. 
 
 

 
 
 
 
Стручне посете чланова Тима... 

 
1.2.1. 
1.1.21.1.3 
1.2. 1.5. 2.4. 

 
Чланови Тима. 

 
 
Презентација рада 
Тима. Илустрације о 
спроведеним 
пројектима и 
признањима. 
План рада за будући  

 
Да чланови Тима размеју 
значај умрежавања са 
стручњацима,практичарима и 
развијају мрежу сарадника у 
Србији и иностранству. 
 

 
 
01.10- 
31.10. 
 

 
 
 
 
 
Остварени контакти и 
успостављена сарадња. 
 

Размена 
искустава 
каријерног 
вођења са 
другим 
институцијама
. 
 
 
 
Укључивање 
родитеља у 
активности 
каријерног 
вођења  
 
 
Упознавање 
ученика са 
светом рада. 

Представљање рада Тима на 
Годишњој конференцији о КВиС-у. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Успостављање комункације и сарадње 
са институцијама изван школе 
(повезивањем са светом рада) 
 
 
 
 
Гостујући предавачи, 
родитељи,представници других 
институција  говоре о Вештини 
управљања каријером. 
 

 
1.2.1.1.3.1. 
1.3.3. 
2.1. 2.2. 2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 
1,2.4. 3.2.3. 
1.2.4. 3.2.3. 
2.2.2. 2.3.2. 
 
 
2.1.1. 2.2.3. 
3.2.3. 
1.2.3. 
1.3.3. 
1.1. 1.5. 
 
 
 

Чланови Тима и 
остали запослени. 
Родитељи 
Ученици 
 
 
 
 
 
Предаставници 
установа изван 
школе. 
 
 
 
 
 
Ученици. 
Наставници. 
Представници света 
рада. 

Презентација и 
публикација са 
досадашњим 
активностима Тима за 
КВиС. 
 
 
 
 
Листа институција 
које су доступне 
ученицима за 
волонтирање,реалне 
сусрете,»сенку на 
послу». 
 
 
 
Протокол о сарадњи 
са институцијама 
изван  школе. 

 
Да  чланови Тима прате 
новине и усавршавају се. 
 
 
 
 
 
 
 
Да ученик (и родитељ) бира 
информације с обзиром на 
своје карактеристике и 
приоритетe даљег развоја. 
 
 
 
Да ученик користи 
неформалне, информалне, 
формалне прилике за учење 
као подршка личноми 
професрионалном развоју. 

НОВЕМБАР 

 
Накнадно 
 
 
 
 
 
 
 
10. 11.- 
30.11. 
 
 
 
 
 
01.11.- 
30.11. 

 
Евалуациони листови на 
скуповима.Утисци 
учесника скупова. 
 
 
  
 
Број гостујућих 
предавача.  
Укљученост ученика и 
родитеља. 
 
 
 
 
Заинтересованост 
институција ван школе и 
ученика.  
Анкетни листови. 
Број заинтересованих и 
пријављених ученика- 

План 
обележавања 
10 година 
Тима 
 

Радни састанци 
 
 
Студирање по АФИРМАТИВНИМ 
МЕРАМА; идентификовање таквих 

4.1.1. 
 
1.1.3  3.3.1. 
2.3.2. 
1.2.3.  3.2.2. 

Чланови Тима, 
запослени у 
Гимназији, 
сарадници изван 
школе 

 
Предлози 
обележавања 
јубилеја. 
 

 
Да чланови Тима, запослени 
сарадници обаве самопроцену 
својих стручних компетенција. 
 

ДЕЦЕМБАР 

 
01.12.-
31.03,23. 
 

 
 
Заинтересованост 
партнера, иновативност 
идеја, одзив на 



 

 

 
Подршка 
појединцу и 
родитељима у 
планирању 
даљих корака 
у каријери. 
 
 
Увођење 
вршњачког 
каријерног 
саветника. 
 
 
Упознавање 
ученика  са 
светом рада. 
 

ученика акциони план заједно са 
родитељима.  
 
 
 
Вршњачко каријерно саветовање. 
 
 
 
 
 
 
Укључивање ученика у свет рада ; 
волонтирање, учешће на 
радионицама, обукама... 
 

1.2.4. 
1.2.1.  1.2,2. 
1.2.3. 
1.1. 1.3. 3.3. 
 
2.3.1. 2.3.3. 
3.2.1. 3.1.1. 
1.5. 3.4. 5.1. 
 
 
1.2.4. 2.2.2. 
3.2.1. 3.2.2. 
1.1.3. 
1.2.1 1.2.4 
1.1.  1.3. 3.4. 
 
 

 
 
Ученици школе који 
за које је урађен 
индивидуални 
образовни програм. 
 
Чланови Тима, 
стручне службе, 
предметни 
професори, 
одељењске 
старешине. 
 
Ученици свих 
разреда. 
 
Ученици који су 
донели одлуку о 
будућем занимању. 
 

Анкета за матуранте. 
Материјал за 
тематске часове ОЗ. 
Записник са  
индивидуалног 
разговори са 
ученицима. 
Материјал и 
приручници за 
вршњачко каријерно 
саветовање. 
 
Листа институција из 
света рада које ће 
примити 
ученике.Протокол о 
сарадњи између 
школе и установа о 
сарадњи. 

Да ученик доноси одлуке с 
обзиром на прикупљене 
информације и своје животне 
околности. 
 
 
 
Да ученик увиди важност 
постављања циљева у процесу 
управљања каријером. 
 
 
 
Да ученик прикупља податке 
кроз реалне сусрте у свету 
рада. 

10.12.- 
21.06. 
 
 
 
 
 
 
01.12.- 
28.02. 
 
 
 
 
 
01.12.- 
30.04. 
 

предложене активности, 
медијска подршка 
 
Уљученост родитеља и 
ђака.  
Одазивање на састанке и 
сусртете који се 
организују. 
 
Заинтересованост ђака 
да приступе,евалуациони 
листови. 
 
 
Ефекти које посета има 
на постављен циљ .Начин 
на који ученици 
бележе,селектују и 
користе овако добијене 
информације. 

Развој 
предузетничк
их 
компетенција 
код ученика. 
 

 Најаве и организоване посете 
презентацијама, радионицама...на 
тему предузетничких компетенција, 
студирање у иностранству... 

 
1.2.2. 1.1.3. 
 2.2.1. 
1.1.3. 

Ученици 3. и 4. 
разреда. 
Тим за каријерно 
вођење. 

Програм обука из 
предузетништва. 
Материјал и календар 
активнсоти  о 
студирању 
иностранству и пуном 
стипендирању. 

Да ученик увиди значај 
информисања о променама у 
образовању и тржишту рада. 

ЈАНУАР 
 
20.01.- 
31.01. 

Број укључених ученика. 
Евалуациони листови 

Упознавање 
ученика са 
образовним 
могућностима 
у Србији и 
иностранству. 
Подстицање  
ученика да  
планирају и 
прате свој 
каријерног 
развоја 
 

Организовање колективног 
учешћа;Зимска школа 
предузетништва; Обука за почетнике у 
бизнису 
 
 
Организовање манифестације у школи 
где би се представиле могућности 
укључивања ученика у активности 
везане за вештину управљања 
каријером. 

 
2.1.2  1.2.2. 
3.2.1. 2.2.3. 
1.5. 2.4. 3.4. 
 
1.1.3. 2.3.4. 
 
 
2.1.3 1.1.3. 
2.2.2. 2.2.3. 
3.2.1. 1.1.5. 
1.3.3. 1.1.3. 
1.2. 1.5. 3.4. 

 
Ученици  
Родитељи. 
Наставници,стручне 
службе. 
 
 
 
Ученици. 
Родитељи. 
Наставници. 
Чланови Тима. 
 

Програм обуке. 
Сертификати. 
Најава и листови 
евалуације. 
 
 
 
 
Плакати. 
Листови евалуације. 
Формулар за 
«каријерни дневник». 
 

 
Да ученик разуме значај 
ажурних и поузданих извора 
информисања и користи ИКТ. 
 
 
 
 
 
Да ученик рационално 
планира коришћење 
доступних ресурса. 
 

ФЕБРУАР 
01.02- 
31.03. 
 
 
 
 
 
01.02. – 
28.02. 

Укљученост ученика и 
трансфер утисака у 
школи.  
 
 
 
 
 
 
Садржај „каријерног 
дневника“. 
Ажурирање података 
који ученик уноси. 



 

 

 
Истраживање 
ученика кроз 
непосредне 
пословне 
ситуације. 
 
 
 
Подстицање 
активизма код 
ученика 
коришћење 
образовних и 
каријерних 
могућности. 

 
Реални сусрети(бира се установа, тј. 
предузеће сходно инетерсовањима 
матураната у погледу студирања) 
Презентовање рада високошколских 
установа. 
 
 
 
 
Стварање платформе и програм 
заједничких активности са 
институцијама изван школе,  ради 
трансфера информација које су од 
значаја за професионални и каријерни 
развој ученика.  
 
 

 
1.1.2 2.2.2. 
2.3.23.2.1. 
1.2.1. 1.1.5 
1.2.3. 1.2.4. 
1.3.6.2. 
 
 
 
 
1.2.3. 2.2.2, 
3.2.3.3.1.4 
1.2.3. 1.3.3 
1.3.2. 
1.3. 3.4. 
5.1. 5.2. 5.3. 

 
Ученици Гимназије 
који имају 
постављен 
каријерни  циљ. 
Родитељи. 
Представници 
институција ван 
школе. 
 
 
Ученици. Родитељи. 
Колектив 
Гимназије. 
Представници 
локалне заједнице. 

E виртуосис-
платформа за 
проверу 
вештина,знања и 
склоности. 
 
 
 
 
 
Пасош језичких 
вештина. 
Програм Europass. 
Плакати. 
Листови за 
евалуацију. 

Да ученик тестира 
примењивост  својих знања и 
вештина у различитим 
улогама. 
 
 
 
 
 
 
Да ученик препознаје своје 
јаке стране и приоритетне 
области иа даљи развој. 

МАРТ 
01.03.- 
31.05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У току 
месеца 

Добијени резултати на 
тестирању. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број ученика који су 
приступили обукама. 
Колико њих је 
приступило изради 
докумената. 

Стварање 
слике о себи у 
различитим 
каријерним 
ситуацијама. 
 
 
 
 
 
 
Оспособљава
ње ученика да 
коришћењем 
ИТ 
технологија 
информишу и 
каријерно 
напредују. 

Организовање и припема учесница за 
оснаживање у ИТ сектору. 
Дан девојчица, са  нагласком на 
коришћење ИТ технологија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посете и учешће на  каријерним 
догађајима. 

1.1.3.1.1.4. 
1.1.5. 2.2.1. 
1.2.4. 2.2.3. 
 
1.1.2. 1.1.3. 
2.3.3. 2.3.4. 
1.2.3 1.2.4. 
1.5.  2.4. 3.4. 
 
 
 
 
 
3.3.1. 3.3.2 
2.1.3. 
1.1.2 
1.5. 2.4. 
 

Тим, предметни 
професори, стручне 
службе, 
представници 
локалне заједнице, 
руководство 
институције. 
 
 
 
 
 
Ученици. 
 

«Дан девојчица» 
Флајери  
промовисање 
послова нетипично 
женских послова. 
Евалуациони листови. 
 
 
 
 
 
 
 
Промотивни плакат. 
Материјал, 
агенда,садржај 
радионица,презентац
ије, евалуациони 
листови. 

Да ученик анализира своје 
карактеристике понашања у 
различитим окружењима,тако 
боље разуме своје  вредности 
и интересовања. 
 
 
 
 
 
 
 
Да ученик идентификује 
потенцијалне проблеме,бира 
стратегију да их превазиђе. 

АПРИЛ 
 
Око 
26.04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.04.- 
30.04. 

Укљученост, 
активизам,креативност 
ученика. 
Евалуациони листови 
ученика и послодаваца. 
 
 
 
 
 
 
 
Начин на који ученици  
формулишу препреке и 
недоумице.  
Евалуациони листови. 

Укључивање 
ученика у 
реалне токове 

Детаљно информисање ученика 
4.разреда о објављеним конкурсима 
за упис на факултет и више школе. 

2.3.1 
2.22.  2.2.3. 
 3.3.1.1.1.3. 

Тим, одељењске 
старешине, 
представници 
локалне заједнице, 

 
Конкурс за упис у 
2018/2019.годину(са 

Да ученик увиди значај 
благовремено донете одлуке 
засноване на прикупљеним 
информацијама. 

МАЈ 
15.05.- 
30.09. 
 

 
Евалуациони листови за 
ученике и послодавце 
 



 

 

образовања и 
рада. 
 
 
 
 
 
 
Оспосовљава
ње ученика за 
транзицију. 
 
 
 
 
 
 
 
Афирмисање  
Рада Тима за 
КВиС 
 

Посета некој институцији/предузећу у 
складу са жељама и интересовањима 
ученика.  
 
 
 
Израда и дистрибуција  обрасца 
матурантима како би се даље пратио 
њихов рад и кретање каријере.  
Вебинари за припрему за пријемни 
испит, превазилажење треме и 
слично. 
 
 
 
 
Израда презентације, плаката, 
флајера, о раду Тима. Припрема и 
релаизација учешћа на Сајму 
Тимоваза КВиС Ссредњих школа 
Србије. 

3.2.11.2.31.2
.41.3 
1.4. 1.2. 3.4. 
 
 
 
 
 
 
1.1.3. 2.3.1 
3.2.2. 
3.3.1. 3.3.2. 
 1.5. 2.1. 
 
 
 
 
 
 
2.3.  2.4. 
1.1.1. 1.2.1 
1.2.3 
1.3.1 1.3.3. 
 

руководство 
предузећа, 
редакција сајта. 
 
 
 
 
 
 
Ученици 4. разреда. 
 
 
 
 
 
 
Чланови Тима. 
Запослени у школи. 
Чланови тимова за 
КВиС из других 
школа, стручњаци 
из ове области. 

календаром 
активности). 
Садржај пројекта 
«Сенка на 
послу2018»-списак 
занимања и 
институција. 
 
Образац за 
матуранте. 
Плакатирање 
вебинара.Вебинари 
 
 
 
 
 
 
Извештај о 
активностима и 
постигнућима у 
текућој школској 
години. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Да ученик користи повратне 
информације из образовног и 
радног окружења у даљем 
развоју. 
 
 
 
 
 
 
Да остварени резултати Тима 
буду транспаренти и користе 
се за даље унапређење 
квалитета рада Тима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
01.05.- 
24.05. 
 
 
 
 
 
 
 
Накнадно 

 
 
 
 
 
 
 
 
Број ученика који су се 
одазвали промоцији и 
подели образаца. 
 
 
 
 
 
 
Запажања, сугестије 
компетентних каријерних 
саветника. 

Укључивање 
ученика 4. 
разреда у 
најактуелније 
токове 
образовања. 
 
 
 
 

Подршка матурантима.Информисање 
ученика 1. 2 и 3. разреда о 
опредељењу матураната за наставак 
школовања. Презентовање програма 
летњих кампова, курсева и 
волонтирања у Старој Пазови и 
околини.  
 
 
 

1.2.3. 2.1.2. 
3.1.1. 3.3.3. 
3.1.4. 2.3.2. 
1.2.3. 1.2.4. 
1.3.2. 1.3.3. 
1.3.4.1.1.3. 
1.5. 1.3.  2.4. 
 
 
 

Матуранти. 
Родитељи 
Ученици 
1.2.3.разреда. 
Тим, предметни 
наставници, стручне 
слиужбе. 
 
 
 

 
Вебинари 
Календар  пријемних 
испита. 
Флајери, веб 
странице. 
 
 
 
 

Да ученик мобилише своје 
капацитете у процесу 
превазилажења транзиционог 
периода. 
 
 
 
 
 
 

ЈУНИ 
01.06.- 
20.06. 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Корисници процењују 
употребљивост 
активности КвиС-а у 
транзицији.(анкета). 
 
 
 
 
 
 

Унапређење 
квалитета 
рада. 
Припремање 
садржаја и 
пројеката за 

Прикупљање података о успешности 
матураната на упису.  
Сортирање података, представљање 
наставничком већу, анализа, 
публиковање података. 

 
 1.1.3. 1.1.5. 
1.2.2. 3.2.1. 
1.3.1. 3.2.2. 
3.2.1 3.1.4 
3.1.3. 

Тим, наставничко 
веће, директор. 
Институције – 
мрежа екстерне 
подршке. 

Прикупљени 
евалуациони листови о 
свим активностима. 
Збирна листа 
спроведених активности. 

Да се добијено резултати 
користе за континуирано 
унапређење квалитета рада. 

ЈУЛИ  
АВГУСТ 

Самоевалуација; 
по активностима и 
стандардима. 



 

 

следећу 
школску 
годину. 

Вредновање и самовредновање рада 
Тима. 
Припрема за рад у следећој школској 
години, израда плана. 

1.3.2.1. 2.3. 
 

Извештаји за сваку 
активност. 
Самоевалуација сваког 
члана Тима. 

 

 

У изради Програма рада Тима за каријерно вођење и саветовање за 20212022 године коришћени су  СТАНДАРДИ УСЛУГА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА ( Завод за унапређење образовања 

и васпитања, Београд јуни 2017. године)  

 

Ради веће прегледности стандарди су обележени на следећи начин: 

СТАНДАРДИ ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА КАРИЈЕРОМ – ЦРВЕНА БОЈА 

СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈА ПРАКТИЧАРА – ОПШТЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПЛАВА БОЈА, СПЕЦИФИЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ – ТАМНО ПЛАВА БОЈА 

ОРГАНИЗАЦИОНИ СТАНДАРДИ (САМО ИНДИКАТОРИ) ЗЕЛЕНА БОЈА. 

СТАНДАРДИ ПРОГРАМА – НАРАНЏАСТА  БОЈА 

Програм који  је сачинила Људмила Ракочевић, координатор Тима за КВиС . 

ТИМ ЗА КАРИЈЕНО ВОЂЕЊЕ 2021/2022. чине: Људмила Ракочевић, професор филозофије-координатор Тима, ,Весна Смуђа,професор рачунарства и информатике, Снежана Инђић, педагог и 

Слађана Ерић, психолог, Тамара Миљанић, професор француског језика, Диана Влаинић, професор српског језика и књижевности, Бранислав Ковач, професор физике. 

29. август 2022. г. 

 

 

 



 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ШКОЛСКОЈ 

2022/2023.ГОДИНИ 

 

 

 

 

АКТИВНОСТ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 РЕАЛИЗАТОРИ 

Формирање тима за заштиту 

животне средине 

 

Састанак тима Септембар -чланови тима 

Едукација ученика о 

заштити животне средине 

 

Организовање 

предавања,трибина 

Током школске 

2022/2023.год. 

 

-чланови тима 

-ученици 

Акција прикупљања старог 

папира 

 

Одлагање папира; 

Дистрибуција  

прикупљеног папира                  

Током школске 

2022/2023.год. 

-чланови тима 

-ученици и 

запослени 

-представници 

центра за 

рециклажу 

Акција „Чепом до осмеха“ Прикупљање чепова; 

Дистрибуција чепова 

Током школске 

2022/2023.год. 

 

-чланови тима  

-ученици и 

запослени 

-представници 

центра за 

рециклажу 

Обележавање важних датума 

у еколошком календару 

Организовање 

предавања; 

Израда паноа 

Током школске 

2022/2023.год. 

 

-наставнице 

биологије 

-заинтересовани 

ученици 

-чланови тима 

 

Посете научним 

институцијама 

Организовање посете 

 

Током школске 

2022/2023.год. 

 

-Директор 

-чланови тима 

  

Сарадња са локалном 

самоуправом 

Подршка локалне 

самоуправе у циљу 

реализације посете 

институцијама,уређењу 

школског простора 

Током школске 

2022/2023.год. 

 

-Локална 

самоуправа 

-чланови тима  

 

Уређивање школског 

дворишта 

-Окупљање 

заинтересованих 

професора,ученика, 

помоћног особља, 

ЈП“Чистоћа“ 

Мај-јун 

 

-Директор 

-чланови тима 

-ученици 

-заинтересовани 

професори 

- ЈП“Чистоћа“ 

Израда годишњег извештаја 

о раду тима 

 

 Анализа  реализације 

план  

Јун -чланови тима 



 

 

 

У Старој Пазови 

29.08.2022.године 

Тим за заштиту животне средине: 

 

                                                        -Тамара Миљанић,професор француског и латинског језика,(члан) 

- Наташа Роговић,професор енглеског језика,(члан) 

-Марковић Јелена, професор бологије,(члан) 

-Гагић Николина, професор историје,(члан) 

-Савић Душанка, професор биологије,(члан) 

Хаврилов Вања, професор хемије,(члан) 

 -Здравковић Мирјана, професор хемије,(координатор) 

Симендић Либуша, професор географије,(члан) 

 



ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ ЗА 2022/2023. ГОДИНУ 

Чланови тима:  

1. Сандра Дроњак – координатор 

2. Снежана Инђић 

3. Јасна Опачић 

4. Данијела Ђурић 

5. Душанка Галечић 

6. Весна Смуђа 

7. Ана Шипицки 

8. Владислава Хавран 

9. Марина Василић 

 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Формирање Тима за промоцију 

школе и усвајање плана рада за 

шк. 2022/2023. год. 

2. Подела активности и задужења 

између чланова тима 

3. Осмишљавање активности за 

текућу школску годину 

4.Отварање Инстаграм профила 

школе 

 

септембар састанак тима 
чланови тима,  

управа школе 

1. Праћење примера добре праксе 

у образовно-васпитном раду 

школе и промовисање истих преко 

сајта школе. 

2. Осмишљавање и постављање 

филма о нашој школи на Фејсбук 

профилу, сајту школе и Инстаграм 

страници 

3. Планирање израде промотивног 

материјала школе 

 

новембар/ 

децембар 

састанак тима 

ажурирање сајта 

школе и профила 

на друштвеним 

мрежама 

чланови тима 

1. Израда промотивног материјала 

за промоцију школе 

 

јануар/  

фебруар 

Заједничким 

састанцима и 

акцијама 

чланови тима, директор 

1. Подела задужења у 

организацији промоције школе у 

основним школама у окружењу 

 

март 

састанак тима, 

обилазак школа, 

дистрибуција 

материјала 

чланови тима, ученици, 

директор 

1. Отворена врата – посета ђака 

завршних разреда из школа у 

окружењу  

2. Информисање јавности о 

резултатима такмичења наших 

ђака 

 

мај/јун 
заједничке 

акције 

чланови тима, ученици, 

директор 



 

1. Оплемењивање простора 
током школске 

године 

заједничке 

акције 

чланови тима, ученици, 

секције и др. 

1. Припремање података и 

ажурирање сајта, инстаграма и 

фејсбук странице школе 

током школске 

године 

прикупљање 

материјајала 

ажурирање сајта 

школе и фејсбук 

профила 

руководилац 

мултидисциплинарне 

секције, чланови тима, 

предметни професори 

1. Сарадња са осталим тимовима 

на нивоу школе и Ученичким 

парламентом 

током школске 

године 

састанци са 

другим 

тимовима и 

Ученичким 

парламентом 

чланови тимова, управа 

школе 

1. Сарадња школе са локалним и 

републичким електронским и 

писаним медијима 

 

током школске 

године 

припрема и 

дистрибуција 

материјала 

чланови тима, управа 

школе 

1. Анализа реализације плана тима 

за ову школску годину; припрема 

извештаја 

 

јун, јул састанак тима чланови тима 

1. Припрема плана и програма за 

наредну школску годину 
август састанак тима чланови тима 

 

 

Стара Пазова,          Координатор, 

26. 8. 2022.          Сандра Дроњак  

        



ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

Конституисање тима, 

упознавање чланова Тима са 

Правилником о вредновању 

квалитета рада установе и 

Правилником о стандардима 

квалитета рада установе, 

избор области 

самовредновања 

Директор именује чланове 

Тима, упознаје их са 

важећим правилницима из 

области самовредновања, 

бира се област 

самовредновања за текућу 

школску годину 

Септембар Директор, чланови 

Тима 

Информисање Наставничког 

већа о одабраној области 

самовредновања 

На седници Наставничког 

већа координатор 

информише чланове о 

области самовредновања за 

текућу школску годину 

Октобар Координатор Тима 

Избор метода и 

инструмената за 

самовредновање одабране 

области и одабир узорка 

испитивања 

Чланови Тима бирају 

адекватне методе и 

инструменте испитивања, 

као и узорак 

Новембар Чланови тима 

Прикупљање података Прикупљање података ће се 

вршити у зависности од 

изабране технике и узорка 

Децембар, јануар Чланови тима 

Квалитативна и 

квантитативна обрада 

података 

Сумирање прикупљених 

података и њихова обрада 

Фебруар Чланови тима 

Анализа добијених резултата Добијени резулатати се 

анализирају и уочавају се 

слабе и јаке стране 

Фебруар Чланови тима 

Израда акционог плана Прави се план за 

превазилажење и 

оснаживање слабих страна 

Март Чланови тима 

Реализација акционог плана Циљне групе примењују 

предложене методе 

Април - јун Предметни 

наставници 

Евалуација реализованих 

активности и степена 

остварености предложених 

мера 

Провера ефикасности 

предложених мера 

Јун  Предметни 

наставници 



 

Годишњи извештај Чланови Наставничког већа 

се информишу о 

резултатима рада Тима 

Јул  Педагог 



 План  рада  Тима  за  обезбеђивање  квалитета  и  развој  установе  за                       

школску  2022-23 годину 

                                    Тим за обезбеђивање 

                                квалитета и развој установе  
 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе стара се о: 

• обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада установе 

• прати остваривање школског програма,развојног плана 

• остваривању циљева образовања и васпитања, исхода и стандарда постигнућа 

• остваривању плана и програма наставе и учења 

• професионалном развоју  запослених 

• резултатима рада наставника и стручних сарадника 

• резултатима рада ученика 

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

Конституисање 

тима/нови 

чланови 

састанак Септембар 2022 чланови тима 

Годишњи план 

рада тима 

Заједнички рад, 

планирање, дефинисање 

активности 

септембар 2022 чланови тима 

Праћење 

остваривања 

годишњег плана 

рада школе 

Седнице одељењских 

већа, стручних већа из 

области предмета 

Квартали, 

полугодишта, 

крај године 

наставници, 

координатори 

тимова  

Праћење 

остваривања 

развојног плана 

Састанци са 

координатором тима за 

развојно планирање  

током године координатори 

тимова 

Праћење 

остваривања 

школског 

програма 

Седнице одељењских 

већа, стручног актива за 

развој школског 

програма 

током године  

Праћење процеса 

самовредновања 

састанци тима за 

самовредновање, 

упознавање са 

резултатима, анализа... 

током године чланови 

Праћење примене 

прописа у 

обезбеђивању 

квалитета 

Нови 

правилници...упознавање 

запослених 

током године секретар, 

наставници 

Мере за 

отклањање 

уочених 

недостатака и 

Заједнички састанка 

чланова тима и анализа 

резултата, доношење 

мера за унапређење 

периодично чланови тима 



унапређивање 

рада, даљи развој 

квалитета рада 

Стручно 

усавршавање 

запослених 

Сарадња са 

координатором тима за 

професионални развој,  

Угледни часови; 

Учешће у пројектима; 

извештаји 

 

током године, 

полугодишта 

 

наставници, 

чланови тима 

Вредновање рада 

наставника 

Праћење такмичења 

ученика, резултати 

матурског испита, успех 

ученика,професионални 

развој наставника 

током године наставници,стручни 

сарадници, чланови 

тима 

Праћење 

резултата рада 

ученика 

Успех ученика, 

Матурски 

испит,такмичења 

ученика, конкурси... 

током године наставници, 

чланови тима 

 

 Чланови тима: 
1. Марио Анић 

2. Дијана Влаинић 

3. Јана Валент 

4. Људмила Ракочевић 

5. Бранислав Ковач 

6. Виолета Евић 

7. Снежана Инђић 

8. Директор 

9. Тамара  Ковачевић 

 
 



 

План рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва               

шк. 2022/2023. 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Формирање Тима и 

упознавање чланова са 

планом и програмом. 

Израда годишњег плана 

рада Тима. 

Састанак Тима. 

Разговор, дискусија, 

анализа  

Септембар Координатор и чланови 

Тимa  

Праћење реализације 

плана за побољшањe 

рада Тима у школској 

2022/2023. години. 

Приликом писања 

исхода у оперативним 

плановима узети у 

обзир међупредметне 

компетенције. 

Октобар Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Развијање компетенција 

за целоживотно учење 

Радионице о техникама 

учења са ученицима 

првог разреда. 

Новембар / Децембар 

 

Чланови Тима, ОС, 

педагог Школе 

 

Развијање комуникације 

 

Радионице о појму и 

врстама комуникације и 

њиховим 

карактеристикама. 

 

Током школске године Чланови Тима, 

предметни наставници 

Рад са подацима и 

информацијама 

Оспособљавање 

ученика да самостално 

траже и користе 

различите изворе 

информација 

и података, процењују 

њихову поузданост и 

препознају могуће 

узроке грешака. 

 

Током школске године 

 

Чланови Тима, 

наставници 

рачунарства и 

информатике 

Дигитална 

компетенција 

 

Оспособљавање 

ученика да претражују, 

процењују, анализирају 

релевантност и 

поузданост 

информација у 

електронском облику 

користећи одговарајућа 

ИКТ средства. 

 

Током школске године 

 

Чланови Тима, 

наставници 

рачунарства и 

информатике 

 

Решавање проблема 

током школске године 

Оспособљавање 

ученика за испитивање 

проблемских ситуација 

и проналажење решења. 

Током школске године 

 

Педагог, психолог, 

сви наставници 



Сарадња Подстицање тимског 

рада кроз заједничке 

активности ученика, 

чланова различитих 

секција и током 

школске године кроз 

разноврсне активности 

изборних програма. 

 

Током школске године 

 

Чланови Тима, 

руководиоци 

секција, наставници 

изборних програма 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

 

Обележавање Дана 

толеранције, 

обележавање Дана 

људских 

права, хуманитарне 

активности. 

 

Током школске године 

 

Чланови Тима у 

сарадњи са УП, 

секцијама, 

библиотекарима и 

локалном самоуправом 

Одговоран однос према 

здрављу 

 

Обележавање Светског 

дана здравља, Дан 

пешачења, развијање 

свести и одговорности 

за сопствено здравље. 

Радионице и предавања 

о репродуктивном 

здрављу. 

 

Септембар/Октобар и 

током школске године 

 

Чланови Тима у 

сарадњи са УП, 

секцијама, Тимом за 

безбедност и здравље 

на раду, наставници 

биологије, Тимом за 

КВИС 

Одговоран однос према 

околини 

 

Обележавање важних 

датума у еколошком 

календару. 

 

Током школске године 

 

Чланови Тима у 

сарадњи са 

секцијама и Тимом за  

заштиту животне 

средине 

Естетичка компетенција  

 

Организоване посете 

галеријама, 

позориштима, музејима 

и фестивалима. 

 

Током школске године 

 

Наставници у сарадњи 

са секцијама 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

Оспособљавање 

ученика за самостално 

писање мотивационог 

писма и CV-а. Учешће 

на Сајаму привреде у 

Новој Пазови, обука – 

предузетништво 

(ДМуС). 

Оспособљавање 

ученика за развијање и 

процену пословних 

идеја. 

 

Октобар и током 

школске године 

 

Наставници 

грађанског 

васпитања, 

српског језика и 

књижевности, 

УП, наставници 

изборних програма, 

чланови Тима , Тим за 

КВиС 

Сарадња са Тимом за 

спровођење реформи  

Заједнички састанци 

Тимова 

Током школске године Координатори  и 

чланови Тимова 



Сарадња са Тимом за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе и 

Тимом за каријерно 

вођење и саветовање 

Сарадња са Тимом за 

безбедност и здравље на 

раду (мере превенције у 

случају погоршања 

пандемије COVID 19 

вируса) 

Израда годишњег 

извештаја о раду Тима. 

Анализа рада Тима. 

 

Aнализa резултатa 

постигнутих у 

претходном периоду и 

предлози активности за 

унапређење рада Тима 

Јун/Јул Координатор и чланови 

Тима 

 

 

У Старој Пазови, 30.08.2022.                                Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва: 

Душанка Савић, професор биологије (координатор)                                                                                     

Снежана Инђић, педагог (члан)                                                                                                                                                                                                                                                            

Људмила Ракочевић, професор филозофије и логике (члан)                                                                                                                                                                         

Дијана Влаинић, професор српског језика и књижевности (члан)                                                                                     

Ивана Марковић, професор физичког и здравственог васпитања 

(члан)                                                                   



Тим за спровођење реформи 
 

Чланови тима: Љубица Ковачевић Инђић, Сандра Дроњак, Јана Валент, Весна Смуђа 

Активност 

 

Начин реализације Време реализације Реализатор 

План рада  тима 

 

Заједничко планирање, 

дефинисање активности 

Септембар 2022. Чланови тима 

Планирање програма 

наставе и учења за 1-4 

разред  

Израда годишњих и 

месечних планова, 

усаглашавање и праћење 

потешкоћа 

препоруке за планирање 

Септембар и током 

године 

Чланови тима, 

наставници 

Вредновање 

остварености исхода 

Седнице одељењских 

већа,стручних већа из 

области предмета, 

размена 

мишљења,анализе 

извештаја 

октобар, децембар. 

март, мај и јуни 

Чланови тима, 

наставници 

Изборни програми 

Планирање, потешкоће, 

размена мишљења 

Анализа  

рада;Хоризонтално 

учење 

Током године Наставници, 

Чланови тима 

Пројектна настава приказ приручника  за 

пројектну наставу и 

наставу на даљину 

октобар чланови тима 

Пројектна  настава планирање,реализација 

 

Током године Чланови тима, 

наставници 

Постигнућа ученика 

Резултати 

 

Анализа постигнућа, 

заједничко истраживање 

грађење, стицање знања 

кроз дијалог, 

препознавање проблеми 

у образовно васпитној 

пракси 

 

током године, 

седнице, састанци 

наставници 

Сарадња са 

гимназијама 

 

Размена мишљења Током године Координатор  тима 

Сарадња са другим 

тимовима 

 

Заједничкирад, размена 

мишљења 

Током године Координатори тимова 

и чланови 

Сарадња са школском 

управом 

 

Упутства, савети. .. Током године  директор,координатор  

Државна матура упознавање упутстава о 

организацији и 

спровођењу  

мај 2023,  

директор 



Координатор тима : Снежана Инђић 

 

 



 

План рада Тима за сарадњу са Црвеним крстом за школску 2022/2023.г. 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

 

Планирање рада тима за 

школску 2022/2023.г. 

 

 

 

Састанак Тима за сарадњу 

са Црвеним крстом 

 

 

 

август 2022. 

 

Чланови тима: 

Координатор- 

Дијана Влаинић, 

Слађана Ерић, 

Људмила Ракочевић, 

Софија Милошевић, 

Марија Кресоја 

 

Међународни дан борбе 

против глади/17. октобар 

 Месец солидарности 

„Солидарност на делу“ 

 

 

 

Истраживања ученика 

Пано 

Књига обавештења 

Прикупљање средстава, 

хигијенских пакета и 

хране 

 

Октобар 2022. 

 

Тим 

Ученици волонтери 

Професори 

Црвени крст 

 

Едукација ученика 

четвртих разреда 

гимназије на тему 

добровољног давалаштва 

крви. Акција добровољног 

давања крви за 

средњошколце 

 

 

Акција добровољног 

давања крви за 

средњошколце. 

 

 

новембар 2022. 

март 2023. 

 

Црвени крст  

Предавач Дијана Влаинић 

Тим 

Ученици 

Професори 

 

Прикупљање слаткиша, 

гардеробе, школског 

прибора и играчака за 

децу из социјално 

угрожених породица, 

хранитељских породица и 

породица корисника 

народне кухиње. 

Прављење новогодишњих 

пакетића. 

 

Овим обележавамо 

светски дан људске 

солидарности 

 

 

Један пакетић – пуно 

љубави 

 

Децембар 2022.г. 

 

Црвени крст 

Тим 

Ученици 

Професори  

 

Дан борбе против 

дуванског дима 

 

 

Ученички радови 

 пано 

 

Јануар 2023.г. 

 

Тим 

Ученици  

 

 

Евидентирање ученика за 

обуку у пружању прве 

помоћи. 

 

 

Обука у пружању прве 

помоћи 

 

Април 2023.г. 

 

Црвени крст  

Тим 

Ученици 

    



Евиденција тимова за 

такмичење у пружању 

прве помоћи. 

 

Општинско такмичење у 

пружању прве помоћи 

Акција добровољног 

давања крви за 

средњошколце. 

 

Мај 2023.г. Црвени крст  

Тим 

Ученици 

 

Додатна обука тима за 

такмичење у пружању 

прве помоћи, ако се неки 

тим избори за пласман на 

покрајинско такмичење.  

 

 

Покрајинско такмичење у 

пружању прве помоћи. 

 

Јун 2023.г. 

 

Црвени крст  

Тим 

Ученици 

 

Едукације и предавања на 

тему вршњачког насиља, 

зависности од интернета, 

болести зависности, 

сексуално преносивих 

болести, вирус Корона 

 

 

Предавања, радионице и 

едукације 

 

Током школске године 

 

Црвени крст  

Дом здравља 

Тим 

Ученици 

 

Анализа реализације и 

унапређивање сарадње са 

Црвеним крстом. 

 

  

Састанци школског тима и 

Црвеног крста 

 

На крају школске године. 

Јул - август 2023.г. 

 

Црвени крст  

Тим 

 

 

 

План рада који је сачинила проф. Дијана Влаинић, координатор Тима за сарадњу са Црвеним крстом, разматран је 

и усвојен на састанку тима 29.08. 2022.г. План рада се може мењати у зависности од епидемиолошке ситуације. 

Тим за сарадњу са Црвеним крстом за 2022/2023.г.  чине Дијана Влаинић проф. српског језика и књижевности – 

координатор Тима, проф. психологије Слађана Ерић, Људмила Ракочевић проф. филозофије, проф. срспког језика 

и књижевности Софија Милошевић и проф. верске наставе Марија Кресоја.   



ТИМ ЗА ШКОЛСКЕ НОВИНЕ ГИМНАЗИЈСКО ИТД 

 

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

Планирање рада Тима Састанак Тима август ,септембар Чланови Тима 

Формирање званичног инстаграм 

налога школе 

Обележавање важних 

датума, постављање свих 

значајних садржаја који 

прате живот и рад школе 

септембар- јун Професори 

српског језика и 

књижевности, , 

рачунарства и 

информатике, 

ученици 

    

    

Чланови Тима за школске новине Гимназијско ИТД за школску 2022/2023.г. су: 

Љубица Ковачевић Инђић – координатор, професор српског језика и књижевности, 

Дијана Влаинић, професор српског језика и књижевности, 

Сандра Дроњак, професор српског језика и књижевности, 

Софија милошевић, професор српског језика и књижевности, 

Дуња Гајин, професор српског језика и књижевности, 

Владислава Хавран, професор словачког језика, 

Марина Василић, професор словачког језика 

Слободан Атанасов, професор информатике и рачунарства.  

 

  


